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ТЕХНІКА 
 

 
УДК 621.534                                                                д.т.н., проф. Боровик О.В. (НАДПСУ) 

Левков В.В. (НАДПСУ) 
 

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ХАРАКТЕРУ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ 
ЗАСОБІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ 

 
У статті обґрунтовано математичну модель оцінки впливу характеру електроживлення 

технічних засобів на ефективність охорони державного кордону. 
У результаті дослідження запропоновано критерій і систему обмежень, які максимально 

відображають змістовний опис задачі організації системи спостереження як при використанні, 
так і без використання технічних засобів. 

За результатами дослідження зроблено висновок про те, що за умови мінімізації затрат і 
максимізації ймовірності виявлення правопорушень існують варіанти реалізації системи 
спостереження, в яких у якості керуючих параметрів виступає час реалізації певного способу 
електроживлення технічних засобів. 

Ключові слова: прикордонні наряди, технічні засоби охорони кордону, час використання, 
корисний ефект, математична модель. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. З метою запобігання існуючим загрозам 
у сфері забезпечення прикордонної безпеки в Державній прикордонній службі України 
впроваджено інтегровану модель охорони державного кордону (ДК) [1]. Для забезпечення 
якісного функціонування підсистем прикордонного рівня даної моделі передбачається 
широке застосування технічних засобів охорони кордону (ТЗОК). Останнє з технічної точки 
зору забезпечує створення вздовж лінії ДК суцільних зон візуального, радіотехнічного, 
інфрачервоного та інших видів спостереження в просторово-часових координатах [2]. 

На сьогоднішній день основою такої системи спостереження є сукупність 
територіально розподілених сил та засобів, які розташовані в стаціонарних спорудах (пости 
технічного спостереження (ПТС), вежі з радіолокаційним, оптико-електронним та відео- 
устаткуванням (СОЕС), спостережні вежі) або на рухомих об’єктах (наземні, надводні та 
повітряні), пунктах управління, поєднаних каналами зв’язку (передачі даних), 
інформаційними потоками, які діють на основі визначених завдань і правил спостереження 
за обстановкою на певних ділянках відповідальності відділів прикордонної служби (ВПС) з 
метою недопущення (припинення) правопорушень. 

В умовах широкого різноманіття особливостей ділянок відповідальності ВПС та 
обстановки на державному кордоні для несення служби призначаються прикордонні наряди 
(п/н), що здійснюють патрулювання ділянок місцевості, та окремі п/н, основним завданням 
яких є ведення спостереження із використанням ТЗОК. Як правило, технічні засоби охорони 
кордону, що призначаються для цього, характеризуються можливістю роботи цілодобово або 
впродовж тривалого часу (наприклад, стаціонарні радіолокаційні станції (РЛС), камери 
відеоспостереження, прожекторні станції (ПрС), тепловізори тощо). Разом із цим, без 
забезпечення достатнього електроживлення чутливих елементів системи спостереження 
ефективність застосування сил та засобів, що функціонують в ешелонованій побудові 
охорони кордону, зводиться майже нанівець. 

Так,  у табл.  1  зазначені основні ТЗОК,  що використовуються в охороні ДК впродовж 
тривалого часу або цілодобово. Їх функціонування є залежним від зовнішнього 
електропостачання, тобто центральної промислової мережі (ЦПМ), автономних 
електростанцій (АвЕС), перспективних установок з використанням потенціалу 
відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) або пристроїв акумуляції енергії (ПАЕ). 
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Таблиця 1 
Аналіз забезпечення електроенергією технічних засобів охорони кордону  

Види та зразки ТЗОК 
Розташування 

ТЗОК 
при використанні 

Мобільність 
ТЗОК 

Доцільний 
час 

безперервної 
роботи  

Можливі 
джерела 
електро-

живлення 
Радіолокаційні станції «Наяда-5», 

«Буревісник-1», «Furuno» тощо 
На стаціонарних 

ПТС  Стаціонарні Цілодобово  ЦПМ, АвЕС, 
ВДЕ, ПАЕ 

Прожекторні станції Б-200-4С На стаціонарних 
ПТС  Стаціонарні Темний час 

доби 
ЦПМ, АвЕС, 

ВДЕ 
Засоби СОЕС («Elta EL/M-2129», 

«MUGI», «HARIS» тощо) Системи СОЕС Стаціонарні Цілодобово  ЦПМ, АвЕС, 
ВДЕ, ПАЕ 

Прожекторні станції: АПП-90П, 
АПМ-90; тепловізори: 

«VarioVIEW™150», «Carl Zeiss»  

На стаціонарних 
або тимчасових 
позиціях ПТС 

Рухомі Темний час 
доби 

АвЕС, ВДЕ, 
ПАЕ 

 
З метою запобігання правопорушенням на ДК, враховуючи обстановку, що складається 

на ділянках відповідальності, командирами прикордонних підрозділів приймаються рішення 
з визначенням порядку побудови охорони кордону. За наявності ТЗОК зміст таких рішень 
може враховувати варіанти електрозабезпечення засобів, що наведені в табл. 2. 

Таблиця 2 
Варіанти побудови охорони державного кордону на ділянці прикордонного підрозділу  

Елементи побудови охорони кордону 
Прикордонні наряди на ПТС (СОЕС) 

Варіанти 
побудови 
охорони 
кордону сили засоби можливі джерела 

електроживлення ТЗОК 

Окремі 
прикордонні 

наряди 
1 – – – сили та засоби ВПС 
2 персонал ПТС ТЗОК   ПТС ЦПМ, АвЕС, ВДЕ або ПАЕ сили та засоби ВПС 
3 відділення СОЕС ТЗОК  СОЕС ЦПМ, АвЕС, ВДЕ або ПАЕ сили та засоби ВПС 
4 персонал ПТС ТЗОК  ПТС ЦПМ, АвЕС, ВДЕ або ПАЕ – 
5 відділення СОЕС ТЗОК  СОЕС ЦПМ, АвЕС, ВДЕ або ПАЕ – 
 
Наведені можливі варіанти з одного боку характеризуються потенційною можливістю 

використання окремих прикордонних нарядів чи нарядів на ПТС (СОЕС) з 
електроживленням ТЗОК лише від одного з наявних джерел, з іншого боку – значеннями 
показників вартості застосування окремих п/н та видів електроживлення ТЗОК, приведеними 
до часового діапазону (наприклад, доби). 

Отже, у загальному випадку актуальним є завдання оцінки впливу характеру 
електроживлення технічних засобів на ефективність охорони державного кордону. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вказаним питанням присвячувалась увага в 
ряді наукових праць, зокрема [3-6]. У цих роботах в основному увага приділялася оцінці 
впливу використання ТЗОК на охорону ДК. З метою визначення оптимального варіанту 
побудови охорони кордону у них, як правило, досліджувалися питання підвищення 
ефективності окремих видів ТЗОК або удосконалення системи їх використання. Однак поза 
увагою авторів залишалися питання,  що пов’язані з оцінками,  які стосуються характеру 
електроживлення технічних засобів. 

Актуальність останнього передбачає необхідність проведення відповідного 
дослідження. Попередня оцінка задачі та можливих методів її вирішення вказують на 
можливість застосування для цього методів математичного моделювання та теорії 
оптимізації [7]. 

Отже, метою даної роботи є обґрунтування математичної моделі оцінки впливу 
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характеру електроживлення технічних засобів на ефективність охорони державного кордону. 
Виклад основного матеріалу досліджень. Для досягнення мети вбачається за 

доцільне: 
1) здійснити змістовний опис задачі використання ТЗОК та видів їх електроживлення, а 

також впливу цього на ефективність охорони ДК; 
2) обґрунтувати математичну модель генерування раціонального варіанту організації 

електрозабезпечення ТЗОК під час їх використання за призначенням; 
3) протестувати модель на конкретних прикладах. 
Основою побудови охорони кордону є сили та технічні засоби, що функціонують на 

ділянках відповідальності прикордонних підрозділів у просторово-часових координатах. В 
умовах сьогодення все більш актуальним у питанні якісного використання в охороні кордону 
технічних засобів постає аспект їх електрозабезпечення. Прийняті на оснащення 
прикордонних підрозділів стаціонарно розміщені та рухомі ТЗОК забезпечуються 
електроенергією з різних видів джерел, таких як: ЦПМ, АвЕС, системи електрозабезпечення 
на основі ВДЕ, пристрої акумуляції енергії (ПАЕ). Як зауважено у роботі [8], практично 
жодне із них не дає можливості на 100 % здійснювати безперебійне електроживлення ТЗОК. 
Саме тому, на сьогодні проваджується комплексне використання джерел 
електрозабезпечення різних видів.  

Також слід зазначити, що перераховані джерела характеризуються певними 
обмеженнями, що зумовлені специфікою їх функціонування та визначається такими 
факторами. Наприклад, обладнання близько 1/3 частини ліній електропередач і 
трансформаторних підстанцій ЦПМ позаміських регіонів перебуває в аварійному стані та 
потребують негайної заміни, що зумовлює відхилення напруги з перевищенням допустимих 
значень у 3-4 рази та виникнення перерв у електропостачанні близько 10 % від загального 
часу впродовж року [9]. Використання за призначенням наявних АвЕС обмежується 
кількістю встановлених лімітами паливо-мастильних матеріалів та граничними ресурсними 
напрацюваннями, що передбачаються експлуатаційними документами. Системи 
електрозабезпечення на основі ВДЕ з економічно-доцільною комплектацією обладнання в 
залежності від наявного енергетичного потенціалу конкретних фізико-географічних умов 
володіють можливістю живити електроенергією споживачів впродовж 6-10 місяців 
календарного року. Пристрої акумуляції енергії, отриманої від описаних вище джерел, 
спроможні на накопичення та відносно короткострокове (до 24 годин) електроживлення 
ТЗОК, і крім цього вони характеризуються високою інтенсивністю зниження номінальної 
ємності впродовж терміну експлуатації. 

Таким чином, спостережувані тенденції у стані електрозабезпечення ТЗОК свідчать про 
негативну ескалацію від потенційної до реальної загрози зниження ефективності охорони 
державного кордону. 

Однак наведене не повинно впливати на забезпечення необхідного «рівня 
ефективності» при мінімізації необхідних затрат. Саме тому авторами досліджується питання 
можливості забезпечення необхіного рівня ефективності побудови охорони кордону за умови 
оптимального способу електрозабезпечення технічних засобів, що використовуються 
прикордонними нарядами.  

Здійснимо змістовну постановку задачі щодо оцінки впливу характеру 
електроживлення технічних засобів на ефективність охорони державного кордону. 

Нехай ділянка відповідальності прикордонного підрозділу протягом періоду рТ  

(наприклад, протягом календарного року, тобто діб365Тр = ), може охоронятись як 

окремими прикордонними нарядами (п/н) протягом часу н/пТ , так і п/н, що впродовж часу 

тзокТ  використовують ТЗОК. 
У зв’язку з тим, що виставлення прикордонних нарядів повинно здійснюватись 

щодобово, а несення служби обох видів п/н може відбуватись одночасно, обов’язковою для 
виконання має бути умова 
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рн/птзок ТТТ ³+ .      (1) 
Разом із цим, електроживлення ТЗОК може здійснюватись n  способами (у 

досліджуваному випадку 4,1n = ).  
Нехай іТ  – час живлення ТЗОК i -м способом (при і=1 час живлення від ЦПМ, при і=2 

– від АвЕС, при і=3 – від ВДЕ, при і=4 – від ПАЕ). 
З урахуванням цього 

å
=

=
n

1i
iтзок TT ,      (2) 

що у досліджуваному випадку набуде вигляду 

4321тзок TTTTT +++= , діб.                                                   (3) 
Варіанти побудови охорони кордону будуть характеризуватись приведеними до однієї 

доби затратами: н/пw , у.од. – на окремі п/н, а також 1w , 2w , 3w , 4w , у.од. – на п/н з 
ТЗОК, що відповідно проіндексовані по кожному виду електроживлення.  

Позначимо через iA  події, які полягають в реалізації i -го способу електроживлення ТЗОК.  
Також введемо позначення ip , як ймовірності реалізації i -го способу електроживлення. 
Із достатнім ступенем точності можна вважати  

p

i
i T

Tp = .      (4) 

У зв’язку із тим, що події iA  є несумісними, ймовірність реалізації електроживлення 

ТЗОК ( тзокp ), буде рівна 

4321тзок ppppp +++= .                                                  (5) 
Нехай ймовірність виставлення п/н буде позначено як н/пp . 
Тоді ефект від реалізації спостереження, як ймовірності появи принаймні однієї події 

щодо виявлення правопорушення, яку необхідно максимізувати, може бути поданий у 
вигляді [10] 

н/птзок qq1E ×-= ,                                                         (6) 
де тзоктзок p1q -= , н/пн/п p1q -= .  

З урахуванням того, що 
р

н/п
н/п Т

Тp =  та 
р

4321
тзок Т

ТТТТp +++
= , нескладно вираз (6) 

представити так: 

2
р

н/прн/пр4321

)Т(

ТТ)ТТ()ТТТТ(
E

×+-×+++
= .                         (7) 

При дослідженні питання забезпечення достатньої ефективності охорони кордону 
важливим критерієм є забезпечення мінімізації затрат на побудову системи спостереження.  

Не складно переконатися, що загальні витрати на реалізацію визначених видів 
прикордонних нарядів (в у.од.), які необхідно мінімізувати, будуть рівні 

н/пн/п44332211 pw)pwpwpwpw(W ×+×+×+×+×= .                    (8) 
Отже, необхідним є розв’язання задачі побудови такої системи спостереження, яка б 

реалізовувала найдоцільніші способи електроживлення ТЗОК за критерієм максимізації 
ефекту та мінімізації затрат на побудову,  і яка б враховувала всі тактико-технічні й 
технологічні обмеження, що характеризують процес і систему. 

З урахуванням змістовного опису задачі та особливостей, що стосуються варіантів 
побудови охорони кордону, цільову функцію пропонованої математичної моделі можна 
подати у вигляді: 
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min
E
WF ®= ,                                                         (9) 

що з урахуванням (4) та (5) матиме вигляд 

min
ТТ)ТТ()ТТТТ(

)pwpwpwpwpw()Т(
F

н/прн/пр4321

н/пн/п44332211
2

р ®
×+-×+++

×+×+×+×+××
= ,   (10) 

або 

min
ТТ)ТТ()ТТТТ(

)ТwТwТwТwТw(Т
F

н/прн/пр4321

н/пн/п44332211р ®
×+-×+++

×+×+×+×+××
= ,   (11) 

Обмеження математичної моделі можуть бути наступними. 
1. Щодо тактичних вимог повинна обов’язково дотримуватись умова 

реалізації достатньої ефективності використання п/н (ефективності побудови 
охорони кордону):  

.грEE ³ ,       (12) 

де .грE – мінімально необхідне значення ефективності побудови охорони кордону. 
2. Щодо вартісних показників. 

максн/пн/п44332211 WТwТwТwТwТwW £×+×+×+×+×= , 

де максW – максимально допустиме значення загальних затрат впродовж діапазону рТ . 

3. Щодо експлуатаційно-технічних вимог. Часові показники н/пТ  та іТ  
відповідних видів прикордонних нарядів впродовж рТ  повинні знаходитись у 
наступних межах:  

н/п
.максрн/п

н/п
.мінр КТТКТ ×££× , 

де [ ]1;0К,К н/п
.макс

н/п
.мін =  – мінімальний та максимальний коефіцієнти обов’язкового 

використання окремих п/н;  
цпм

.викр1 КТТ0 ×££ , 

де [ ]1;0Кцпм
.вик =  – коефіцієнт максимально можливого використання ЦПМ;  

авес
.лім2 ТТ0 ££ , 

де авес
.лімТ , діб – максимально можливий час використання АвЕС, діб;  

вде
.макс3 ТТ0 ££ , 

де вде
.максТ , діб – максимально можливий час використання ВДЕ, діб;  

пае
.лім4 ТТ0 ££ , 

де пае
.лімТ , діб – максимально можливий час використання ПАЕ, діб. 

4. Щодо додаткових вимог:  
ZÎн/пТ , ZÎіТ .     (13) 

Останнім обмеженням забезпечується цілочисельність розв’язків задачі. 
Для перевірки гіпотези про можливість забезпечення достатньої ефективності побудови 

охорони кордону за рахунок виставлення окремих п/н та п/н з використанням ТЗОК 
вбачається за доцільне протестувати наведену математичну модель на конкретному 
прикладі. 

Тестування проведемо за допомогою засобу аналізу даних Solver (пошук рішення) MS 
«Excel».  
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У багатьох технічних задачах актуальною є проблема знаходження глобального 
оптимуму цільової функції в багатомірному просторі керованих змінних. Традиційні методи 
багатомірної оптимізації є методами локального пошуку та сильно залежать від вибору 
початкової точки пошуку. Для знаходження глобального оптимуму доцільно 
використовувати методи еволюційного пошуку, які засновані на аналогії з природними 
процесами селекції та генетичними перетвореннями, і поєднують комп'ютерні методи 
моделювання еволюційних процесів у природних і штучних системах. 

Саме цей метод оптимізації було реалізовано в досліджуваному прикладі. 
Для зручності значення показників, що характеризують використання п/н, види 

електроживлення ТЗОК та набори значень показників функціональних обмежень 
сформовано у масиви електронної таблиці MS «Excel» (рис. 1, 2). 

 
 

Рис. 2. Масиви обмежень математичної моделі 
 
Висновки. Запропонована математична модель дає можливість проводити розрахунки 

щодо визначення необхідних часових показників оптимального використання в охороні 
державного кордону прикордонних нарядів і технічних засобів. Це дозволяє не тільки 
здійснювати оцінку ефективності системи охорони, а й відповідне планування із 
забезпеченням мінімізації витрат та максимізації ефективності охорони. 

 
Рис. 1. Масив рішення щодо оптимального використання в охороні кордону п/н та ТЗОК 
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Напрямами подальших досліджень авторам вбачається оцінка ефективності 
запропонованої математичної моделі. 
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д.т.н., проф. Боровик О.В., Левков В.В. 
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ХАРАКТЕРА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ 
 
В статье обоснована математическая модель оценки влияния характера электропитания 

технических средств на эффективность охраны государственной границы. В результате 
исследования предложено критерий и систему ограничений, которые максимально отражают 
содержательное описание задачи организации системы наблюдения, как при использовании 
технических средств, так и без них. По результатам исследования сделан вывод о том, что при 
условии минимизации затрат и максимизации вероятности обнаружения правонарушений 
существуют варианты реализации системы наблюдения, в которых в качестве управляющих 
параметров выступает реализация определенного способа электропитания технических 
средств. 

Ключевые слова: пограничные наряды, технические средства охраны границы, 
использование, полезный эффект, математическая модель. 
 

O. Borovik, V. Levkov 
THE MODEL ESTIMATES THE IMPACT OF THE NATURE OF SUPPLY 
OF MEANS FOR EFFECTIVE PROTECTION OF THE STATE BORDER 

 
In the article the mathematical model of assessing the impact of the nature of the power of 

technical means on the effective protection of the state border. The study suggested criteria and system 
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constraints that reflect the most meaningful description of the task organization of the surveillance 
system, as in the use of technology, and without them. The study concluded that while minimizing the 
costs and maximizing the probability of detection of offenses are the options for implementing a 
monitoring system in which as control parameters acts realization of a certain method of supply of 
technical equipment . 

Keywords: border outfits, hardware border protection, use, useful effect, the mathematical model. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И СТОИМОСТИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ РЭТ 

 
Рассматривается пример прогнозирования показателей надежности и стоимости 

эксплуатации сложных объектов РЭТ на основе применения имитационной статистической 
модели. На примере продемонстрировано, как показатели надежности и стоимости 
эксплуатации зависят от состава, структуры и надежностных свойств объекта РЭТ.  

Ключевые слова: имитационная статистическая модель, показатели надежности и 
стоимости, ремонт, техническое обслуживание.  

 
Вступление и постановка задачи. Данную статью можно рассматривать как 

продолжение ранее опубликованной статьи [1], в которой приведены сведения об 
имитационной статистической модели (ИСМ) процессов технического обслуживания и 
ремонта сложных объектов радиоэлектронной техники (РЭТ). Основное предназначение 
ИСМ состоит в получении прогнозных оценок показателей надежности (ПН) и стоимости 
эксплуатации (СЭ) сложных объектов РЭТ с учетом их параметров, а также параметров 
процесса технического обслуживания и ремонта. Применение ИСМ позволяет оценивать 
влияние этих параметров на ожидаемые значения ПН и СЭ и на основе этого выбирать их 
оптимальные значения. 

Характерными признаками рассматриваемых объектов РЭТ являются: 
- наличие в их составе большого количества комплектующих элементов (десятки, сотни 

тысяч); 
- разнотипность комплектующих элементов (радиоэлектронные, механические, 

электромеханические, гидравлические и т.д.); 
- иерархическая конструктивная структура (объект может состоять из шкафов 

(агрегатов), блоков (узлов), печатных плат (микросборок) и т.п.); 
- произвольная надежностная структура (наиболее типичной является последовательно-

параллельная надежностная структура); 
- наличие встроенной системы технического диагностирования (СТД). 
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Еще одной особенностью сложных объектов РЭТ является их многофункциональность: 
возможность одновременно или последовательно выполнять несколько функций (например, 
радиолокационная станция может обнаруживать цели в заданном секторе, определять 
государственную принадлежность цели, работать в условиях наличия или отсутствия 
внешних помех и т.п.). Многофункциональность всегда должна учитываться при 
определении критерия отказа объекта. Для простоты мы далее будем рассматривать объекты 
РЭТ как однофункциональные и полагать, что объект находится в состоянии отказа, если не 
выполняется хотя бы одна из заданного подмножества его функций, или в работоспособном 
состоянии в противном случае. 

Исходная информация об объекте РЭТ, которая используется ИСМ, представляется 
следующими обобщенными параметрами: 

Параметр Б (состав, структура, показатели безотказности элементов): 
{ }{ }осро ,1;,,,,,Б EitsteTEG iiii == n ,                                (1) 

где VEG ,=  -  дерево конструктивной структуры ( E  - множество узлов дерева, 
представляющих все конструктивные элементы объекта; V  - множество дуг, соединяющих 
эти узлы и тем определяющих вхождение одних конструктивных элементов в другие);  

оE  - множество всех восстанавливаемых элементов (элементов, входящих в 
структурную схему надежности объекта, EE Ìо ); 

 iiii tsteT ,,,ср n  - параметры, характеризующие отдельные конструктивные элементы: 

iTср  - средняя наработка до отказа i-го элемента; in  - коэффициент вариации случайной 

наработки до отказа; ite - тип элемента; its - тип надежностной структуры элемента 

( Ei ,1= ).  

Каждый элемент Eei Î  может быть простым ( 0=ite ), то есть рассматриваться как 
целое, без уточнения его внутренней структуры, или составным ( 1=ite ), содержащим 
другие элементы, которые, в свою очередь, могут быть как составными, так и простыми. 
Надежностная структура составного элемента может быть трех типов: одиночный элемент 
( 0=its ), последовательное соединение однотипных элементов ( 1=its ) или параллельное 
соединенных однотипных элементов ( 2=its  - постоянное резервирование; 3=its  - 
замещающее резервирование);  

Параметр В (характеристики ремонтопригодности объекта): 
{ }{ }озамтозампнктс ,1;,,,,В Eip iii == tttt ,                             (2) 

где  ктсt  - средняя продолжительность контроля технического состояния объекта; пнt  - 
средняя продолжительность поиска неисправности; iзамt  - среднее время замены i-го 

элемента; iтоt  - средняя продолжительность операции ТО; ipзам  - вероятность замены 
элемента при проведении ТО; 

Параметр С (стоимостные характеристики объекта): 
{ }{ }отозам0пнктс ,1;,,,,C EiCCCCC iii == ,                            (3) 

где  ктсC  - стоимость операции контроля технического состояния объекта; пнC  - 
стоимость операции поиска неисправности; iC0  - стоимость i-го элемента; iCзам  - стоимость 

операции замены i-го элемента; iCто - стоимость операции ТО i-го элемента ( о,1 Ei = ). 
В результате моделирования с помощью ИСМ получаются оценки для следующих 

стандартных показателей надежности объекта РЭТ:  
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)В,Б(00 TT =  - средняя наработка на отказ объекта; 
)В,Б(вв TT =  - среднее время восстановления; 

)В,Б(гг KK =  - коэффициент готовности, 
а также показатель стоимости эксплуатации 

)С,В,Б(ээ cc =  - удельная стоимость эксплуатации объекта. 
Помимо указанных точечных показателей в качестве выходной информации в результате 

моделирования формируется оценка функции параметра потока отказов объекта 
)В,Б/()( tt W=W ,  которая содержит в себе весьма важную информацию о динамике 

свойства безотказности объекта в процессе его эксплуатации. 
Оценки ПН и СЭ в ИСМ вычисляются по следующим формулам: 

SS= отко0 /~ ntT ;                                                                 

SS= отквв /~ ntT ;                                                                    

)/(~
воог SSS += tttK ;                                                                

)/(~
эвэ INTСc S= ,                                                             (4) 

где Sоткn - накопленное суммарное число отказов объекта в течение времени 
моделирования; 

Sоt , Sвt  - накопленное суммарное время наработки между отказами и время пребывания 
объекта в состоянии восстановления; 

SвС  - накопленные суммарные затраты стоимости на восстановление; 

эT  - моделируемый период эксплуатации объекта РЭТ; 

IN  - количество выполненных итераций процесса моделирования (под итерацией 
понимается однократная модельная реализация процесса отказов-восстановлений объекта на 
заданном интервале его эксплуатации эT ). 

Величины Sвt  и SвС  определяются по формулам: 

å
Î

SS ++=
в

)( зампнкров
Ei

iint ttt ,  

å
Î

SS +=
в

о0замв )(
Ei

iii nCCС ,                                                (5) 

где Sinо - суммарное число отказов i-го элемента ( å S=
i

ii nn оо ).  

Приведенные формулы дают общее представление о механизмах получения оценок ПН и 
СЭ, реализованных в ИСМ. 

В ИСМ вычисляется также относительная ошибка e  оценки среднего числа отказов на 
интервале эT , которая принимается в качестве характеристики точности получаемых 
результатов моделирования. Величина e  определяется как 95%-й доверительный интервал 
для случайного числа отказов объекта на интервале эT , отнесенный к соответствующему 
среднему числу отказов. Формулы для вычисления оценки функции параметра потока 
отказов )В,Б/(~

itW  можно найти в [2]. 
Цель данной статьи состоит в том, чтобы продемонстрировать применение ИСМ для 

прогнозирования ПН и СЭ сложного объекта РЭТ и одновременно показать, как 
прогнозируемые показатели зависят от выбора подмножества восстанавливаемых элементов 

оE . 
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В качестве примера объекта РЭТ для моделирования возьмем тот же тестовый объект, 
который использовался нами в [1]. Дерево конструктивной структуры тестового объекта 
изображено на рис. 1.  

 

оE

 
Рис. 1. Конструктивная структура тестового объекта 

 
Все составные элементы имеют последовательную надежностную структуру. Для всех 

простых элементов (элементов нижнего конструктивного уровня) КЕ-1 – КЕ-5 заданы 
следующие значения средней наработки до отказа iTср : 105 ч; 5·104 ч; 33,5·103 ч; 25·103 ч; 
20·103 ч; коэффициент вариации для всех типов комплектующих элементов задан 
одинаковым: in  = 1,0.  

Для генерирования случайной наработки до отказа элементов в ИСМ используется 
диффузионное немонотонное (DN) распределение, которое считается наиболее адекватной 
моделью отказов для разнотипных элементов [3].  

Показатели безотказности для всех составных элементов старших конструктивных 
уровней (включая и объект в целом) вычисляются в процессе моделирования. 

Показатели ремонтопригодности (входящие в параметр В) заданы следующие: ктсt = 0; 

пнt =  0,5  ч;  iзамt - заданы одинаковыми для элементов различных конструктивных уровней: 
для u = 1 (уровень шкафов) – 5 ч; для u = 2 – 0,5 ч; для u = 3 – 1 ч; для u = 4 – 1,5 ч; для u = 5 
– 2 ч.  

Показатели стоимости (параметр С) не анализировались и поэтому заданы 
произвольно: ктсC = 0; пнC = 10 у.е.; iC0 = 10 у.е.; iCзам = 5 у.е. 

Указанные числовые значения параметров перед началом расчетов были введены в 
базу данных (БД) модели. Кроме того были заданы параметры моделирования: период 
эксплуатации эT  = 20 лет, количество итераций IN = 600. Детальное описание процесса 
подготовки исходных данных для ИСМ приведено в [2]. 

Расчеты были произведены для 5 вариантов задания множества оE , соответствующих 5 
уровням конструктивной структуры тестового объекта (в каждом варианте в множество оE  
включались элементы только заданного конструктивного уровня). Все полученные 
результаты моделирования представлены в табл. 1. Прямыми скобками оE  (второй столбец) 

обозначается число элементов множества оE .  
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Таблица 1 
Прогнозируемые оценки ПН и СЭ объекта РЭТ, полученные при различных  

вариантах задания множества оE   
u оE  о

~T , ч в
~T , ч э

~c , у.е./ч e  
1 
2 
3 
4 
5 

4 
12 
26 
38 
43 

2380 
1352 
945 
784 
730 

5,50 
1,19 
1,57 
1,79 
1,89 

0,07990 
0,04229 
0,04076 
0,04105 
0,04197 

0,220 
0,161 
0,144 
0,129 
0,120 

БД 14 1316 1,24 0,04145 0,160 
 

На рис. 2 для примера показан вид экрана ПК с результатами, полученными для 
варианта u =  5  (в этом варианте в множество оE  включаются все простые элементы). В 
центральной части экрана отображается график функции параметра потока отказов 

)В,Б/(~ tW , слева внизу отображаются полученные в результате моделирования точечные 
оценки ПН и СЭ. 

 

0
~T

)(~функцииГрафик tW

0
~T

в
~T

э
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e
 

Рис. 2. Вид экрана ПК после завершения моделирования 
 

По полученным результатам моделирования (данным, приведенным в табл. 1) можно 
сделать такие выводы: 

1)  средняя наработка на отказ объекта 0T  возрастает при возрастании конструктивного 
уровня восстанавливаемых элементов (при уменьшении номера конструктивного 
уровня u); 

2)  среднее время восстановления вT  изменяется в зависимости от заданных значений 
среднего времени замены элементов различных конструктивных уровней. 
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Выявленная в рассмотренном примере зависимость ПН от выбора множества 
восстанавливаемых элементов оE  показывает, что расчетные (прогнозируемые) значения ПН 
и СЭ сложного восстанавливаемого объекта РЭТ могут существенно зависеть от выбора 
множества оE . Чем ближе множество оE  будет соответствовать реальной эксплуатационной 
практике, тем более адекватными будут получаемые оценки ПН и СЭ объекта РЭТ. 

Очевидно, что в процессе эксплуатации с наибольшей вероятностью будут заменяться 
те конструктивные элементы, которые требуют наименьших затрат времени на их замену. 
Пусть, например, для рассматриваемого тестового объекта такими являются элементы, 
которые на рис. 1 обведены пунктирной линией. Полученные для этого случая результаты 
моделирования приведены в нижней строке табл. 1 (отмеченной символом “БД”, 
обозначающим, что состав множества оE  определяется информацией, введенной в базу 
данных модели). Если предположить, что именно эти элементы будут с наибольшей 
вероятностью восстанавливаться (заменяться) в процессе реальной эксплуатации, то 
полученные оценки ПН и СЭ будут наиболее адекватным результатом прогнозных расчетов. 
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Розглядається приклад прогнозування показників надійності й вартості експлуатації 
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АНАЛІЗ СТАНУ ВІЙСЬКОВИХ РЕМОНТНИХ ОРГАНІВ, ЇХ СТРУКТУРА І 

ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ ЧАСТИН 
 

У статті пропонується детальніше розглянути місце, роль, функції системи технічного 
обслуговування і ремонту в військових ремонтних органах. 

Ключові слова: військові ремонтні органи, цифрові типові елементи заміни, уніфікований 
ремонтний модуль, системи технічного обслуговування і ремонту. 

 
Вступ та результати аналізу. Результати аналізу стану системи технічного 

обслуговування і ремонту (СТОіР) ЗСУ відповідають тенденціям розвитку військових 
ремонтних органах (ВРО)  передових держав світу.  В армії США ремонт типових елементів 
заміни (ТЕЗ) проводиться на трьох рівнях: агрегатним методом у військах, детальним 
методом відновлення ТЕЗ в тилу і ремонт на підприємствах тих модулей, відновлення яких 
неможливо у військових умовах. Базова майстерня B&TF має в своєму складі переносні 
мікропроцесорні тестери СТ&, D&ЕТ&, &ТЕ-Х, яка реалізує 875 діагностичних програм. 
Безперервний розвиток і удосконалення технічного забезпечення дозволило підтримати 
укомплектованість військ на рівні 70% від штатної. Система ремонту Збройних Сил 
Російської Федерації щодо організації і укомплектованості аналогічна структурам України.  

Існуюча ВРО армійського корпусу ЗСУ за час оборонної операції спроможні виконати 
ремонт з низьким рівнем пошкодження і граничними трудовитратами до 50 чоловіко-годин 
на зразок з залученням штатних екіпажей. Невеликі бойові пошкодження за результатами 
прогнозування складає до 40% від загальних втрат і повністю усуваються у військових 
умовах. З розвитком засобів озброєння середні добові втрати збільшились від 1% у 1945 році 
до 5-7% у 2005 року, що вимагає удосконалення СТОіР для підтримки необхідної 
укомплектованості військ як в мирний час, так і під час ведення бойових дій. Тому 
детальніше розглянемо місце,  роль,  функції і оснащення другого рівня існуючої СТОіР в 
ВРО. Головним завданням, покладеним на ВРО, є підтримка експлуатаційної надійності на 
заданому рівні, а також продовження призначених термінів  

На другому рівні існуючої СТОіР - у ВРО проводиться селекція підозрюваних у 
несправності ТЕЗ на справні й несправні. Справні повертаються назад на об'єкт і поповнюють 
комплект одиночного ЗІП, а несправні, як правило, це (1-2) ТЕЗ відправляються для 
проведення ремонту на третій рівень СТОіР – у ремонтні підприємства, який, як правило, 
знаходиться на значному віддалені від другого. З цієї причини час доставки несправних ТЕЗ 
у ремонтні підприємства, як складова середнього часу відновлення, має значний показник. В 
результаті таких нераціональних переміщень зменшується імовірність достатності 
укомплектованості ЗІП, збільшується вартість і середній час відновлення цифрових об’єктів 
радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО). 

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

во

о
г ТТ

Т
К

+
=  ,      (1) 

де То – середній наробіток на відмову, 
Тв – середній час відновлення.  
На третьому рівні (на підприємствах промисловості) здійснюється відновлення 

працездатності ТЕЗ. За допомогою відповідної апаратури відбувається локалізація 
несправних ТЕЗ, заміна і контроль працездатності відремонтованих, після чого він 
повертається для поповнення ЗІП об'єкта.  
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Таким чином, ВРО являють собою сукупність сил (особовий склад), засобів (ремонтні 
станції, рухливі й стаціонарні засоби ремонту), приміщень (ремонтні цехи й ділянки) і 
відповідної нормативно-технічної документації . 

Сформована в останні роки ситуація характеризується тим, що проведення ремонту 
РЕЗО першого й другого поколінь регламентовано й може виконуватися в повному обсязі у 
ВРО. Для РЕЗО третього та четвертого поколінь продовження призначених термінів служби 
шляхом проведення ремонту у ВРО утруднено. Це викликано рядом об’єктивних причин. 
Використання застарілих методів діагностування, недостатня укомплектованість сучасними 
засобами діагностики й ремонту, недосконалість існуючих робіт, що не забезпечують задану 
якість і своєчасність при проведенні діагностування, стають неадаптованими для нових 
зразків озброєння. Крім того, непристосованість нормативно – технічної документації 
виробів до задач технічного діагностування, низький рівень професійної підготовки 
особового складу термінової служби,  строк якої у теперішній час становить 12  місяців,  
ускладнює можливість проведення технічного діагностування цифрових пристроїв згідно 
висунутих вимог. Більш того, реалізація можливостей ВРО ускладнена через відсутність 
постачання експлуатаційних матеріалів в належному обсязі.  

Тому можливо зробити висновок, що недоліками ВРО є: низька адаптивність, 
невідповідність вимогам щодо підтримання експлуатаційної надійності сучасних РЕЗО, 
недоукомплектованість сучасними засобами діагностики і ремонту та недосконалість існуючих, 
низька кваліфікація ремонтного персоналу.  Все це є причиною недостатньої ефективності в 
роботі ВРО. 

Поряд з цим у теперішній час спостерігається стійка тенденція збільшення у військах 
сучасних РЕЗО.У зв'язку зі скороченням кількості РЕЗО першого й другого поколінь і 
одночасним ростом кількості сучасних РЕЗО у військах виникає необхідність перегляду 
принципів і підходів в організації й проведенні різних видів ремонтів, метою яких є 
продовження призначених термінів служби сучасних РЕЗО в умовах військ. Це відповідає 
вимогам програми розвитку озброєння й військової техніки Збройних Сил України, одним з 
основних напрямків яких є проведення заходів, спрямованих на підтримку у стані бойової 
готовності, ремонт і модернізацію існуючого озброєння й військової техніки. Таким чином, 
скорочення часових і матеріальних витрат на проведення робіт, спрямованих на 
продовження призначеного терміну служби РЕЗО, є сьогодні важливою науково-практичною 
задачею, рішення якої спрямовано на підвищення боєздатності РЕЗО і можливо за умови 
модернізації існуючих ВРО, а також за умови розробки й створення нових, що відповідають 
сучасним вимогам,  ВРО.  У сучасних умовах рішення цієї задачі можливо при умові 
створення нових систем технічного діагностування, орієнтованих на нову елементну базу. 
Розробка нових методів і на їх основі засобів діагностування,  більш адаптованих до нових 
РЕЗО, дозволять отримати кращі показники, ніж при існуючій системі технічного 
діагностування. 

Структура взаємодії ремонтних органів і майстерень з органами управління і 
постачання, а також з підприємствами-виробниками успадкована від Збройних Сил СРСР і 
не повною мірою відповідає сучасним вимогам. У ній практично відсутня автоматизація 
операцій обробки заявок по виникненню несправностей і самого процесу проведення 
технічного діагностування.  

Для підтримки необхідного рівня експлуатаційної надійності об'єктів РЕЗО доцільно 
оптимізувати компонування апаратури при її проектуванні, розробляти і широко 
застосовувати якісні системи технічного діагностування, які дозволять збільшити ступінь 
охоплення апаратури і глибину локалізації несправних ТЕЗ, мінімізувати номенклатуру 
засобів вимірювань, а також усебічно застосовувати уніфікацію і автоматизацію систем 
технічного діагностування (у першу чергу безпосередньо на самих об'єктах РЕЗО). При 
реалізації запропонованої структури (рис. 2) на першому рівні пошук і локалізація дефектів 
буде здійснюватися спочатку вбудованою системою контролю, яка дозволяє виявити лише 
групу (15-20) підозрюваних у несправності ТЕЗ[1,2]. Потім, уніфікований ремонтний модуль 
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(УРМ-1) локалізує працездатні ТЕЗ, які будуть повертатися для поповнення одиночного ЗІП, 
і непрацездатні, котрі будуть передаватися на другий рівень – у ВРО, де ремонтною 
бригадою з використанням УРМ-2 буде здійснюватися пошук і локалізація дефектного 
цифрового ТЕЗ, який на першому рівні за допомогою УРМ-1 був визнаний несправним. На 
цьому рівні пропонується здійснювати відновлення працездатності ТЕЗ, після чого він буде 
повертатися на перший рівень СТОіР – рівень експлуатації для поповнення ЗІП об’єкту 
РЕЗО. Застосування УРМ-2 пропонується здійснювати у ВРО, що дозволить скоротити 
середній час відновлення цифрових пристроїв РЕЗО і підвищити його коефіцієнт готовності 
за рахунок виключення необхідності відправки несправного ТЕЗ з другого на третій рівень 
для відновлення працездатності, як це робиться при існуючій СТОіР. У деяких випадках, 
коли відновлення цифрового ТЕЗ на рівні ВРО утруднено, його відправляють у ремонтні 
підприємства (РП), і після здійснення ремонту повертають на рівень експлуатації для 
поповнення ЗІП об’єкту РЕЗО. Це дозволить збільшити імовірність достатності 
укомплектованості ЗІП при використанні запропонованої структури СТОіР, що приведе до 
підвищення боєготовності об’єкту.  
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Рис. 1. Структура існуючої системи технічного обслуговування і ремонту РЕЗО 

 
Скоротити час відновлення можна двома шляхами. Перший передбачає 

удосконалювання структурних зв'язків СТОіР, яка зводиться до зменшення часу простоїв 
несправного устаткування, пов'язаного з ухваленням рішення або транспортуванням в 
ремонтний орган самого об'єкта або доставки на об'єкт ЗІП, який необхідний для його 
ремонту. Другий шлях передбачає збільшення продуктивності ремонтних органів, а також 
зниження вартості і скорочення часу діагностування, як найбільш вагомої складової часу 
відновлення. Час діагностування, в свою чергу, визначається якістю методів і засобів технічного 
діагностування, а також кваліфікацією фахівців, які його здійснюють [3,4,5]. 

Очевидно, що дані причини обумовлюють необхідність оцінки стану і ролі технічного 
діагностування в СТОіР РЕЗО.  
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Справні 
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Рис. 2. Структура запропонованої системи технічного обслуговування і ремонту 

цифрових об’єктів РЕЗО 
 

Існуюча СТОіР РЕЗО, а також система технічної діагностики, як її складова частина, 
лише частково задовольняють викладеним вище вимогам. Структура такої системи 
приведена на (рис. 1). Відповідно до цієї структури на нижчому першому рівні (рівні 
експлуатації) використовуються вбудовані системи контролю, які дозволяють при 
проведенні контролю функціонування або одного з видів технічного обслуговування швидко 
локалізувати групу підозрюваних в несправності ТЕЗ, яка включає працездатні і 
непрацездатні. Надалі відновлення РЕЗО здійснюється шляхом заміни всієї групи ТЕЗ на 
відомо працездатні з ЗІП, тобто агрегатним способом. В цьому випадку вимоги до 
підготовки обслуговуючого персоналу невисокі. Вбудовані системи контролю РЕЗО 
дозволяють проводити діагностування з глибиною до групи з 15...20  ТЕЗ,  а більш сучасні 
системи контролю – з глибиною до групи з 2...15 ТЕЗ. 

Існуюча СТОіР РЕЗО являє собою ієрархічну структуру і має ряд недоліків. Так, третій 
і другий рівні частково дублюють один одного.  Крім того,  багато часу витрачається на 
непродуктивні операції по перевірці працездатних ТЕЗ, підозрюваних як непрацездатні, 
надалі за текстом – підозрювані. Втрачається багато часу на переміщення підозрюваних ТЕЗ 
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від першого до другого рівня.  За рахунок цього ЗІП об'єкта тривалий час може бути не 
укомплектований, що веде до зростання середнього часу відновлення об'єкта[6]. 

Висновок: Таким чином, виникає необхідність в удосконаленні СТОіР за рахунок 
зменшення вартості та середнього часу відновлення об’єктів РЕЗО та практичному створенні 
досить простого уніфікованого ремонтного модулю, який дозволяв би проводити 
локалізацію дефектних цифрових ТЕЗ на першому ріні СТОіР -  рівні експлуатації (об’єкті 
РЕЗО), автоматизувати процес локалізації дефектних цифрових ТЕЗ, дозволить скоротити 
середній час діагностування самих цифрових ТЕЗ в 2-3 рази за рахунок відсутності 
переміщення несправних ТЕЗ з другого на третій рівень СТОіР, що приведе до збільшення 
коефіцієнту готовності цифрового об’єкту РЕЗО на 8...10%,  а також підвищити імовірність 
достатності укомплектованості ЗІП. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ КЛАССА ЦЕЛЕЙ МЕТОДОМ ОЦЕНКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ВЕКТОРА ВЕЙВЛЕТ-ДЕКОМПОЗИЦИИ СИГНАЛА 
 

Рассматриваются вопросы использования математического аппарата альтернативного 
спектрального анализа на основе теории вейвлетов для реализации алгоритма распознавания – 
разрешения групповых сосредоточенных целей по анализу результатов вейвлет-декомпозиции 
эхосигнала. Предложен алгоритм построения системы распознавания, использующий в 
качестве статистики распознавания норму вектора коэффициентов вейвлет-разложения 
сигнала нижнего уровня. 

Ключевые слова: радиолокационная станция, вейвлет-преобразование, групповая 
сосредоточенная цель. 

 
Введение. Одним из перспективных направлений развития технической базы и 

повышения эффективности систем обработки радиолокационных сигналов является 
построение процессоров реального времени для подсистем первичных преобразований на 
основе привлечения к разработкам новых алгоритмов математической прикладной теории, 
обеспечивающих внедрение, так называемой, вейвлет-технологии. 

Теория вейвлетов, разработки по которой появились в конце восьмидесятых годов, 
является мощной альтернативой анализу Фурье и даёт более гибкую технику обработки 
сигналов. Одно из основных преимуществ вейвлет-анализа заключается в том, что он 
позволяет заметить хорошо локализованные изменения сигнала, тогда как в коэффициентах 
Фурье отражается только поведение сигнала за всё время его существования.  

Теория вейвлетов является прерогативой математики, поэтому публикации, как 
зарубежных, так и отечественных авторов, в основном посвящены изложению вопросов 
математической теории, несколько отдалённой от инженерных приложений. 

Главное достоинство вейвлет-анализа заключается в расширении инструментальной 
базы обработки сигналов.  Так,  во многих приложениях факт наличия локальных скачков в 
сигнальной функции является более важным информационным признаком, чем их величина 
и другие характеристики формы гладкой структуры сигнала. 

Вопросы обработки информации, особенно сигналов радиолокационных систем, с 
помощью спектральных преобразований в базисе вейвлетов совершенно не освящены в 
отечественной литературе. 

Проблема разрешения имеет физический характер и не может быть преодолена 
классическим методом, однако существует возможность анализа при помощи 
альтернативного подхода, одним из которых является кратномасштабный анализ на основе 
вейвлет-базиса. 

Распознавание класса целей (тип цели определяется методами идентификации) из двух 
заданных: "одиночная цель - групповая сосредоточенная" решает задачу сверхразрешения, 
так называемой, парной цели. Такая процедура разрешения может быть определена, как 
"распознавание - разрешение" в отличии от используемого в теории радиолокации термина 
"обнаружение - разрешение", поскольку для обнаружения и распознавания в данном случае 
используются различные подсистемы обработки сигналов. 

Постановка задачи. В статье решается задача разработки и алгоритмического 
обоснования нового алгоритма распознавания - разрешения сигнала групповой 
сосредоточенной парной цели на основе использования метрики вектора вейвлет-
декомпозиции принятого и преобразованного в цифровой вид сигнала. 
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Метод "сверхразрешения" основан на процедуре распознавания тонкой структуры 
сигнала сложной цели, характерным признаком которого, как показано в [5], является 
наличие скачков сигнальной огибающей в области перекрытия сигналов одиночных целей за 
счёт интерференции, обусловленной случайным измененем фазы. 

В задаче распознавания используется разновидность эхосигнала в виде дискретной 
цифровой биквантованной пачки. На основании принятых решений,  формализуем запись 
сигнала: 

- эхосигнал одиночной цели  
{ }ZjMMkxs j

k Î==== ,2,,...,1,10 ,    (1) 
- эхосигнал принятого сигнала: 

[ ]21 sss = ; { }*
1 ,...,1, MMkxs k -== ; { }MMMkys kn ...,, *

2 -== ,   (2) 
где   kny  - дискретные случайные числа 0, 1; 
n - число нулевых позиций; 
М, М* - число импульсов пачки и области перекрытия пачек; 
Z - множество целых чисел, форма двоичной записи чисел рекомендуется для 

выполнения вычислительных операций. 
Параметр разрешения характеризуется относительной угловой координатой: 

P5,0/ bbD=D ,      (3) 
где   bD  - угловое смещение между составляющими целями в парной цели; 

P5,0b  - ширина диаграммы направленности по 0,5 мощности. 
При классическом разрешении по Релею для прямоугольной пачки Δ = 0. Методы 

"сверхразрешения" по данным публикаций обеспечивают разрешение при Δ = 0 … 0,8 -
0,95 (последнее значение приводится только в отдельных работах, в большинстве - до 
0,5 … 0,7). 

Статья организована следующим образом. В пункте 3 приводятся краткие сведения из 
теории дискретного вейвлет-преобразования, необходимые для обоснования последующих 
решений, а также позволяющие дать физическую интерпретацию положений пакетной 
вейвлет-фильтрации с позиций радиотехнической теории систем. В пункте 4 предлагается 
алгоритмическое решение процедуры распознавания – разрешения. В пункте 5 
рассматривается алгоритмическая реализация предложенного метода. 

Особенность анализа заключается в том, что при практических вычислениях 
ортогональные базисные вейвлеты не имеют аналитического выражения и задаются в виде 
итерационных алгоритмов, позволяющих реализовать вычисления коэффициентов 
функциональных уравнений. При этом большинство вычислительных процедур выполняется 
с помощью систем компьютерной математики: MATLAB, Mathcad, Mathematica. 

Дискретное вейвлет-преобразование (ДВВП) методом частотной фильтрации. 
Для реализации ДВВП используются только ортогональные нормированные базисные 

вейвлет-функции. Анализ особенностей преобразования и интерпретация вычислительных 
операций базируется на сравнении с положениями кратномасштабного непрерывного 
вейвлет-преобразования. С этой целью ниже представлен краткий экскурс в положения 
многоуровневого прямого вейвлет-преобразования. 

В ортонормированных вейвлетах используются две функции: масштабирующая )(tj  и 
материнский вейвлет )(ψ t . Для каждого уровня разложения j имеется система функций: 

)2(2)(, nxx jj
nj -= jj ;   )2(ψ2ψ , nxjj

nj -= .   (4) 
Система функций (4) при n Î Z является ортонормированным базисом пространства 

)(2 RLV j Ì , последовательность которых представляет вложенные подпространства, 

такие, что )(2 RLV j =U . 
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Число j характеризует уровень разрешения: чем ниже уровень, тем более мелкие 
носители имеет функция )(, xnjj  и коэффициент разложения, определяемый свёрткой 

( njxf ,),( j ) более детально отражает свойства сигнальной функции. 

Операторы проектирования jP  дают приближения элементов функции )()( 2 RLxf Î  
всё более точные с возрастанием уровня j: 

)(),()( ,, xffP njnjZnj jjå Î= .     (5) 
С учётом ортогонального дополнения к подпространству Vj разложение сигнальной 

функции определяется выражением: 
)(ψ)()( ,1,1,1,1 xdxafP kjkjZnkjkjZnj --Î--Î åå += j , (6) 

где   kja ,1-  - коэффициенты аппроксимации (j-1)-го уровня разрешения; 

kjd ,1-  - детализирующие коэффициенты того же уровня. 
Полученные векторы коэффициентов принято обозначать символами: 

{ }kjj acA ,1-=  и { }kjj dcD ,1-= .     (7) 
При повторении процедуры разложения по уровню j до j = N получаем конечное 

представление в виде серии коэффициентов: 
{ } { } { }11221100 ,...,,...,,)( cDcDcAcDcDcAcDcAcAfP NNj ®®®®= . (8) 

Нахождение серии коэффициентов (8) определяется, как вейвлет-разложение 
(декомпозиция) исходного сигнала. 

ДВВП не может быть записано в аналитической форме или представлено в виде 
решения каких-либо дифференциальных уравнений. Оно характеризуется набором числовых 
коэффициентов в некоторых функциональных уравнениях, содержащих изменение масштаба 
и сдвиг аргументов. При практических вычислениях форма вейвлета не записывается, а 
используются только величины коэффициентов функциональных уравнений и программные 
возможности систем компьютерной математики. 

По сравнению с непрерывным вейвлет-преобразованием, вычисляющим корреляцию 
между вейвлетом и сигналом при изменении масштаба окна анализа и сдвига во времени, в 
дискретном случае для анализа сигнала на разных масштабах используются фильтры с 
различными частотами среза. 

Разрешение сигнала, являющееся мерой количества детальной информации в сигнале, 
изменяется за счёт фильтрации сигнала, а масштаб изменяется за счёт децимации, которая 
обеспечивается снижением частоты дискретизации и удалением некоторых (избыточных) 
отсчётов сигнала. 

Коэффициенты ДВВП получаются из коэффициентов непрерывного вейвлет-
преобразования путём дискретизации последних на диадичной сетке ( ja 2= , jkt 2*= , 

ZjÎ ). 
Принцип организации вычислительных операций ДВВП заданной сигнальной функции 

f(x) представляется последовательностью коэффициентов разложения, полученных в ходе 
кратномасштабного анализа: 

nnncxf jå=)( . 
Согласно концепции кратномасштабного анализа (см.  (6))  функция  f(x) 

декомпозируется на две функции и представляется выражением: 
 

)(ψ)()( ,1,1,1 xdxcxf nnnnn åå += j ,                                             (9) 
 
то есть получены две новые последовательности nc ,1  и nd ,1 . 
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При значении последовательности масштабирующих коэффициентов nc ,1  процесс 
вычисления детализирующих коэффициентов продолжается до nmd , , m, n Î Z. 

Процедура (9) определена, но в ней для вычисления используются непрерывные 
функции вейвлетов. Преобразуя операцию свёртки: 

 

åå +== knnnnnnkk hcxcxc 2
2/1

,1,1 2)(),( jj ,    (10) 
 
оказывается возможным получить процедуру итеративного вычисления коэффициентов kjc ,  

и kjd ,  без использования непрерывных функций. 
Полностью дискретный процесс декомпозиции представляется по аналогии с (10) в 

виде: 
 

å +-= knnjnkj hcc 2,1
2/1

, 2 ;      

å +-= knnjnkj gcd 2,1
2/1

, 2 ,    (11) 
 
где ih , ig  -  совокупности чисел. 

Полученная запись процедуры ДВВП позволяет дать физическую трактовку 
определению понятия "вейвлет-фильтр". Понятие "фильтр" имеет несколько отличающиеся 
определения в различных источниках. В дискретных системах "фильтром" считается система 
обработки дискретного сигнала, обладающая свойствами линейности и стационарности. 
Вейвлет-фильтры относятся к классу адаптивных с переменными параметрами, то есть не 
обладают свойством стационарности. 

Понятие вейвлет-фильтра определяется как последовательности nh  и ng  [3]. 
Основным элементом системы (банка) фильтровой обработки является пара фильтров: 

Lo_D - низкочастотный (НЧ) фильтр и Hi_D - высокочастотный фильтр. 
Приведенное определение фильтра дано в одном из источников по прикладной 

математике применения вейвлетов [2]. Целевое приложение работы требует трактовки 
определения с позиций теории радиотехнических систем, в соответствии с положениями 
которой последовательности h и g следует трактовать, как дискретные импульсные 
характеристики фильтров h(n) и g(n). 

Эти характеристики взаимно связаны: ВЧ фильтр получается из НЧ фильтра путём 
"переворота" вектора его коэффициентов и изменения знака у нечётных коэффициентов. 
Аналитически это записывается в виде: 

 
[ ] [ ]nhnLg n)1(1 -=-- ,    (12) 

 
где  L - длина фильтра (число отсчётов). 
В теории радиотехнических систем такие фильтры называют квадратурно-

зеркальными. 
Вид импульсных характеристик фильтров с вейвлетом Добеши 8-го порядка 

рассчитан в соответствии с функцией компьютерной системы математики [5]: 
 

[ ] )db8'('wfiltersHi_D_D,L0 =  
 
и приведён на рис. 1. 
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Рис. 1. Вид импульсных характеристик фильтров (а – низкочастотного,  
б – высокочастотного) с вейвлетом Добеши восьмого порядка 

 
Дискретный вейвлет-анализ позволяет реализовать быстрое дискретное вейвлет-

преобразование по пирамидальному алгоритму Маллата. 
Алгоритм распознавания класса цели на основе метрики результатов вейвлет-

анализа. 
Рассматривается задача разработки и теоретического обоснования нового алгоритма 

распознавания типа сигнала с использованием процедуры решения, основанной на 
пороговой оценке коэффициентов декомпозиции только принятого сигнала без сравнения с 
образцом. 

Возможность такого алгоритма базируется на избыточности прямого вейвлет-
преобразования, которая может быть устранена без потери информации о локальных 
возмущениях в сигнале за счёт, во-первых, удаления с веэйвлет-плоскости коэффициентов с 
малой информацией о структуре сигнала, во-вторых, применением статистических подходов 
с вычислением распределений и моментов.  

Визуализация векторов вейвлет – спектра. 
Условиями данного и последующих анализов приняты следующие: размерность пачки 

М = 64, число нулевых провалов в пачке парной цели минимальное (n = 3), тип базисного 
вейвлета - db8 (Добеши 8-го порядка), максимальный уровень разложения N = 4 (на единицу 
меньше двоичного показателя сигнала М = 25). Вычислительные операции выполнены путём 
использования программных функций систем компьютерной математики [5]: 

 
[C,L] = wavedec(s,N,’db8’); d = detcoef (C,L,[1,2,…]),   (13) 

 
где C, d – полный вектор коэффициентов и вектор детализирующих коэффициентов 
заданного уровня 1, 2, … . 

Векторы детализирующих коэффициентов декомпозиции сигнала парной цели 
показаны на рис. 2. 

а) 
 

б) 
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Рис. 2. Векторы детализирующих коэффициентов декомпозиции  

сигнала парной цели 
 

Векторы коэффициентов обозначены: d4 … d1. Наглядность картины рис. 2 приводит к 
очевидному выводу об использовании только коэффициентов 1-го уровня разложения.  С 
целью большей чёткости для выбранного уровня представлен на рис. 3 фрагмент вектора d1, 
соответствующий области флюктуаций d(32:64). 
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Рис. 3. Фрагмент вектора d1, соответствующий области флюктуаций d(32:64) 

 
Область пачки без нулевых отсчётов имеет коэффициенты разложения очень близкие к 

нулю, незначительное "возмущение" вектора возникает на позиции нулей. При этом сами 
провалы в пачке выражены явно (для пачки без провалов все коэффициенты равны нулю с 
точностью до 6*10-8). 

На основании проведенного анализа делаем вывод о возможности использования для 
решения задачи распознавания только вектора коэффициентов декомпозиции 1-го уровня. 
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Физическая картина полученного результата объясняется тем, что базисный вейвлет 1-
го уровня является наиболее высокочастотным и сжатым, и при свёртке на каждом шаге с 
сигналом получается отличным от нуля только позициях,  на которых в сигнале за счёт 
скачка значений (переход 1 – 0) имеются ВЧ составляющие. 

Анализ статистических характеристик вектора d1. 
Вектор детализирующих коэффициентов d1 представляет собой дискретную случайную 

величину, для характеристики которой используются числовые параметры: среднее 
значение, среднеквадратическое отклонение (std), максимальное значение, норма (norm), а 
также - эмпирическое распределение (гистограмма). 

На рис. 4 представлены результаты расчёта указанных числовых характеристик для 
вейвлета Добеши 4,  8  и 10  порядков и единичной пачки (М = 64) с 3-мя нулевыми 
позициями. На левом рис. 4 показаны значения std и максимального значения. Из анализа 
следует, что максимумы, соответствующие нулевым провалам имеют значения 0,64 .. 0,68 
при среднеквадратическом (СКВ) разбросе, не превышающем 0,3. На правом рис. 4 показаны 
значения квадрата нормы вектора d1, а нижняя кривая соответствует тому же показателю для 
случая n = 1 (один провал). Это тот случай, когда за счёт влияния шума на входе 
квантизатора возникает провал, который может привести к неправильному распознаванию 
пачки одиночной цели. Вероятность такого случая крайне низкая, но принципиально он 
должен быть учтён, как фактор влияния шумов. 
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Рис. 4. Статистика вектора коэффициентов d1 

 
Сравнение представленных на правом графике кривых позволяет утверждать, что 

квадрат нормы коэффициентов декомпозиции 1-го уровня является эффективным 
показателем распознавания пачки парной цели, поскольку возможности обнаружения такого 
сигнала эквивалентны накоплению трёх и более единичных отсчётов пачки (в стандартном 
обнаружителе с логикой "2 из 3" накапливается 2 импульса). 

По результатам вычислений вектора декомпозиции 1-го уровня произведён расчёт и 
построение эмпирических характеристик распределения в виде гистограммы (рис. 5) для 
следующих вариантов сигнала: левый рисунок - пачка одиночной цели с одним случайным 
нулевым отсчётом, обусловленным влиянием шума; правый рисунок - пачка парной цели с 
тремя нулевыми отсчётами. 
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Рис. 5. Гистограмма распределения d1 
 

Для пачки без провалов (график не приводится) случайные значения вектора d1 
распределены в узком интервале ≤ ± 0,01, при наличии одного провала появляется малая 
вероятность в области максимального значения (≈ 0,6), для пачки парной цели с тремя 
нулями значение гистограммы в области max(d1) существенно больше. 

Оценка эффективности распознавания вида сигнальной пачки. 
Процедура распознавания типа пачки (разрешение парной цели) после вычисления 

вектора детализирующих коэффициентов 1-го уровня (d1 = {d1k }k=1,L, L - длина вектора 
сигнала) эквивалентна процедуре обнаружения дискретной бинарной пачки. 
Принципиальное отличие состоит в определении полезного сигнала (w) и помехового фона 
(η). 

Сигнал на входе пороговой схемы представляется в виде: 
η1d)1d(η 2

1,1
2 +»+=+= å = kdnknormwY h ,   (14) 

где сумма определена в пределах n, так как на остальном интервале вектора значения d1 
практически нулевые. 

Вектор w является случайным, его фактор случайности обусловлен, как флюктуациями 
отсчётов d1k, так и ограниченностью выборки. Кроме того, расчёты показали, что значения 
нормы вектора изменяются (незначительно) при изменении порядка следования нулевых 
провалов. При оценке эффективности используется сигнальная составляющая вектора 
w = <w> (<.> знак математического ожидания). 

Величина помехового фона определяется СКВ значением: 
)d1(std=hs .       (15) 

Значение hs  изменяется при изменении числа нулевых позиций в пачке, в расчётах 
принимается средняя величина, квадрат которой равен 0,09. 

На рис. 6 показана зависимость квадрата нормы d1 от числа нулевых позиций в пачке, 
на рис. 7 – отношение по мощности сигнал/фон в дБ от относительного смещения целей в 
составе парной цели. 

Если необходимо обеспечить увеличение разрешающей способности по сравнению с 
релеевским пределом в 2 раза (Δ = 0,5), то отношение сигнал/фон соответствует 17,5 дБ. 
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Рис. 6. Зависимость квадрата нормы d1 

от числа нулевых позиций в пачке 
 

Рис. 7. Отношение по мощности 
сигнал/фон в дБ от относительного 

смещения целей в составе парной цели 
 

Структурная алгоритмическая схема системы распознавания. 
Структурная схема алгоритма обработки в системе распознавания представлена на 

рис. 8. 

 
Синтез блока фильтров осуществляется программной функцией [5]: 

[ ] )db8'('wfiltersHi_D_D,L0 = .    (16) 
Векторно-матричные операторы C и D1 - определяются в соответствии с выражениями 

(14) и (15). Размерность сигнала определена в пределах размера стандартной пачки (М), так 
как при этом область флюктуаций находится внутри пачки первой цели.  

Выводы. Обработка сигналов с помощью вейвлет-технологии в силу присущих 
вейвлет-анализу преимуществ по сравнению с Фурье-преобразованием является мощным 
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Рис. 8. Структурная схема алгоритма обработки в системе распознавания 
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инструментальным средством решения широкого класса задач, в частности, 
пространственно-временного разрешения класса целей (одиночная - групповая 
сосредоточенная). 

Показано, что на основе использования результатов статистической обработки вектора 
вейвлет-коэффициентов низкого уровня разложения может быть построен достаточно 
простой алгоритм распознавания типа сигналов заданного класса целей. 
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РОЗПІЗНАВАННЯ КЛАСУ ЦІЛЕЙ МЕТОДОМ ОЦІНКИ СТАТИСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 

ВЕКТОРА ВЕЙВЛЕТ-ДЕКОМПОЗИЦІЇ СИГНАЛУ 
 
Розглядаються питання використання математичного апарату альтернативного 

спектрального аналізу на основі теорії вейвлетів для реалізації алгоритму розпізнавання – 
розрізнення групових зосереджених цілей з аналізу результатів вейвлет-декомпозиції ехосигналу. 
Запропоновано алгоритм побудови системи розпізнавання, що використовує в якості 
статистики розпізнавання норму вектора коефіцієнтів вейвлет-розкладання сигналу нижнього 
рівня. 

Ключові слова: радіолокаційна станція , вейвлет-перетворення, групова зосереджена ціль. 
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RECOGNITION OF CLASS METHOD EVALUATION PURPOSES OF STATISTICAL 

PARAMETERS VECTOR SIGNAL WAVELET DECOMPOSITION 
 
It concerns the use of the mathematical apparatus of alternative spectral analysis based on the 

theory of wavelets to implement the recognition algorithm - authorization group focused objectives to 
analyze the results of wavelet decomposition echo. An algorithm for constructing recognition system that 
uses statistical pattern recognition as a norm of the vector of coefficients of wavelet decomposition of low-
level signal. 
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Ноженко О.М. (МЦВЕ ЗСУ) 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ КІЛЬКІСНИХ 

ТА ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРАЗКІВ 
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ  

 
У статті розглянуто методичні підходи щодо удосконалення механізму оцінювання 

якості продукції та шляхи підвищення ефективності її оцінювання за рахунок впровадження 
методу комплексного оцінювання кількісних та якісних показників метрологічного забезпечення 
зразків озброєння та військової техніки, як складової частини автоматизованої системи 
вирішення основних завдань метрологічної експертизи документації. 

Ключові слова: метрологічна експертиза документації, метод комплексного оцінювання 
продукції, озброєння та військова техніка, показники метрологічного забезпечення. 

 
Постановка завдання. Забезпечення  необхідного рівня ефективності та боєздатності 

систем, комплексів, зразків озброєння, авіаційної техніки, (далі – ОВТ), підтримка їх 
тактико-технічних характеристик можливо тільки при системному підході щодо вирішення 
військово-наукових завдань розробки (модернізації) ОВТ [1]. Так у «Державній програмі 
розвитку озброєння та військової техніки на період до 2015 року» пріоритетними 
напрямками визначені: підвищення бойової ефективності ОВТ, їх якісне технічне оснащення 
та сучасна модернізація. Ефективне функціонування системи науково-технічного 
супроводження розробки (модернізації) ОВТ базується на основних видах забезпечення [1]: 
організаційно-методичного, нормативно-технічного, інформаційно-методичного, 
метрологічного; математичного, програмного, лінгвістичного, матеріально-технічного, 
правового. Як видно із перелічених видів забезпечення зразків ОВТ до основних видів 
належить метрологічне забезпечення (МлЗ). Тому під час розробки або модернізації 
озброєння одним із важливих завдань є аналіз та оцінка правильності завдання вимог з 
питань МлЗ до зразків ОВТ та контроль їх виконання. Оцінка повноти та якості  вирішення 
питань МлЗ на всіх етапах життєвого циклу (ЖЦ): розробки, виготовлення, випробувань та 
експлуатації озброєння здійснюється одним із основних шляхів - це проведення 
метрологічної експертизи відповідної технологічної, конструкторської та експлуатаційної 
документації (далі - МЕД) [2]. 

Загальні вимоги до зразків ОВТ з питань МлЗ регламентуються у відповідних керівних 
та нормативних документах (далі -  НД),  в котрих визначено,  що необхідний рівень МлЗ 
зразка ОВТ закладається при формуванні тактико-технічного завдання (технічного завдання) 
(далі - ТТЗ(ТЗ)) на його розробку [3]. З цією метою виконують ряд заходів, порядок 
виконання яких представлений на рис. 1. 

  

 
Розглядаючи порядок вирішення питань з МлЗ бачимо, що на першому місці стоїть 

питання визначення метрологічних вимог до зразків ОВТ. Вимоги до систем, комплексів, 

Оцінювання рівня МлЗ, 
висновки та рекомендації 

Проведення МЕД на 
відповідних етапах ЖЦ 

Визначення заходів щодо 
контролю рівня МлЗ   

Рис. 1. Порядок виконання заходів щодо оцінки рівня МлЗ зразків ОВТ, 
які розроблюються (модернізуються) 

Визначення метрологічних 
вимог до зразка ОВТ 

Обґрунтування та завдання 
метрологічних вимог  

Перевірка у ТТЗ(ТЗ) 
заданих вимог до МлЗ  
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зразків ОВТ з питань МлЗ встановлюються у розділі “Метрологічне забезпечення” ТТЗ(ТЗ) 
на розробку (модернізацію)  зразка ОВТ.  В даний розділ повинні включатися метрологічні 
вимоги, які мають бути обрані із наступних груп вимог [3]: 

- вимоги до метрологічних показників зразків ОВТ; 
- вимоги до вибору засобів вимірювань для комплектації зразків ОВТ; 
- вимоги до методів вимірювань параметрів та вимірювального контролю; 
- вимоги до спеціальних комплектуючих засобів вимірювань; 
- вимоги до контролепридатності зразків ОВТ; 
- вимоги до сумісності засобів вимірювань зразків ОВТ з системою його 

метрологічного обслуговування. 
Наступними заходами щодо вирішення питань МлЗ озброєння є обґрунтування та 

перевірка правильності завдання вимог до зразків ОВТ, необхідні заходи котрих визначені у 
[3]. Цей  документ містить типовий склад, порядок завдання та контроль виконання вимог до 
МлЗ зразка ОВТ, а також методики завдання та обґрунтування необхідних значень 
показників МлЗ зразка ОВТ. Для того, щоб зазначені вимоги були виконані, необхідно 
періодично контролювати досягнутий рівень МлЗ та проводити оцінку основних параметрів 
(характеристик) зразка ОВТ. Однією з ефективних форм контролю якості МлЗ при розробці 
(модернізації)  зразка ОВТ є проведення МЕД на відповідних етапах (стадіях)  ЖЦ [4,5].  
Дослідно-конструкторська робота по створенню або модернізації зразка ОВТ виконується у 
суворій відповідності із вимогами ТТЗ(ТЗ), в якому визначений перелік вимог до зразка 
ОВТ.  У загальному випадку всі вимоги складаються із двох груп вимог.  До першої групи 
входять вимоги щодо кількісних значень показників МлЗ зразка ОВТ,  а до другої групи -  
якісні вимоги [3]. 

Номенклатура всіх кількісних показників МлЗ класифікується на такі складові групи:  
тактичні, технічні та техніко-економічні, які в свою чергу поділяються наступним чином 
(рис. 2).  

 

 
В якості показника ефективності використовують Wo - відносне прирощення показника 

бойової ефективності (боєздатності) зразка ОВТ за рахунок МлЗ. 
До показників достовірності відносяться: 
- Pпвф (Рнвф) - умовні імовірності помилкового і невиявленого відмов при контролі 

функціонування зразка ОВТ в процесі його бойового застосування;  
- Рпвр (Рнвр) - умовні імовірності помилкової та невиявленої відмов (несправностей) 

при вимірювальному контролі спроможності (справності)  зразка ОВТ в процесі підготовки 
до бойового застосування; 

- Рпвто (Рнвто) - умовні імовірності помилкового та невиявленої відмов 
(несправностей) при вимірювальному контролі справності зразка ОВТ на різних етапах 
регламентних (профілактичних) робот і ремонту; 

Тактичні Технічні Техніко-економічні 

Показники метрологічного забезпечення 

Ефектив-
ності 

Часові  Масо-
габаритні 

Вартості Трудо-
міскості 

Рис. 2. Класифікація показників метрологічного забезпечення ОВТ 

Досто-
вірності 
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- Рпве - імовірність правильного виявлення відмовленого елементу на етапах 
експлуатації  зразка ОВТ за допомогою засобів вимірювань і вимірювального контролю; 

- Dв - границі припускаємої сумарної похибки вимірювання кожного із параметрів 
(точність вимірювання параметра, яка потрібна), які визначають ефективність бойового 
застосування  зразка ОВТ;  

До часових показників відносяться: 
- tкф- тривалість циклу вимірювального контролю при встановленні правильності 

функціонування зразка ОВТ (в процесі бойового застосування, в польоті і т.п.); 
- tкр- тривалість контролю роботоздатності зразка ОВТ (при підготовці до бойового 

застосування); 
- tто - тривалість контролю справності зразка ОВТ (при виконанні регламентних робіт, 

ремонту); 
- tв - тривалість пошуку місця відмови за допомогою засобів вимірювань і 

вимірювального контролю. 
До масо-габаритних показників відносяться: 
- Mвзв - сумарна (відносна сумарна) маса вмонтованих (бортових) засобів вимірювань і 

вимірювального контролю  зразків ОВТ; 
- Мззв - сумарна (відносна сумарна) маса зовнішніх засобів вимірювань і 

вимірювального контролю зразків ОВТ; 
- Vвзв- сумарний (відносний сумарний) об’єм вмонтованих (бортових) засобів 

вимірювань і вимірювального контролю зразків ОВТ; 
- Vззв- сумарний (відносний сумарний) обсяг зовнішніх засобів вимірювань і 

вимірювального контролю зразка ОВТ. 
До показників трудомісткості відносяться: 
- Sкр- сумарна  (питома сумарна) трудомісткість проведення контролю роботоздатності 

зразка ОВТ при підготовці до бойового застосування; 
- Sто- сумарна (питома сумарна) трудомісткість проведення контролю справності 

зразка ОВТ при виконанні регламентних (профілактичних) робот  та ремонту; 
До вартісних показників відносяться: 
- Смлз- сумарна (відносна сумарна) вартість засобів вимірювань і вимірювального 

контролю, яка необхідна для МлЗ зразка ОВТ; 
- Смло- сумарна (відносна сумарна) вартість метрологічного обслуговування 

спеціальних засобів вимірювань і засобів вимірювального контролю в процесі експлуатації 
зразка ОВТ.  

Таким чином, до кількісних показників належить 21 показник, а саме: тактичні (WO); 
технічні (РХВФ,  РНВФ , РХВР , РНВР , РХВТО, РНВТО , РПВЕ  , DВ , tКФ,   tКР,   tТО, tТВ,  МВЗВ, МЗЗВ, VЗЗВ , 
VВЗВ); техніко-економічні (SКР ,SТО, СМлЗ ,  СМлО). 

Визначення значень кількісних показників МлЗ здійснюється за допомогою проведення 
математичних розрахунків із використанням цілого ряду аналітичних формул, співвідношень 
та функціональних залежностей, а для їх оцінки використовуються відповідні типові 
методики та правила [2,3]. 

В свою чергу якісні вимоги (показники) з МлЗ зразків ОВТ, класифікуються наступним 
чином [3]: 

- вимоги щодо системи вимірювань та вимірювального контролю;  
- вимоги щодо методів вимірювань та контролю параметрів зразка ОВТ;  
- вимоги щодо складу та характеристик засобів вимірювальної техніки військового 

призначення (ЗВТ ВП), які необхідні для комплектування зразка ОВТ;  
- вимоги щодо необхідності розробки спеціальних ЗВТ;  
- вимоги щодо контролепридатності зразка ОВТ; 
- вимоги щодо сумісності системи (засобів) вимірювань і контролю із системою їх 

метрологічного обслуговування; 
- вимоги щодо стану МлЗ випробувань дослідного зразка ОВТ. 
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До якісних показників належать показники, які зведені до таблиці 1. 
Таблиця 1 

Перелік якісних показників та вимог до МлЗ зразка ОВТ 
Вимоги щодо системи вимірювань та вимірювального контролю 

1.  якою повинна бути система вимірювань та вимірювального контролю (вбудована, автономна 
незалежна, комбінована); 

2.  яким повинен бути вимірювальний контроль щодо оцінки технічного стану (боєздатності) 
зразка ОВТ (безперервний чи періодичний); 

3.  обґрунтування та регламентація ступеня автоматизації робіт по МлЗ на етапі експлуатації 
зразка ОВТ; 

4.  обґрунтування та регламентація складу метрологічних операцій, які повинні проводитися під 
час експлуатації зразка ОВТ; 

5.  обґрунтування способів та видів наведення результатів вимірювань та вимірювального 
контролю; 

6.  вказівки щодо забезпечення правил безпеки робіт при виконанні вимірювань. 
Вимоги щодо методів вимірювань та контролю параметрів зразка ОВТ 

7.  обґрунтування необхідної кількості та номінальних значень параметрів, що підлягають 
вимірюванням; 

8.  обґрунтування та визначення доцільних методів вимірювань та методів вимірювального 
контролю; 

9.  обґрунтування необхідних допусків на параметри (характеристики), що підлягають контролю та 
встановлення необхідних норм точності вимірювань; 

10.  забезпечення простоти технічної (апаратурної) реалізації необхідних вимірювань; 
11.  забезпечення максимального рівня автоматизації та уніфікації виконання вимірювань; 
12.  забезпечення можливості комплексної оцінки працездатності зразка ОВТ за результатами 

проведеного вимірювального контролю. 
Вимоги щодо кількісного складуЗВТВП, які необхідні для комплектування зразка ОВТ 

13.  відповідність номенклатурі та складу ЗВТВП „Переліку ЗВТВП, що дозволені для експлуатації 
у ЗС України і комплектування озброєння та військової техніки”; 

14.  визначення необхідних метрологічних та експлуатаційних характеристик ЗВТВП; 
15.  обґрунтування необхідності та складу ЗВТВП, які необхідно мати у запасному інструменті та 

приладді (ЗІП) для проведення вимірювань та оперативної заміни відмовлених; 
16.  обґрунтування необхідності використання нестандартних ЗВТВП. 

Вимоги щодо необхідності розробки спеціальних ЗВТВП 
17.  обґрунтування номенклатури та складу спеціальних ЗВТВП; 
18.  обґрунтування метрологічних, технічних і експлуатаційних вимог до спеціальних ЗВТВП; 
19.  необхідність проведення метрологічної експертизи ТЗ на розробку спеціальних ЗВТВП; 
20.  регламентація вимог щодо конструктивного виконання спеціальних (та вбудованих) ЗВТВП. 

Вимоги щодо контролепридатності зразка ОВТ 
21.  забезпечення метрологічної, конструктивної, інформаційної та експлуатаційної сумісності 

зразка ОВТ із його системою вимірювань та вимірювального контролю; 
22.  обґрунтування складу показників контролепридатності та їх чисельних значень; 
23.  уніфікація видів та визначення рівнів стимулюючих та вимірювальних сигналів і параметрів; 
24.  стандартизація обладнань вводу/виводу стимулюючих та вимірювальних сигналів. 

Вимоги щодо сумісності системи (засобів) вимірювань і контролю із системою їх 
метрологічного обслуговування 

25.  можливість обслуговування ЗВТВП зразка ОВТ метрологічними органами ЗС України; 
26.  узгодженість термінів та періодичності повірки (калібрування) ЗВТВП із періодичністю 

технічного обслуговування зразка ОВТ; 
27.  регламентація методів повірки (калібрування) ЗВТВП; 
28.  уніфікація номенклатури та значень параметрів, що повіряються (калібруються); 
29.  забезпечення вільного доступу до вбудованих ЗВТВП для їх повірки (калібрування) без 

демонтажу; 
30.  обмеження номенклатури робочих еталонів та допоміжного обладнання; 
31.  регламентація періодичності повірки спеціальних ЗВТВП; 
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32.  обґрунтування вимог до змісту розділів експлуатаційно-технічної документації з питань 
організації та проведення повірки (калібрування) ЗВТВП. 

Вимоги щодо стану МлЗ випробувань дослідного зразка ОВТ 
33.  обґрунтування правильності вибору необхідних методів вимірювань та ЗВТВП, які 

використовуються під час проведення випробувань дослідного зразка ОВТ; 
34.  обґрунтування необхідності створення спеціальних ЗВТВП (для проведення випробувань) та їх 

атестація; 
35.  обґрунтування переліку параметрів, що вимірюються та контролюються під час проведення 

випробувань, номінальних значень параметрів, допусків та норм точності вимірювань; 
36.  визначення стану МлЗ та необхідності розробки засобів навчання та тренувань. 

 
Оцінювання якісних показників МлЗ зразків ОВТ проводиться у випадках, коли 

об’єкти, які оцінюються, чи їх характеристики (показники) оцінити шляхом об’єктивних 
вимірювань, за допомогою ЗВТ ВП неможливо. Оцінка виконання цих вимог складається із 
вирішення організаційних, технічних питань та розв’язання окремих завдань на підставі 
аналізу технічних рішень, які визначені у документації на зразок ОВТ, що створюється 
(модернізується).  Тому проведення оцінки такого класу завдань можливо вирішувати не 
шляхом об’єктивних вимірювань, а за допомогою відповідних методів кваліметрії [4,5,6]. 
Впровадження експертного методу кваліметрії для оцінювання якісних показників МлЗ 
зразків ОВТ дозволяє визначити їх оптимальний склад та отримати відповідну кількісну 
оцінку – відповідне значення. 

На підставі проведеної класифікації та структуризації встановлена номенклатура 
кількісних та якісних показників МлЗ,  які підлягають включенню у ТТЗ (ТЗ)  на розробку 
(модернізацію) зразка ОВТ. Контроль виконання показників МлЗ, які включені до ТТЗ(ТЗ) з 
боку замовника озброєння, виконується (контролюється) на всіх етапах життєвого циклу 
розробки (модернізації) озброєння в ході проведення МЕД за рахунок вирішення основних 
завдань МЕД. 

Досвід проведення МЕД на системи, комплекси, авіаційну техніку, зразки озброєння та 
іншу продукцію свідчить, що експерт-метролог повинен мати значний багаж знань у різних 
галузях науки і техніки,  оперувати великою кількістю інформації,  досконало володіти 
діючими законодавчими, керівними і нормативними документами у галузі МлЗ та суміжних 
галузях знань, а також приймати відповідальні науково й технічно обґрунтовані рішення. За 
результатами проведення МЕД та на підставі проведеного оцінювання кількісних та якісних 
показників МлЗ зразків ОВТ експерт-метролог повинен скласти висновок про відповідність 
або не відповідність вимог МлЗ зразка ОВТ, який розроблюється, до вимог, що встановлені у 
НД та (або) ТТЗ(ТЗ).   

Із практики проведення МЕД на різноманітне озброєння на протязі 1998-2013рр. 
встановлено, що у висновках за результатами проведення тільки декілька метрологічних 
експертиз містить незадовільний висновок, а саме значиться: «МлЗ зразка ОВТ не відповідає 
вимогам,  що встановлені у НД та ТТЗ(ТЗ)».  В усіх інших випадках висновки такі,  що 
практично не відрізняються один від одного, наприклад: МлЗ зразка ОВТ відповідає вимогам 
НД або МлЗ зразка ОВТ в основному (або в цілому)  відповідає вимогам НД.  У зв’язку із 
зазначеним виникає проблемне питання щодо необхідності удосконалення механізму 
оцінювання якості продукції під час проведення МЕД та визначення узагальненого 
показника якості МлЗ, який би дозволив об’єднати в загальну комплексну оцінку досягнутий 
рівень якості МлЗ зразків ОВТ, як якісних так і кількісних значень показників МлЗ. 
Запропонований загальний порядок проведення оцінювання кількісних та якісних показників 
МлЗ зразків ОВТ наведений на рис. 3. 

 



 39 

Одночасно, слід зазначити, що представлений вище методичний підхід (метод комплексного 
оцінювання значень кількісних та якісних показників МлЗ зразків ОВТ) дозволяє на підставі 
проведених математичних розрахунків показати на скільки відсотків або часток відповідає 
визначена сукупність показників МлЗ у порівнянні з базовими (еталонними). 

Висновки. Запропонований у статті методичний підхід щодо удосконалення механізму 
оцінювання якості продукції з урахуванням одночасно значень кількісних та якісних 
показників МлЗ на сьогодні є надзвичайно актуальним. Проведені у попередні роки 
дослідження показали перспективність заходів щодо удосконалення науково-методичного 
апарату стосовно розробки нових методів та засобів автоматизованого вирішення основних 
завдань проведення МЕД зразків ОВТ на відповідних етапах (стадіях) життєвого циклу [5,7].  

Таким чином, розробка та впровадження до практики проведення МЕД нового методу 
щодо комплексного оцінювання значень кількісних та якісних показників МлЗ зразків ОВТ, 
як складової частини автоматизованої системи вирішення основних завдань експертизи із 
використанням автоматизованих процесів на базі персональної обчислювальної машини, є 
перспективним напрямком подальших досліджень за визначеною тематикою. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАНИЯ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 
 

В статье рассмотрены методические подходы, которые касаются усовершенствования 
механизма оценивания качества продукции, а также пути повышения эффективности ее 
оценивания, за счет внедрения метода комплексного оценивания количественных и 
качественных показателей метрологического обеспечения образцов вооружения и военной 
техники, как составной части автоматизированной системы решения основных задач 
метрологической экспертизы документации. 

Ключевые слова: метрологическая экспертиза документации, метод комплексного 
оценивания продукции, вооружение и военная техника, показатели метрологического 
обеспечения. 

 
N. Koshevoy, A. Nozhenko 

METHODOLOGICAL STUDY APPROACHES REGARDING EVALUATION QUANTITATIVE 
AND QUALITATIVE INDICATORS METROLOGICAL PROVIDED SAMPLES WEAPONS AND 

MILITARY EQUIPMENT 
 
The article describes the methodological approaches that relate to improving the mechanism of 

evaluating the quality of products as well as ways to improve the effectiveness of its evaluation, due to the 
introduction of the method of complex evaluation of quantitative and qualitative indicators of 
metrological provision of weapons and military equipment, as part of the automated system of solving the 
basic problems of metrological examination documentation. 

Keywords: metrological examination of documentation, evaluation method of complex products, 
weapons and military equipment, performance of metrological provision. 
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УДК 681.35                                                                           к.т.н. Кузавков В.В. (ВІТІ ДУТ) 
 

ДІАГНОСТИЧНА МОДЕЛЬ р-n (n-р) ПЕРЕХОДУ В ДИНАМІЧНОМУ РЕЖИМІ  
ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО ІНДУКЦІЙНОГО МЕТОДУ ДІАГНОСТУВАННЯ 

 
У статті розглядається нова діагностична модель р-п (п-р) переходу в динамічному 

режимі для безконтактного індукційного методу діагностування. 
Процес визначення технічного стану сучасного радіоелектронного озброєння (РЕО) 

пов'язаний з реєстрацією та обробкою діагностичних параметрів (ДП) радіо електронних 
компонентів (РЕК) що входять до його складу. Використання нового методу діагностування – 
безконтактного індукційного методу, потребує використання нових діагностичних моделей, що 
відображують зв'язок ДП з фізико хімічними властивостями РЕК.  

Отримані моделі р-п (п-р) переходу дозволяють: 
- визначити залежність струму напівпровідникового переходу від прикладеної до нього 

напруги та фізико хімічних властивостей напівпровідника; 
- визначити залежність часу напрацювання напівпровідника від його фізико хімічних 

властивостей; 
- побудувати діагностичної моделі інших, найбільш складних РЕК – транзисторів та 

інтегральних мікросхем.  
Ключові слова: діагностична модель, безконтактний індукційний метод. 
 
Вступ. Сучасні об’єкти радіоелектронного озброєння (РЕО) представляють собою 

складні технічні системи, що являються об'єднанням модулів різного фізичного виконання та 
призначення. Проведення якісного діагностування цифрових блоків РЕО залежить від 
адекватності діагностичної моделі об'єкту контролю, методики проведення діагностування і 
методу діагностування [1,4].  

Структурною частиною об’єктів РЕО являються цифрові блоки, до складу яких входять 
напівпровідникові РЕК. Основою напівпровідникових РЕК є активні елементи (діоди, 
транзистори, інтегральні мікросхеми). Тому в основу діагностичної моделі цифрового блоку 
для безконтактного індукційного методу діагностування [2,4] покладено модель активних 
елементів що входять до складу цього блоку. Напівпровідниковий р-n (n-р) перехід є 
фундаментом для будови більш складних напівпровідникових РЕК. 

Для визначення діагностичних параметрів р-n (n-р) переходу необхідно розробити 
діагностичну модель з урахуванням процесів, що в ньому відбуваються. Дані процеси 
можуть бути проаналізовані за допомогою моделей,  що враховують не тільки 
електрофізичні, а і фізико-хімічні властивості елементів в залежності від часу напрацювання. 
Знання цих властивостей дозволяє використовувати безконтактного індукційний метод 
діагностування, в якому використовується найбільш інформативний параметр, що 
вимірюється в одній контрольній точці. Побудову діагностичної моделі пропонується 
проводити з використанням сучасних інформаційних технологій. Для цього необхідно 
розробити алгоритми і прикладні програми для побудови діагностичної моделі і визначення 
діагностичних параметрів р - n (n - р) переходу. 

Виклад основного матеріалу. У даній статті вирішується задача побудови 
діагностичної моделі р-n (n-р)переходу в динамічному режимі.  

При цьому скористаємося класичними моделями Еберса-Мола, Бьюфойя-Спаркса, 
Лінвілла. 

Визначимо прямий та зворотний струм, виходячи з основних процесів що відбуваються 
у р-n - переході під дією зовнішньої напруги. 

Будемо вважати, що концентрація донорської домішки в емітері nD nN =  значно 
перевищує концентрацію акцепторної домішки в базі pA pN = . У цьому випадку при прямої 
та при зворотній напрузі можна враховувати тільки електронну складову струму  

npn iiii »+= . 
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При прямій напрузі, прямий струм визначається потоком основних носіїв заряду, в 
зв’язку з тим що pn pn ññ , дірковою складовою прямого струму можна зневажити. При 
зворотній напрузі зворотний струм визначається потоком неосновних носіїв заряду, оскільки  

D

i
n

A

i
p N

npN
nn

22
=ññ= . 

то і у цьому випадку дірковою складовою зворотного струму можна зневажити. 
Електронний струм є дифузійним і може бути розрахований за формулою: 

0. )( ==
D

==
pxxnрдифn dx

ndSqDхii .                                             (1) 

де S - площа p-n - переходу,  
q - заряд електрону,  

nD  - коефіцієнт дифузії електронів.  
З урахуванням того, що зміна концентрації носіїв ( )pxnD  у поверхневому шарі під дією 

зовнішньої напруги визначається виразом: 

).1)(exp,()( , -=D
kT
qUtDnxn p                                               (2) 

струм p-n - переходу має від:  

)1)(exp,(S
,
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n .                                             (3) 

Враховуючи зміну концентрації конкретних носіїв ( )tDn ¢,  [3]:  
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де *
nm  - ефективна маса електрона;  

cE  - рівень енергії, що відповідає нижній границі зони провідності;  
T  - температура Кельвіна. 
к – постійна Больцмана. 

 
Отримаємо наступний вираз для струму: 
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Виведення виразу для електронної складової зворотного струму через p-n перехід 
аналогічний виводу прямого струму та відрізняється від (5) тільки знаком зовнішньої 
напруги та має вид: 

i=Sq )1))(exp(,( --
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або 
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Вирази (4), (5), (5
,
) е трансцендентні рівняння. 

На основі проведеного дослідження (5) синтезовано алгоритм аналізу струму p-n - 
переходу напівпровідника (рис. 1). Даний алгоритми аналізу дозволяє отримати 
діагностичний параметр - струм i  p-n - переходу напівпровідника. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм аналізу струму p-n - переходу напівпровідника 

 
Вирішуючи (4) можна визначити час виродження напівпровідника. 
Критична концентрація електронів, при якій наступає виродження напівпровідника, 

визначається виразом: 
( ) .

3
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p                                                            (6) 

У вираз (4) замість ( )tDn ,  підставимо значення крn  (6) 
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На основі проведеного дослідження синтезовано алгоритм аналізу фізичних процесів в 

р-п (п-р) переходу напівпровідників (рис. 2). В цьому алгоритмі вирішується трансцендентне 
рівняння (7) Даний алгоритми аналізу фізичних процесів в р-п (п-р) переходах 
напівпровідників дозволяє отримати діагностичний параметр крt  - критичний час 
напрацювання напівпровідника. 

Викладений вище загальний підхід до аналізу поверхневих станів у напівпровіднику є 
основою для визначення фізико-хімічних явищ в р-п (п-р) переходах транзисторів і 
мікросхем, та дозволяє виявити закономірності зміни параметрів напівпровідникових РЕК 
від часу напрацювання. 

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм аналізу фізичних процесів в р-п (п-р) переходах напівпровідникових РЕК 
 
Результати проведеного аналізу дають змогу визначити діагностичну модель р-п (п-р) 

переходу в динамічному режимі для безконтактного індукційного методу діагностування у 
вигляді залежностей струму i  від його електрико-фізичних та фізико-хімічних параметрів.  

Для побудови діагностичних моделей розроблено алгоритм на основі сучасних 
інформаційних технологій. 
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Таким чином: 
1. Встановлено аналітичну залежність (4) концентрації електронів від вихідних 

електрофізичних параметрів напівпровідника, а також від часу напрацювання t  та 
коефіцієнту дифузії dD  в поверхневому шарі. Ця залежність дозволяє встановити 
закономірність зміни параметру напівпровідника, що є об'єктною передумовою достовірного 
прогнозування відмов. За (4) можливо визначити час напрацювання крt  в залежності від 
зміни фізико-хімічних властивостей напівпровідника. 

2. Встановлено аналітичну залежність прямого (5) та зворотного (5,) струму 
напівпровідника від вихідних електрофізичних параметрів напівпровідника. 

Висновки. В наслідок проведеного аналізу процесів р-п (п-р) переходу в динамічному 
режимі: 

- розроблено діагностичну модель р-п (п-р) переходу в динамічному режимі для 
безконтактного індукційного методу діагностування;  

- розроблена діагностична модель р-п (п-р) переходу дозволяє визначати його 
діагностичні параметри у вигляді залежностей струму i від його електрико-фізичних та 
фізико-хімічних параметрів; 

- розроблено алгоритм отримання діагностичного параметру крt  
Для побудови діагностичних моделей р-п (п-р) переходу необхідно розробити 

прикладну програму на основі наведених алгоритмів. 
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к.т.н. Кузавков В.В. 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ р-n ( n-р) ПЕРЕХОДА В ДИНАМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ДЛЯ 

БЕСКОНТАКТНОГО ИНДУКЦИОННОГО МЕТОДА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
 

В статье рассматривается новая диагностическая модель р-п (п-р) перехода в 
динамическом режиме для бесконтактного индукционного метода диагностирования. 

Процесс определения технического состояния современного радиоэлектронного 
вооружения (РЭВ) связан с регистрацией и обработкой диагностических параметров (ДП) 
входящих в его состав радиоэлектронных компонентов (РЭК). Использование нового метода 
диагностирования – бесконтактного индукционного метода, требует использования новых 
диагностических моделей отображающих связь ДП с физико-химическими свойствами РЭК. 

Полученные модели р-п (п-р) перехода позволяют: 
- определить зависимость тока полупроводникового перехода от приложенного 

напряжения и физико-химических свойств полупроводника; 
- определить зависимость времени наработки полупроводника от его физико-химических 

свойств; 
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- построить диагностические модели других, более сложных РЭК – транзисторов и 
интегральных микросхем. 

Ключевые слова: диагностическая модель, бесконтактный индукционный метод. 
 

V. Kuzavkov  
DIAGNOSTIC MODEL OF P-N (N-P) IN THE DYNAMIC MODE TRANSITION 

CONTACTLESS INDUCTIVE METHOD DIAGNOSIS 
 
The article is considered a new diagnostic model p-n (n -p) switch in the dynamic mode for 

contactless inductive method of diagnosis. 
The process of determining the technical state of modern radioelectronic weapons (REW) 

associated with the recording and processing of diagnostic parameters (DP) radioelectronic components 
(REC) that are part of it . Using a new method of diagnosing - contactless inductive method requires the 
use of new diagnostic models that reflect the DP connection with the physical chemical properties of REC. 

The models p-n (n-p) switch allows you to: 
- determine the dependence of the current on the applied semiconductor junction to it stress and 

physical and chemical properties of the semiconductor ; 
- determine the time between the semiconductor dependence of its physical and chemical properties; 
- build models of other diagnostic, the most difficult REC - transistors and integrated circuits. 
Keywords : diagnostic model, contactless inductive method. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 004.052.42                                                                         д.т.н., проф. Лєнков С.В. (ВІКНУ) 
  д.т.н., доц. Бойченко О. В. (ОДАТРЯ) 

 
ОЦІНКА ВІРОГІДНОСТІ ДАНИХ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ 
 
У статті запропоновано застосування методу оцінки вірогідності даних інформаційної 

системи спеціального призначення на основі пошарового модульного контролю захищеності  
програмного забезпечення автоматизованої системи управління. 

Основою методу є застосування покрокових криптографічних перетворень шарів 
спеціального програмного забезпечення інформаційної системи, що дозволяє проводити 
оперативне оцінювання потоків даних, що циркулюють в системі.  

Розробленням методу створені умови для забезпечення оперативної оцінки вірогідності 
даних інформаційної системи спеціального призначення, що дозволяє підвищувати показник  
рівня контролю за інформаційними ресурсами до 27%. 

Ключові слова: автоматизована система управління, інформаційні ресурси, вірогідність 
даних, пошаровий модульний контроль, криптографічні перетворення. 

 
Постановка проблеми. З певною часткою впевненості можна стверджувати, що 

невдачі й розчарування, пов’язані з впровадженням ряду нових автоматизованих 
інформаційних систем, обумовлені, насамперед, відсутністю єдиного підходу до питань 
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збору, систематизації й аналізу даних. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Практика сучасного досвіду експлуатації 

інтегрованих інформаційно-пошукових систем спеціального призначення, переконливо 
показує, що успіх в інформаційному забезпеченні діяльності організацій та установ, може 
бути досягнута тільки за умови охвату всього комплексу проблем, пов’язаних зі 
здобуванням, обробкою й аналізом інформації. Зазначене підтверджується дослідженнями 
таких вчених як Тихонов В. А., Татарченко И. В.,  Соловьев Д.С., Барсуков В. С. та ін. [1-3].   

Постановка завдання. При цьому важливо відзначити, що накопичення й зберігання 
даних – це не визначальна ланка в загальному технологічному ланцюжку. Більш того, ті дані 
й відомості, що накопичуються, взагалі не є інформацією в її функціональному значенні, і в 
силу цього цінність їх досить умовна. Однак відомості, що накопичуються в 
автоматизованих системах, і дані є, безумовно, найпершим інформаційним ресурсом, і, 
таким чином, завдання полягає в тому, щоб зробити цей «внутрішній» інформаційний ресурс 
досить ємним, змістовним і максимально достовірним.  

Виклад основного матеріалу. Сучасні досягнення науки й технології сьогодні 
знаходять саме активне застосування у світовій практиці автоматизованого управління та 
контролю діяльності установ та організацій. Особливу роль у процесах контролю та захисту 
даних автоматизованих систем управління відведено спеціалізованим системам ідентифікації 
людини. 

Біометрія – це методи автоматичної ідентифікації, засновані на фізіологічних або 
поведінкових характеристиках. Прикладами фізіологічних характеристик є відбитки пальців, 
форма руки, характеристика особи, райдужна оболонка ока, тощо. Розпізнавання за допо-
могою біометричних технологій припускає порівняння раніше внесеного біометричного 
зразка з біометричними даними, що знову надійшли. 

Робота усіх біометричних систем заснована, як правило, на типовому алгоритмі, що 
узагальнено можна представити в наступному вигляді: 

• запис – фізичний або поведінковий зразок запам’ятовується системою; 
• виділення шаблону – унікальна інформація виноситься зі зразка й складається 

біометричний шаблон; 
• порівняння – збережений зразок порівнюється із представленим; 
• збіг /  розбіжність –  система вирішує,  чи збігаються біометричні зразки,  і виносить 

рішення. 
Біометрія пропонує швидкий, зручний, точний, надійний і порівняно ощадливий спосіб 

ідентифікації з величезною кількістю найрізноманітніших застосувань. Немає такої єдиної 
біометричної технології, що підійшла б для усіх потреб. 

Усі біометричні системи мають свої переваги й недоліки. Насамперед, будь-яка система 
повинна бути заснована на характеристиці, що є помітною й унікальною. Є достатня 
кількість наукових даних, що підтверджують вкрай низьку ймовірність наявності абсолютно 
ідентичних відбитків пальців, характеристик побудови обличчя або райдужної оболонки ока. 
Інший аспект – наскільки «дружелюбна» конкретна технологія. Технологічний процес 
повинен бути швидким, простим, що заподіює мінімальної незручності людині. 

Принцип роботи системи розпізнавання заснований на спеціальному алгоритмі 
перекладу зображень у цифровий формат, при цьому здійснюється пошук обличчя в кадрі й 
визначення характерних ознак його побудови – так званих «реперних точок» (розташування 
й форма очей, вилиці, ширина перенісся, губ та інші). У результаті кожна особа описується 
унікальним набором параметрів, причому з деяким надлишком. Для ідентифікації з високим 
ступенем точності досить не більше 40 характеристик, тоді як система звичайно задає кілька 
тисяч оцінних параметрів. Фотографія й цифровий опис обличчя заносяться до бази даних, 
якою надалі здійснюється пошук. 

Ефективність біометричних систем ідентифікації людини, що використовують методи 
автоматизованої обробки зображення обличчя, багато в чому визначається дотриманням 
ряду обов'язкових вимог, що забезпечують кількісні і якісні характеристики базової фото-
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теки. 
Основними джерелами біометричних шаблонів бази даних інформаційних систем 

спеціального призначення (ІСПР) є: 
• фотопортрет особи, представлений у цифровому виді (графічний файл); 
• фотографія портретного типу (для подальшого сканування); 
• цифровий «відеопотік» (окремий фрагмент у вигляді медіафайлу, або відеосигнал, 

що надходить у реальному часі). 
Тому що процес ідентифікації являє собою встановлення тотожності невідомого 

об’єкта відомому на підставі збігу ознак, будь-якому фотозображенню, що буде брати участь 
у процесі біометричного впізнання, повинні бути встановлені унікальні атрибути. У зв’язку з 
цим фотозображення перед виділенням унікальної інформації для складання біометричного 
шаблону (процес кодування), поміщається до інтегрованого банку даних з обов'язковою 
прив’язкою до відповідного об'єкта обліку. 

Як показав проведений аналіз, більшість систем, що використовують біометричні тех-
нології, побудовані за принципом самодостатності, тобто функціонально обмежені вико-
нанням завдань ідентифікації або верифікації об’єкта, без можливості одержання більш 
повної інформації про об’єкт аналізу, що значною мірою знижує ефективність використання 
подібних систем. Крім того, використання самодостатніх, вузькоспеціалізованих систем 
біометричної ідентифікації ускладнює їхню інтеграцію в існуючий єдиний інформаційний 
простір. 

Головною відмінною рисою сучасних ІСПР є повна інтеграція в єдине інформаційне 
поле інформаційного банку даних (ІБД), а функціональна класифікація процесів 
розпізнавання образів виглядає такий чином [4]: 

• ідентифікація (процес встановлення тотожності об’єкта або особистості за сукупністю 
загальних і приватних ознак, здійснювана з метою вирішення питання про те, чи є даний 
об’єкт шуканим): 

- ідентифікація з використанням фотографічних зображень; 
- ідентифікація (упізнання) за методом словесного портрета; 
- ідентифікація у відеопотоці; 
- мобільна ідентифікація; 
• верифікація (процес порівняння нового біометричного зразка з раніше збереже 

ним, при якому біометрична система намагається підтвердити або спростувати, що ця 
людина дійсно та, за кого себе видає): 

- верифікація (порівняння двох об’єктів); 
- множинна верифікація (автоматизований процес порівняння об’єкта верифікації з 

декількома зразками для одержання ступеня схожості між ними). 
Розширення функціональних можливостей єдиної інтегрованої інформаційної системи 

спеціального призначення забезпечується за допомогою габітоскопії – криміналістичної 
технології на основі програмного модулю, що функціонує у складі комплексної системи 
ідентифікації особистості ІСПР. 

Підсистема ідентифікації особистості за методом словесного портрету використо-
вується для введення й коректування установчих реквізитів на осіб, а також для проведення 
ідентифікації осіб шляхом порівняння їх біометричних параметрів з раніше введеними в базу 
даних. 

Підсистема дозволяє врахувати практично всі можливі випадки наявності або відсут-
ності додаткової якісної інформації про те, як виглядає особа, яка ідентифікується. Опис 
зовнішності будується на базі близько 50 параметрів, що використовуються для спрощення 
процедури розпізнавання. Для прискорення роботи також впроваджено різні схеми 
оптимізації обчислень і обробки даних. 

Набір реквізитів для введення й пошуку в підсистемі ідентифікації особистості за сло-
весним описом заснований на розпізнавальній карті й містить у собі основні біометричні дані 
людини, опис його зовнішності, характерних прикмет, стану зубів і одягу. Характерні 
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прикмети докладно описуються з вказівкою їх виду й областей тіла,  на яких вони розташо-
вані.  

Заставою позитивного результату створення й подальшого розвитку розглянутої си-
стеми, є відмова її розроблювачів від помилкової стратегії реформування системи 
інформаційного забезпечення на основі вирішення завдання автоматизації процесів. При 
цьому інформаційні технології автоматизують (багаторазово прискорюють) існуючий процес 
з усіма його недоліками, але завдання проектування кардинального підвищення фективності 
не ставиться. Крім того, популярний реінжиніринг програмного забезпечення, коли на основі 
сучасних технологій відбувається переписування застарілих інформаційних систем без зміни 
самих процесів, що автоматизуються. 

Отримані наукові результати. Актуальним питанням є шлях системного вирішення 
проблеми процесу «пожвавлення» інформаційних масивів і перетворення їх у реальне 
джерело інформаційного аналізу в діяльності організацій та установ не «власними силами», 
ніж простим впровадженням готових закордонних рішень. 

Зазначене вказує на можливість створення додаткових проблем, пов’язаним із загрозами 
ресурсам інформаційної системи через суттєве зниження достовірності та вірогідності даних. 

Вирішення зазначеної проблеми можливо із застосуванням методу покрокового 
криптографічного перетворення шарів спеціального програмного забезпечення 
інформаційної системи на основі технології пошарового проектування [5].  

Метод передбачає проведення тестових випробувань щодо порівняння реакції 
інформаційної системи на несанкціоновані впливи до та після впровадження технології 
пошарового проектування (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм тестових випробувань стійкості ПЗ ІС до несанкціонованих впливів 
 
За кожним напрямом алгоритму тестових випробувань стійкості ПЗ ІС до 

несанкціонованих впливів здійснюється послідовно три етапи операцій (рис. 2, рис. 3). 
Проведення несанкціонованих дій з модифікації програмних блоків при шифруванні 

(конкретно в прикладі: у 10-м пункті криптографічних перетворень замість циклічного 
зрушення вліво на 11 розрядів із-за несанкціонованої модифікації виробляється циклічне 
зрушення на 12 розрядів), несанкціонована модифікація відстежується при самоконтролі і 
маркер S7 = 0, що також відбивається і в маркері S8 = 0, який не пов’язаний безпосередньо з 
модифікованим програмним блоком.  

Завдяки непрямому зв’язку в обчислювальній структурі потоку, покрокова циклова 
структура захисту за розробленою технологією приводить до встановлення несанкціонованої 
дії (маркер S = 0) та контролю рівня вірогідності даних інформаційної системи. 

Тестові випробування стійкості ІС  
щодо НС впливу на ПЗ 

реакція ІС на НС впливи (технологія 
пошарового проектування не 

впроваджена) 
 

реакція ІС на НС впливи 
(впроваджено технологію 

пошарового проектування) 
 

Реалізація алгоритму шифрування-розшифрування  
з ІС (ГОСТ 28147-89) 

НС впливи на ІС відсутні 
 

НС впливи на ІС відсутні 
 

На ІС здійснюється НС вплив 
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Рис. 2. Етапи тестових випробувань стійкості ПЗ ІС до несанкціонованих впливів 
 

 
 

Рис. 3. Результати тестових випробувань стійкості  
ПЗ ІС до несанкціонованих впливів 

 
Результати досліджень визначають перспективність запропоновано застосування 

методу оцінки вірогідності даних інформаційної системи спеціального призначення на 
основі пошарового модульного контролю захищеності  програмного забезпечення 
автоматизованої системи управління. 

Висновки. Застосування покрокових криптографічних перетворень шарів спеціального 
програмного забезпечення інформаційної системи дозволяє проводити оперативну оцінку 
потоків даних, що циркулюють в системі. Розробленням методу створені умови для 
забезпечення оперативної оцінки вірогідності даних інформаційної системи спеціального 
призначення, що дозволяє підвищувати показник  рівня контролю за інформаційними 
ресурсами до 27%. 

Отримані наукові результати можуть знайти подальше застосування під час наукових 
досліджень в напрямку розроблення методичних основ оцінки вірогідності даних 
інформаційних систем спеціального призначення. 

етапи тестових випробувань  
(ГОСТ 28147-89) 

 

Інформація 640 біт (10 
блоків по 64 біта) 
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операцій (ГОСТ 28147-89) 
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ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 

 
В статье предложено применение метода оценки достоверности данных 

информационной системы специального назначения на основе послойного модульного контроля 
защищенности  программного обеспечения. 

Основой метода является применение пошаговых криптографических превращений слоев 
специального программного обеспечения информационной системы, что позволяет проводить 
оперативную оценку потоков данных, которые циркулируют в системе.  

Разработкой метода созданы условия для обеспечения оперативной оценки достоверности 
данных информационной системы специального назначения, что позволяет повышать 
показатель  уровня контроля информационных ресурсов до 27%. 

Ключевые слова: автоматизированная система управления, информационные ресурсы, 
достоверность данных, послойный модульный контроль, криптографические превращения. 

 
S. Lenkov. O. Boitchenko 

ESTIMATION AUTHENTICITY OF INFORMATION AUTOMATED CONTROL SYSTEM 
OF MANAGEMENT 

 
In the article application method of estimation authenticity of information the informative system 

the special setting is offered on the basis of layer module control protected of software. 
Basis of method is application of incremental cryptographic transformations of layers the special 

informative system software, which allows conducting the operative estimation flows of data which 
circulate in the system.  

Development of method is create terms for providing of operative estimation authenticity of 
information of the informative system  the special setting, that allows to promote the index level of control 
of informative resources to 27%. 

Keywords: automated control system of management, informative resources, authenticity of 
information, layer module control, cryptographic transformations. 
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УДК 623.4.01                                                      Нікул С.О. (Військова академія, м. Одеса) 
 

ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ 
ЗА УЗАГАЛЬНЕНИМ КРИТЕРІЄМ «ЕФЕКТИВНІСТЬ – ВАРТІСТЬ – ЧАС» 
 
Запропоновано метод порівняння варіантів модернізації озброєння і військової техніки за 

узагальненим критерієм «ефективність – вартість – час». На відміну від відомих, метод 
дозволяє здійснювати техніко-економічне обґрунтування, практичне порівняння та вибір 
варіантів модернізації, розробки або закупівлі технічних систем з урахуванням узагальненого 
критерію. Основою критерію є фізично зрозумілий показник у виді приросту відсотків 
ефективності на кожний відсоток середньогеометричної витрати ресурсів фінансів і часу на 
модернізацію. 

Ключові слова: варіанти модернізації озброєння; критерій «ефективність – вартість – 
час»; показник порівняння варіантів модернізації. 

 
Вступ та постановка задачі. Техніко-економічне обґрунтування, практичне 

порівняння та вибір варіантів розробки будь-яких технічних систем, відповідно до 
державних стандартів, а також згідно зі стандартами, щодо техніко-економічного 
обґрунтування розробки озброєння і військової техніки, – все це можливо здійснювати у 
повному обсязі лише після одержання великої кількості конкретних технічних параметрів 
зразка озброєння,  коли є відомим не тільки його конкретний вид,  але і є відомими і 
затвердженими результати ескізного проектування озброєння. 

Попередньо системне, тобто теоретичне, порівняння і вибір варіанта озброєння із 
сукупності альтернативних, через невизначеності випадкового, антагоністичного і 
природного характеру, часто здійснюють за критерієм «ефективність – вартість» [1-3].  

Але цей критерій є більш зручним,  коли мова йде про порівняння варіантів розробки 
нового озброєння. Технічне завдання формування і використання критерію, більш 
прийнятного у випадку обґрунтування рішення на модернізацію з урахуванням фактора часу, 
залишається зараз актуальним. Це є особливо актуальним в умовах обмежених можливостей 
промислової бази для здійснення модернізації та відсутності своєчасного оновлення зразків 
озброєння.  

Метою статті є розгляд і дослідження іншого критерію, а саме, критерію 
«ефективність – вартість – час», який є більш прийнятним, особливо у випадку, якщо мова 
йде про завдання пошуку альтернативи модернізації зразка озброєння, термін експлуатації 
якого є завжди обмеженим або суттєво обмеженим. 

Останній аргумент підтверджує,  що під час прийняття рішень про доцільність 
модернізації будь-якого зразка озброєння важливою є необхідність враховувати фактор 
дефіциту часу на модернізацію та фактор наявності достатнього рівня остаточного 
технічного ресурсу зразка. 

Виклад основного матеріалу. Метод вирішення науково-технічного завдання вибору 
альтернативи, наприклад, деякого ракетно-гарматного комплексу, згідно до вимог 
стандартів, що існують зараз, з урахуванням ефективної протидії сучасним засобам 
супротивника на потрібній дальності, в процесі застосування зразка за призначенням, більш 
доцільно пов’язувати не тільки з витратами фінансів, але і з оцінкою часу, потрібного для 
вдосконалення варіанту озброєння, який необхідно модернізувати або замінити його новим 
(після його розробки чи закупівлі). 

Вирішення завдання порівняння і вибору прийнятного зразка з альтернативних 
варіантів впровадження нового шляхом: його модернізації або розробки подібного, або 
закупівлі рівноцінного існуючому зразку озброєння, доцільно здійснювати на основі 
застосування критерію «ефективність – вартість – час». Критерій максимізує показник у 
вигляді нормованого приросту бойової ефективності існуючого зразка, який віднесено до 
нормованого середньогеометричного приросту витрат фінансових ресурсів і часу для 
досягнення ефекту від впровадження зразка. 
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Сутність і особливості застосування цього критерію, тобто правила для порівняння 
альтернатив і вибору однієї із декількох, потребує далі додаткових пояснень. 

На етапі ескізного проектування зразка озброєння конкретного виду і відомого 
призначення, який повинен мати показники якості, що є більш високими, ніж у існуючого 
аналогу, здійснюється шляхом розв’язання декількох завдань. Поряд з максимізацією 
позитивного ефекту, необхідно врахувати і можливості виконання робіт за варіантом з 
урахуванням наявності відповідної промислової бази, який є обраним із сукупності 
альтернативних. Необхідно врахувати також достатність ресурсів і наявного часу на 
досягнення мети впровадження зразка нового типу. 

Порівняння варіантів і вибір найбільш прийнятного із сукупності можливих є науково-
технічною задачею, яка відноситься до класу погано визначених через невизначеності, які 
раніше були вказані.  

У реальних умовах, окремо, необхідно враховувати: суттєве відставання рівня реальних 
можливостей промислової бази для реалізації плану розробки і впровадження нового 
комплексу; рівень потреб у нових зразках під час відсутності планового оновлення зразків 
подібних засобів і процесу планового вдосконалення їх показників якості. Все це попередньо 
визначає зміст і форму критерію для порівняння альтернативних варіантів і вибору більш 
прийнятного. 

У показнику якості варіантів розробки комплексу необхідно враховувати також фактор 
фізичного і морального старіння зразків систем, які необхідно застосовувати сумісно з новим 
зразком озброєння, за умов витрат часу на розробку і впровадження нових науково-
технічних рішень.  

Таким чином, найбільш прийнятним показником доцільності конкретного зразка 
озброєння по кожному з можливих варіантів є показник «ефективність – вартість – час». 

В якості цього показника, який адекватно віддзеркалює перевагу з урахуванням 
ефективності, фінансових і часових витрат на реалізацію кожного із варіантів розробки 
комплексу, доцільно прийняти відношення нормованого прирощення його ефективності, що 
очікується у зв’язку з впровадженням нового зразка до середньогеометричної величини 
добутку нормованих фінансових витрат та витрат часу на цю розробку і впровадження. При 
цьому нормування повинно здійснюватися відповідними параметрами, що характеризують 
аналог подібного зразка перед його заміною на новий. 

При такій побудові, що пропонується, цей показник має зрозумілий фізичний сенс і 
чітке як кількісне, так і фізичне визначення. Він показує: на яку кількість відсотків 
збільшиться ефективність зразка нового комплексу озброєння на кожен відсоток 
узагальнених часово-фінансових витрат на це збільшення за обраним варіантом.  

При цьому витрати часу на розробку і впровадження технічних рішень доцільно 
визначати у виді різниці між остаточними значеннями остаточного строку експлуатації 
зразка до початку та після закінчення розробки і впровадження нового комплексу.  

Показник, тобто цільова функція, що відповідає цілі операції порівняння 
альтернативних варіантів модернізації і вибору прийнятного варіанта удосконалення зразка 
озброєння дорівнює 

 

( ) ( )[ ]TTSS
QQE
D×D

D
= ,     (1) 

 
де ∆ – прирощення кожного з параметрів (аргументів) показника (функції) Е, що 

очікується у випадку впровадження конкретного варіанта; 
Q  – показник ефективності попереднього зразка, який існував до впровадження 

оновленого зразка; 
S  – середня остаточна вартість зразка, який підлягає заміні під час модернізації; 
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T  – середній остаточний строк експлуатації зразка (до моменту початку модернізації 
або розробки нового зразка), який підлягає заміні новим. 

Тоді критерій (цільова функція) для техніко-економічного порівняння і вибору 
альтернативи доцільно сформулювати у виді максимального значення запропонованого 
показника зі всієї сукупності, що є обчисленою для кожного з m значень альтернативних 
варіантів модернізації, розробки (або закупівлі) зразка, у вигляді 

 

( ) ( )[ ]TTSS
max

ii
5,0

i
m...1i

* QQ
E

D×D
D

= = ,    (2) 

QQQ ii -=D ;  SSS ii -=D ;  TTT ii -=D , 
 

де Qi  – показник ефективності зразка після його оновлення по і-му варіанту; 

Si  – вартість зразка після реалізації і-го варіанта його оновлення; 
Ti  – середній остаточний строк застосування зразка, який експлуатується в мить 

закінчення впровадження зразку, який модернізовано, розроблено (або закуплено) за і-м 
варіантом.  

Розглянемо (для ілюстрації застосування методу) деякий приклад практичного 
застосування методу порівняння варіантів удосконалення озброєння, наприклад, гарматного 
ракетного комплексу (ГРК) ближньої дії.  

Метою модернізації є забезпечення протидії перспективним засобам нападу шляхом 
збільшення його дальності дії, захищеності та збільшення ймовірності ураження цілей.  

Альтернативними варіантами оновлення парку ГРК будемо вважати:  
варіант 1 – замість розробки нового ГРК здійснюється закупівля кількості 

перспективних зразків ГРК нового типу; 
варіант 2 – здійснюється розробка та виробництво необхідної кількості перспективних 

ГРК з бойовою ефективністю, що є подібною ефективності ГРК нового типу. 
Доцільно враховувати для ілюстрації методу наступні гіпотетичні дані: 
кількість ГРК, які потрібні, складає……………………….. 50 од; 
ринкова вартість одного зразка нового типу………………160 млн. грн.; 
рентабельність виробництва та збуту подібного ГРК……. 0,5; 
термін розробки нового ЗГРК може скласти…………........5 років; 
час для виробництва кількості ЗГРК, яка потрібна………..2 роки. 
Для орієнтованої оцінки загальних витрат Sрп на виробництво і виготовлення кількості 

ГРК, які потрібні, використовуємо рівняння, яке відображає залежність рентабельності R 
виробництва і збуту перспективного ГРК від вартості S0 одного зразка,  від кількості n 
вироблених зразків і загальних витрат Sрп на розробку та виробництво ГРК. 

 
( ) рпрп0 SSnSR -×= ;  ( ) ( ) 3,55,0150820R1nSS 0рп =+´´=+×=  млрд. грн. 

 
Оцінюючи в якості прикладу остаточну середню вартість ГРК, парк якого складає, 

наприклад, 50 одиниць вартістю кожного S = 30 млн. грн., знайдемо відносні фінансові 
витрати для варіанту 1 і варіанту 2.  За цих умов отримаємо відносні фінансові витрати для 
кожного з варіантів: 

 
( ) ( ) ( ) 3,43050150050820SnS1 =´-´´=×D ; 
( ) ( ) ( ) 5,2305015005300SnS2 =´-=×D . 
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Остаточний середній термін експлуатації приймемо (в якості прикладу), що він 
дорівнює 10 рокам. Тоді відносні витрати часу на реалізацію кожного із двох варіантів  (з 
урахуванням термінів закінчення процесу оновлення парку ГРК) дорівнюють:  

 
( ) 2,010810TT1 =-=D ;  ( ) 7,010310TT2 =-=D . 

 
В результаті отримаємо оцінки показників для кількісного порівняння варіантів 

оновлення ГРК і вибору більш прийнятного (за умов сумірних рівнів бойової ефективності 
для двох варіантів) у вигляді: 

 

( )( ) ( )[ ] ( ) 93,0QE 2,03,4QTTSnSQ 5,0
11

5,0
1 D=== ´DD´×DD ; 

( )( ) ( )[ ] ( ) 32,1QE 7,05,2QTTSnSQ 5,0
22

5,0
2 D=== ´DD´×DD . 

 
Таким чином, варіант 1 (оновлення парку ЗГРК шляхом його закупівлі), незважаючи на 

його більш високу вартість, є у 1,5 рази більш прийнятним через занадто великі витрати часу 
на реалізацію варіанта 2.  

Результат розрахунків, що одержаний згідно до даних прикладу, показує, лише те, що 
по критерію приросту на декілька відсотків ефективності модернізації зразка озброєння на 
кожний відсоток витрат на модернізацію є більш прийнятним у випадку прийняття рішень 
діяти відповідно до варіанту 1.  Саме в тому і виявляється корисність цього методичного 
апарату, що від допомагає особі, що приймає рішення, об’єктивно оцінити ситуацію, перш за 
все, сприяє його орієнтації до моменту прийняття важливого рішення, право на яке належить 
тільки і тільки людині, яка і відповідає за наслідки цього рішення. 

У даному випадку рішення особи, що приймає рішення, завдяки урахуванню 
додаткових факторів: політичних; воєнно-економічних; науково-технічних може бути 
також іншім, наприклад, наступним. 

В умовах відсутності воєнної загрози,  коли фактор витрат часу не є головним,  навіть 
при наявності фінансових обмежень, а також з урахуванням перспектив потрібного розвитку 
військово-промислового потенціалу країни та перспектив оборонного бізнесу в умовах 
достатньо високого науково-технічного потенціалу країни, більш перспективним, згідно з 
даним прикладом, є все ж таки варіант 2. 

Для подолання невизначеностей антагоністичного характеру під час порівняння 
альтернативних варіантів модернізації з метою вибору більш прийнятного, доцільно 
використовувати принцип мінімакса цільової функції (1).  

Реалізація цього принципу вимагає, по-перше, урахування сукупності варіантів 
застосування майбутнього озброєння в можливих умовах протидії з боку ймовірного 
противника, по-друге, виявлення (для подальших розрахунків) із цієї сукупності такого 
варіанта модернізації, при якому цільова функція приймає найменше значення; по-третє, 
здійснення вибору далі такого варіанту модернізації озброєння,  який максимізує цільову 
функцію в найбільш складних умовах через найбільш ефективні дії противника, що 
очікуються. 

В такому разі критерій для порівняння альтернатив і вибору кращої має наступний вид 
 

( ) ( )
( ) ( )( )[ ] ( ) ( )( )[ ]Y,XTY,XTY,XSY,XS

Y,XQY,XQminmaxE XY D×D
D

= ,                             (3) 

 
де X – вектор варіантів можливих умов протидії з боку ймовірного противника; 
Y – вектор варіантів модернізації озброєння, який максимізує цільову функцію в 

найбільш складних умовах застосування озброєння. 
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Висновки. 
1. Метод обґрунтування напрямку удосконалення озброєння дозволяє достатньо 

об’єктивно на підставі узагальненого критерію, який має зрозумілий сенс, порівнювати 
альтернативні варіанти напрямків, що не сприяє особі, яка приймає рішення, краще 
орієнтуватися в ситуації під час обґрунтування (підготовки) і прийняття рішення. 

2. Розробка і застосування відповідного програмного продукту на основі цього методу 
дає можливість суттєво спрощувати і прискорювати необхідні розрахунки, навіть в умовах 
великої кількості альтернативних варіантів, а також в умовах дії невизначеностей 
випадкового і антагоністичного характеру.  
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Никул С.А. 

СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ МОДЕРНИЗАЦИИ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ ПО 
ОБОБЩЕННОМУ КРИТЕРИЮ «ЭФФЕКТИВНОСТЬ - СТОИМОСТЬ - ВРЕМЯ» 

 
Предлагается метод сравнения вариантов модернизации вооружения и военной техники 

по обобщенному критерию «эффективность – стоимость – время». В отличие от известных, 
метод позволяет осуществлять технико-экономическое обоснование, практическое сравнение и 
выбор вариантов модернизации, разработки или закупки технических систем с учетом 
обобщенного критерия. Основа критерия – это физически понятный показатель в виде 
прироста процентов эффективности на каждый процент среднегеометрических затрат 
ресурсов финансов и времени на модернизацию. 

Ключевые слова: варианты модернизации вооружения; критерий «эффективность – 
стоимость – время»; показатель для сравнения вариантов модернизации. 

 
S. NIKUL 

COMPARE UPGRADE OPTIONS WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT ON 
GENERALIZED CRITERIA «EFFICIENCY - COST – TIME» 

 
The options comparison method for armament and military equipment upgrade according to the 

generalized "efficiency - cost - time" criteria is offered. Unlike the known ones, this method allows for 
feasibility study, practical comparison and choice of options for upgrade, development or purchase of 
engineering systems in respect of the generalized criteria. The basics of the criteria is a logically 
apprehensible indicator, namely increase of efficiency percentage per every percent of geometric average 
of financial expenditures and time for the upgrade. 

Keywords: options for armament upgrade, «efficiency - cost – time» criteria, indicator for 
comparison of upgrade options. 
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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ВОЄННА БЕЗПЕКА 

 

УДК 327.54:355                                                                              Адаськов О.І. (ВІКНУ) 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ В 
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ В ІНТЕРЕСАХ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ІНФОРМАЦІЙНО-

ПСИХОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ  
 

У статті розглянуті деякі рекомендації щодо проведення інформаційних заходів в мережі 
інтернет в інтересах виконання завдань інформаційно-психологічних операцій де, інформаційна 
культура являє собою уміння цілеспрямовано працювати з інформацією і використовувати її для 
прийому, обробки, збереження та передачі, використовуючи комп’ютерні технології, сучасні 
технічні засоби та методи. Проведення інформаційних заходів в мережі інтернет безпосередньо 
впливає на розвиток усіх сфер життєдіяльності суспільства в цілому й кожної людини зокрема. 
Інформатизація життя перетворилась у безпосередню виробничу силу. Виконання завдань 
інформаційно-психологічних операцій здійснюється за допомогою створення нових засобів 
ведення війни без летальних наслідків. Основним таким засобом є інформаційно-психологічні 
операції. Створення і розвиток інформаційно–психологічних операцій має власну історію, 
пов’язану зі становленням і розвитком людства.  

Ключові слова: інтернет, сучасні технічні засоби, інформаційно-психологічні операції. 
 

Вступ. Постійні зміни довколишньої геостратегічної обстановки, реалізація 
різноманітних міжнародних домовленостей, активна участь Української економіки на 
зовнішньому ринку, процеси демократизації та низка інших факторів створюють передумови 
для доступу іноземних держав до стратегічно важливої вітчизняної інформації. Сьогодні 
фахівці констатують: темпи та масштаби заходів із забезпечення інформаційної безпеки 
України, на превеликий жаль, не відповідають ступеню загроз у цій сфері. Відсутність 
належного досвіду захисту такого характеру, а також певні проблеми у формуванні 
державної інформаційної політики в особливих умовах призвели до її незахищеності перед 
новими формами та методами протистояння суб'єктів інформаційного протиборства. До 
цього слід також додати й невизначеність стосовно стратегії забезпечення інформаційної 
безпеки, пов'язану з відсутністю єдиної міжнародної правової бази, загальної термінології, 
концепції та загальних принципів відповідальності у сфері інформаційної боротьби.  

Актуальний для держави інформаційний захист безпосередньо стосується й 
Українського війська, яке разом з  іншими арміями світу не може не брати до уваги зміни у 
підходах до ведення бойових дій,  головний акцент в яких робиться на обов'язковому 
застосуванні інформаційно-психологічних методів боротьби при підготовці та проведенні 
бойових операцій. Конфлікти останніх десятиріч зафіксували тенденцію, коли епізодичні 
пропагандистські заходи перетворюються на систему узгоджених за метою, місцем і часом 
інформаційно-психологічних акцій та операцій проти військ і населення супротивника. 
Доведено, що внаслідок вдало проведених акцій такого типу можна обійтися навіть без 
ведення руйнівних та екологічно небезпечних бойових дій, при цьому зберегти власні 
ресурси [1, 2].  

Ці, так звані, тенденції примушують іноземних фахівців - цивільних та військових - 
приділяти належну увагу розробці та застосуванню нових видів озброєння, націлених на 
інформаційні системи чи навіть на пригнічення психіки людини. На думку військових 
експертів, такий клас озброєння дає змогу перейти від війн індустріальної епохи, коли 
пріоритетним було винищення супротивника, до війн епохи інформації, коли мета - 
деморалізувати ворога, пригнітити його волю.  

Українські аналітики з профільних державних установ визначають, що всі ці 
особливості мають братися до уваги військово-політичним керівництвом України в процесі 
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поточної реорганізації Збройних Сил. В умовах, коли такі інформаційно-психологічні війни 
виникають задовго до початку безпосередніх бойових дій, конче необхідно належну увагу 
приділяти захисту як особового складу, так і інформаційних систем від можливого 
негативного впливу. Не забуваючи при цьому, що проводити інформаційно-психологічні 
акції та операції можуть як військові,  так і цивільні організації,  об'єднання,  інституції в 
Україні і поза її межами. 

Постановка задачі дослідження. Рекомендації щодо проведення інформаційних 
заходів в мережі Інтернет в інтересах виконання завдань інформаційно-психологічних 
операцій дозволяє визначити основні, а саме знання даних методик психологічного впливу 
на рядового користувача глобальної комп'ютерної мережі дозволяє розгадати таємні 
інформаційні віруси, приховані технології і звернути на них увагу, а значить, протистояти їм 
хоча б частково. У наш час більш зручного та швидкого джерела інформації, ніж Ітернет 
просто не можна уявити. Тому в інтересах виконання завдань інформаційно-психологічних 
операцій відмовлятися від Інтернет через загрозу бути підданим психічному впливу все-таки 
не варто, потрібно лише мати на увазі те, що не все в мережі правдиво і незаперечно, і те, що 
практично жодна інформація не є повністю перевіреною. 

Основна частина. Нині Інтернет все активніше і масштабніше використовують у 
інтересах інформаційного протиборства сторін, які є учасниками різних конфліктів. Він 
надає широкі можливості у плані здійснення впливу формування суспільної думки, 
прийняття політичних, економічних пріоритетів і військових рішень, на інформаційні 
ресурси супротивника й поширення спеціально підготовленої інформації (дезінформації). 

Активне використання Інтернету для ведення інформаційного протиборства зумовлено 
наявністю низки її істотних переваг перед звичайними підприємствами і технологіями [4], а 
саме: 

Оперативність. Розміщення і регулярне відновлення інформації на окремих сторінках, в 
інтернет-виданнях і різноманітних новинних росилках, форумах і конференціях не 
вимагають значного часу підготовки матеріалів в електронному вигляді.  У цьому випадку 
користувачі отримують їх у режимі реального часу (на відміну, наприклад, від читачів 
періодичних видань). З іншого боку, цілеспрямований вплив на інформаційні ресурси які 
потрібно опублікувати, і може здійснюватися у заздалегідь запланований час, та по мірі 
виникнення необхідності. 

Економічність. Є наслідком залучення невеликої кількості персоналу та коштів на 
вирішення поставлених завдань. Так, наявність мінімально підготовленого користувача 
персональної ЕОМ, підключеної до телефонної лінії, нерідко буває цілком достатньо. Крім 
того, застосування комп'ютерних технологій для виведення з ладу систем управління 
протилежної безпеки в певних умовах може призвести до більш значного ефекту при істотно 
менших витратах у порівнянні з використанням традиційних засобів (вогневого ураження, 
радіоелектронної боротьби). 

Скритність джерела впливу. Зазвичай, акт агресії у глобальній мережі важко відрізнити 
від дії звичайних комп'ютерних хуліганів. Підготувати і започаткувати кібератаку з 
допомогою Інтернету може досить широке коло осіб - військових і розвідувальних структур 
інших держав до партизанських формувань, злочинців, промислових конкурентів, хакерів чи 
навіть озлоблених людей. Відстежити джерело дуже складно. 

Дистанційний характер впливу на комп'ютерні системи в різних регіонах світу. В 
оглядах порушень мережевої безпеки регулярно повідомляється про виявлені наслідки 
ефективних дистанційних впливів на комп'ютерні мережі різних країн. Так, навесні 2001 
року було зафіксовано проникнення в комп'ютерну систему одного з каліфорнійських 
операторів, контролюючого підключення до електричних мереж в західній частині країни і 
керуючого розподілом навантаження на значній території штату.  Напад почався 25  квітня,  
але було виявлено лише через 17 днів. Розслідування показало, що атака здійснювалось з 
території однієї з провінцій Китаю через американські веб-сервери, які розташовані в трьох 
містах США. 
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Масштабність можливих наслідків. Крім впливу формування суспільної думки, на 
позиції офіційних осіб,  які беруть найважливіші рішення,  використання глобальної мережі 
для деструктивних впливів можуть призвести спричиняє порушення нормальної роботи, чи 
тривалого виведення з ладу життєво важливих і систем окремими районах, країнах або 
регіонах. Френк Джонс, президент компанії «Кодекс систем», що займається розробкою 
програмної продукції інтересах військових і розвідувальних структур, вважає, що, якщо його 
посадити у кімнаті з 12  комп'ютерними фахівцями,  він може завдати більше шкоди 
інфраструктурі противника, ніж бомбардувальник В-1 чи весь 7-й флот. 

Комплексність подачі інформації та її сприйняття. На Інтернет-сторінках розміщується 
як текстова, і графічна інформація у найбільш зручному вигляді, та її обсяг може бути в 
багато разів більший, ніж в будь-якого друкованого видання, радіопередачі чи телевізійної 
програми. А використання сучасних мультимедійних технологій, дозволяють демонструвати 
документальні свідчення, фото- і відеоматеріали при спеціально підібраному супроводі 
(коментарі, музика), надає користувачам додатковий емоційний вплив. 

Доступність інформації. За наявними даними, загальна кількість користувачів 
Інтернету у серпні 2002 року перевищила 500 млн. людина (приблизно 181 млн. - 
Сполучених Штатів та Канади, 155 млн. - у Європі, 144 млн. - в Азіатсько-Тихоокеанському 
регіоні,  25 млн.  -  в Латинської Америки,  5 млн.  -  на Близькому сході з'явилися й 4 млн.  -  у 
Африці). За лічені миті вони мають доступом до інформації, наявної в різних країн, минаючи 
прикордонні, цензурні й інші бар'єри. При цьому будь-який користувач може розмістити 
власну інформацію (нерідко безкаштовно) на серверах, зареєстрованих у інших країнах, чи 
організувати розсилки повідомлень у світі. Такою можливістю, наприклад, скористалися 
оператори югославської радіостанції «В92» після застосування урядом перешкод для 
«глушіння» підготовлених ними програм, зробивши подальше радіопридушення безглуздим. 

Деякі напрямки використання глобальної комп'ютерної мережі Інтернет у інтересах 
інформаційного протиборства розглядаються нижче. 

Поширення спеціально підібраної інформації (дезінформації). Воно відбувається 
шляхом: розсилки електронних листів; організації новинних груп; створення сайтів для 
обміну думками; розміщення інформації на окремих сторінках чи електронних версіях 
періодичних видань та мережевого мовлення (трансляції передач радіо- і телестанцій). 

Так було в ході конфлікту Косово комп'ютерна мережа Інтернет використовувалася для 
реалізації комплексу заходів інформаційно-пропагандистського і психологічного характеру. 
Югославською стороною широко застосовувалася розсилання електронних листів. Поштові 
скриньки більше 10 тис. користувачів, різних агентств новин та урядових чиновників (в 
основному в США) регулярно заповнювалися посланням з описом результатів бомбардувань 
і ракетних ударів по цивільних об'єктах,  число жертв серед мирного населення,  а також 
страждань рядових громадян, змушуючи тим самим сумніватися у правильності офіційної 
пропаганди [3, 5]. 

Натомість, дії НАТО вперше супроводжувалися наймогутнішою інформаційною 
підтримкою Інтернету, разом з тим використовувалося безліч сайтів, які висвітлювали 
воєнну операцію. Більшість їх було створено безпосередньо американськими фахівцями з 
комп'ютерних технологій.  Протягом лише перших двох тижнів операції у Косові 
американське інформаційну агенство CNN підготувало понад 34 статей, розміщених потім у 
світовій мережі. У середньому в кожній з них близько 20 разів зустрічалися слова «біженці», 
«етнічні чистки», «масових убивств». Про ретельну підготовку змісту публікацій свідчить те, 
що спеціальні групи, які безпосередньо працювала на CNN, було включено п'ять 
військовослужбовців 3-го батальйону підготовки й поширення матеріалів 4-й групи 
психологічних операцій (ПсО) ЗС США. 

Під час військової кампанії у Іраку ЗС Сполучених Штатів також активно 
використовували глобальну мережу з метою інформаційно-психологічного дії на 
противника. Так було на початку січня 2003 року проведена широкомасштабна акція з 
допомогою електронної пошти. Розсилались послання арабською мовою іракським 
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генералам з закликами не виконувати накази З. Хусейна. З іншого боку, в електронних 
повідомленнях, складених американськими військовими психологами, містилися звернення 
до громадян Іраку допомогти запобігти використання засобів масового ураження (ЗМУ). У 
електронних листах також лунав клич позначати місцезнаходження складів хімічного, 
біологічної зброї та створення ядерної зброї «світловими сигналами» [7]. 

Активно і цілеспрямовано використовують можливості Інтернету й чеченські 
сепаратисти для пропаганди своїх позицій, поширення дезінформації, збирання коштів на 
свій підтримку і нових найманців. Безліч сайтів, розміщених організаціями та приватними 
особами різними країн, містять статті «прочеченскої» спрямованості, фото- і відеоматеріали 
з відповідними коментарями, закликами, і навіть посилання повідомлення найбільших 
світових інформаційних агентств, у яких критикується політика Росії. Багато сайтів 
дублюються різними мовами. 

Найпоширенішим напрямом використання глобальної мережі Інтернет у сфері 
вищезгаданого протиборства є заміна інформаційного змісту сайтів, яка полягає в підміні 
сторінок чи його окремих елементів внаслідок зламування. Такі дії робляться переважно 
щодо залучення уваги до атакуючої сторони, своїх можливостей або є способом 
висловлювання певної політичної позиції. Крім прямої підміни сторінок широко 
використовується реєстрація в пошукових системах сайтів протилежного змісту за 
однаковими ключовим словами, і навіть перенапрямок (підміну) посилань в іншиу адресу, 
що зумовлює відкриттю спеціально підготовлених протилежною стороною сторінок. 

Окремо слід виділити так звані семантичні атаки, які полягають у зламі сторінок, і 
наступному акуратному (не мають відчутних слідів зламування) розміщення ними явно 
помилкової інформації. Подібним атакам, зазвичай, піддаються найчастіше відвідувані 
інформаційні сторінки, зміст яких користувач повністю довіряє. Ще однією напрямом 
використання Інтернету у сфері інформаційного протиборства є виведення з ладу чи 
зниження ефективності функціонування структурних елементів мережі.  

Маніпулювання особистістю, використання різних засобів і технологій інформаційно-
психологічного тиску на людей стало досить звичним явищем у повсякденному житті, 
економічної конкуренції й політичну боротьбу. Інформаційно-психологичний вплив 
маніпулятивного характеру, що здійснюється в нтересах людини чи груп людей стосовно 
інших, є специфічною формою управління. Така форма управління, носить небезпечний 
характер у разі, якого здійснюється таємно, приносить односторонні вигоди його 
організаторам. 

У Інтернет, як показують фахівці, можливо застосування технологій NLP і різної форми 
гіпнозу (виявляється, що за екран монітора людини, можна вводити на стан підвищену 
чутливість зовнішнього навіюванню), вплив на підсвідомість з допомогою різноманітних 
технічних засобів і навіть елементарний обман, заснований на спотворенні інформації та 
необгрунтованих перебільшеннях [6]. 

Ці прийоми насправді діють і приносять результати,  бо людина,  перебуває у теренах 
глобальної мережі, частково занурюються у стан ілюзорної реальності. 

Віртуальне, чи ілюзорна реальність (помилкова реальність, ірреальність), якщо 
звернутися до психологічному словника, є продукт зміненої свідомості, котрий з 
внутрішніми тілесними чуттєвими імпульсами, це нижча реальність чи, точніше, 
ірреальність. Вона збіднює особистість й у кінцевому підсумку, веде до її руйнації. Але це, в 
у крайньому випадку, а нашому випадку вона лише запровадить людину у потрібний стан 
зниженої критичності свідомості, тобто змусити його приймати все за чисту монету. 

Людина, хоч як лякаюче звучить, є об’єктом інформаційно-психологічного впливу в 
мережі Інтернет, і який би досвід виявлення психологічних маніпуляцій людина не мала, усе 
ж таки неспроможна організовувати і здійснювати повному обсязі зустрічний 
контрманіпулятивний вплив. 

Це відбувається, передусім, оскільки канали засобів масової комунікації (зокрема та 
Інтернет) є одностороннім інструментом інформаційно-психологічного впливу їхніх 
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власників на споживачів інформації. Причому найчастіше цей вплив здійснюється всупереч 
волі адресата, наприклад, коли інформування виступає у ролі якогось фону на сторінках 
різних сайтів і пошукових систем, в якому людина у той чи інший час змушена перебувати. 
Щоб за цим каналам не поширювалося, людина неспроможна зупинити джерело 
інформаційно-психологічного впливу отже, змушена сприймати інформацію, у якому 
хитромудро вплетена фахівцями павутиння психологічних маніпуляцій. Найпростіший 
спосіб - це відключення від каналу (тобто вихід із мережі), та заодно відбувається 
відключення і від інформаційних потоків, без чого у світі найчастіше неможливо 
обходитися. 

Хоча, у тому, аби в користувача не виникало відчуття одностороннього впливу і 
комплексу «байдужості адресата», до Інтернету широко практикуються психологічні 
прив'язки до інформаційного каналу, тобто способи, так званого, зворотнього зв'язку у різних 
формах: можливість висловити свою думку в форумі, вибір варіанта відповіді на поставлене 
запитання та інше. Однак такий зовнішній «камуфляж» часто є лише способом формування 
суспільної думки, а чи не його реальним відбитком, різновидом тієї самої маніпуляції, 
побудованої на виникненні у адресата впливу ілюзії участі у інформаційному процесі. 

Нині відомо значна частина певних методів на підсвідомість людини. У цьому 
найчастіше у глобальній мережі зустрічаються: психологічна маніпуляція, реформування 
мислення, психологічне програмування і зомбування. 

Психологічна маніпуляція - вид психологічного впливу, використовуваного задля 
досягнення одностороннього виграшу у вигляді прихованого спонукання об'єкта 
маніпулювання до здійснення певних дій. Виходить, що став саме прихованим характером 
впливу психологічна маніпуляція і від інших видів психологічного вторгнення і примусу. 
Зазвичай, прихованню піддаються як мета, інтереси або наміри маніпулятора, але й сам 
собою факт переслідування їх іншим, крім декларованих, цілей. 

Психологічне програмування - це свідоме насильницьке управління психікою і 
поведінкою, психологічний вплив задля досягнення одностороннього виграшу у вигляді 
прихованого спонукання іншої людини до здійснення певних дій (на користь маніпулятора) з 
допомогою насильницького чи, нібито, ненасильницького впровадження переконання чи 
техніки модифікації поведінки без поінформованого (усвідомленого) згоди чи з індукованого 
згоди людини, якого цю техніку застосовують. 

Зомбування - форсована обробка підсвідомості людини, завдяки якому він втрачає 
спрямований контакт зі своїм минулим і програмується на беззастережне, притому 
неусвідомлюване підпорядкування наказам свого маніпулятора. Відомі «жорстке» і «м'яке» 
психопрограммирование. «Жорсткого» зомбі нерідко вдається визначити за манерою 
поведінки (відчуженість в очах, яка відповідає виражаемим за тими словами емоціям, млява 
інтонація голоса, неправильна мова, нездатність зосередитися, повільність реакції і провали 
у пам'яті, безглузда стереотипність поведінки). У той самий час «м'який» зомбі сутнісно 
нічим не відрізняється від інших людей. 

Нині ж подумаємо, як часто не усвідомлюємо про мету перебування у сіті й опиняємося 
на цілком незнайомих сайтах, робимо непотрібні купівлі інтернет-магазинах, хоча був лише 
хотіли взнати прогноз погоди? Річ у тім, що через особливості людської свідомості, 
віртуальні ситуації сприймаються мозком як реальні, і відповідна реакція формується, як на 
реально перебіг передвиборних процесів. 

Але це глобальні методи, і по суті з чистим зомбуванням в Інтернет навряд чи можна 
зустрітися, але всі ці маніпулятивні методики реалізуються за допомогою більш простих і 
поширених прийомів, особливо характерних для мережі, таких, як: 

1. Оперативність. Оперативність з подачі повідомлень при висвітленні різних подій 
завжди вважалася й вважається гідністю функціонування ЗМІ. Але оперативність і швидка 
подача інформації може бути засобом спотворення її достовірності, призвести до посилення 
маніпулятивних можливостей інформаційної системи. 
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Джерело інформації, першим який повідомляє про значимі події, стає привабливішим 
для аудиторії, ніж інші. Це формування і закріплення переваги до цього джерела інформації 
у майбутнє, проте тими, хто менш оперативно. Отже, здавалося б технічне питання 
швидкості передачі повідомлення переростає в стратегічний під час проведення 
психологічних операцій. У зв'язку з цим глобальна мережа прагне непросто до 
оперативності, а до надоперативності. 

2. Ефект присутності. Інший психологічний прийом, вживаний у Інтернет, і експлуатує 
надоперативність, - це створення «ефекту присутності». Прийом полягає в створенні ілюзії 
повсюдної наявності джерел інформації в конкретних користувачів. 

Таке досягається з допомогою швидкої передачі навіть про незначних подіях, які у 
різних районах, запозиченням інформації в колег П. Лазаренка та конкурентів, 
використанням матеріалів з архівів, без відповідної вказівки, чи підміною подібним по 
зовнішнім виглядом матеріалом, користуючись недостатньою компетентністю аудиторії 
впливу (насправді це не найголовніший метод «приручення» людей до неї). 

3. Осучаснення повідомленню видимості сенсаційності. Эффекту надоперативності 
супроводжує такий прийом, як надання повідомленню видимості сенсаційності, тобто 
незвичайності, неординарності того, що відбувається, причому навіть у тому випадку, коли 
це насправді немає. 

4. Прогнозування подій. Оскільки людина неспроможна не тривожитися щодо 
майбутнього (хоча б неусвідомлено), серед прийомів завоювання довіри помітне його місце 
займає пророцтво подій, тобто повідомлення про ті події, що потенційно можуть статися, і 
цього сповіщають заздалегідь. 

Релігійні секти лякають кінцем світу, а досвідчені маніпулятори повідомляють у тому, 
що знають наперед. Використовуючи цей прийом (іноді фахівці позначають його як «голос 
пророка») можна істотно підвищити рівень довіри до джерела інформації (бо як відомо, 
Інтернет не звинуватиш за відсутності різноманітних прогнозів попри всі випадки життя: від 
метеорологічних до астрологічних). 

5.  Уявний вибір.  Суть даної техніки у тому,  що користувачеві повідомляється кілька 
різних точок зору з певного питання, але так щоб непомітно представити у найвигіднішому 
освітленні. І тому зазвичай використовується ще кілька додаткових вербальних прийомів: 

По-перше, включення до матеріалів про «двосторонні повідомленя», які містять 
аргументи за і ні проти певної позиції. «Двосторонні повідомлення» хіба, що випереджають 
аргументи об'єкта переконання і за вмілої їх критики сприяють створенню певного імунітету 
проти них. 

По-друге, дозуются позитивні й негативні елементи. А, щоб позитивна оцінка 
виглядала більш правдоподібною, до описуваної точки зору потрібно додати дещицю 
критики, а ефективність яка засуджує позиції збільшується у разі присутності елементів 
похвали. 

По-третє, здійснюється добір фактів посилення чи ослаблення висловлювань. Висновки 
не входять у текст наведених повідомлень. Їх мають зробити, кому призначена інформація. 

По-четверте, відбувається оперування порівняльними матеріалами посилення 
важливості, демонстрації тенденцій і масштабності подій, явищ. 

Всі використовувані критичні зауваження, фактичні дані, порівняльні матеріали 
підбираються в такий спосіб, щоб необхідний юридичний висновок було чимало очевидним. 
Це не зовсім в повному обсязі прийоми, використовувані для Інтернету щодо створення 
потрібної реакції і побудови потрібної поведінки об'єкта маніпулювання. 

Використання збройних сил для досягнення визначених цілей військовим шляхом – 
явище історичне. За всіх часів воно було зв’язано з війнами, військовими або збройними 
конфліктами і їх специфічним змістом – збройною боротьбою. Для досягнення поставлених 
політичних цілей у війні застосовувалися різні засоби – економічні , дипломатичні, збройні 
сили, психологічні й інші – і відповідні їм форми боротьби.  
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Військову силу застосовували здебільшого політики, коли вони допустили помилки й 
засоби не збройної боротьби вже не забезпечували бажаного результату. Багаторазово 
змінювалися методи збройної боротьби, їх зміст і значущість. Однак за всіх часів головною 
рушійною силою воєн була зброя.  Таким чином,  збройна боротьба і війна розглядалися як 
тотожне явище.  

Сучасний етап науково–технічного розвитку, інформатизація всіх сторін громадського 
життя породили справжню революцію у військовій справі. Концепція тотальної війни, що 
збереглася в основі стратегічних настанов багатьох держав світу, історично себе вичерпала. 
Подальше широкомасштабне використання зброї проти армій і народів у сучасних війнах 
веде до глобальної катастрофи, загибелі цивілізації і навколишнього середовища. Є серйозні 
підстави думати, що світ вступає в смугу воєн нового покоління, спрямованих не стільки на 
безпосереднє знищення противника, скільки на досягнення політичних цілей війни без 
застосування масових армій. Таким чином, війну натепер варто розглядати як складне 
суспільно–політичне явище, що включає сукупність різних форм боротьби (політичної, 
економічної, збройної, інформаційної, психологічної й ін.), що ведуть між собою держави 
або коаліції держав. При цьому збройна боротьба перестала бути неодмінним атрибутом 
ведення війни. У всесвітній історії відомо чимало прикладів, коли війни існували, але 
збройна боротьба не велася. Ще в стародавні часи було з'ясовано, що будь–які цілі війни 
завжди досягаються простіше і з меншими затратами своїх сил, засобів і втрат, коли 
противник втрачає здатність до опору. Питання про здатність або нездатність до опору 
вирішується здебільшого в боротьбі на інформаційному полі. Але в більшості минулих воєн 
противники вели боротьбу із закритими інформаційними полями. І все–таки за всіх часів 
були війни,  коли воля й бажання до опору в однієї зі сторін були втрачені  ще до початку 
бойових дій. Як наслідок цього перемогу здобувала інша сторона за незначних бойових дій 
або ж зовсім без них.  Але це були,  так звані,  дивні війни.  Зазвичай,  у них одній зі сторін 
удавалося зруйнувати або серйозно дезорганізувати інформаційне поле противника ще до 
початку збройної боротьби. У цьому випадку вирішальну роль відігравали інші форми 
ведення війни, зокрема й інформаційно–психологічні операції (ІПсО). Ще приблизно 500 
років до нашої ери китайський полководець Сунь–Цзи у своєму “Трактаті про військове 
мистецтво” писав: “У всякій війні, як правило, найкраща політика зводиться до захоплення 
держави цілісною: зруйнувати її значно легше. Взяти в полон армію противника краще, ніж її 
знищити...  Одержати сотню перемог у сотні боїв –  це ще не межа мистецтва.  Скорити 
противника без бою – от вінець мистецтва.” [9] 

Залежно від сукупності засобів, форм і методів, які використовують воюючі сторони 
для досягнення поставленої мети, розрізняють два способи ведення війни: летальний і не 
летальний. За летального способу ведення війни як одна з форм протиборства обов'язково 
наявна збройна боротьба, спрямована на фізичне знищення противника.. Надто важлива 
обставина, пов'язана з різними способами ведення війни, – обов’язкова наявність їх 
інформаційно–психологічної складової, котра неодмінно є обов’язковим атрибутом поряд з 
давно відомими формами боротьби. Варто зазначити, що ця складова наявна в політичній, 
дипломатичній, економічній і власне збройній боротьбі. Причому масштаби інформаційно–
психологічного впливу у всіх складових формах боротьби зростають безупинно.  Нова роль 
інформаційного поля й інформаційних засобів зумовила серію нетрадиційних воєн уже не як 
виняток. У сучасних умовах проведення інформаційно–психологічних операцій перед 
збройною боротьбою стало традиційним. Особливо “уважними” до збройної боротьби стали 
“цивілізовані” країни, що відпрацювали технології ведення  нетрадиційних воєн. Вони 
застосовують збройну боротьбу лише за такого співвідношення сил, за якого не тільки ризик 
поразки цілком виключений, але й виключені великі втрати, тобто питання війни 
вирішуються на принципах ринкової ідеології: війна має бути прибутковою.  

На відміну від інших форм ведення війни інформаційно–психологічна боротьба з 
різним ступенем інтенсивності ведеться постійно в мирний час, багаторазово підсилюється в 
загрозливий період і справляє прямий і безпосередній вплив майже на всю підготовку і 
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ведення бойових дій у воєнний час. Сьогодні без зайвих зусиль можливе як проникнення в 
інформаційні мережі будь–якої держави через традиційні канали (радіо, телебачення й інші) 
засоби масової інформації, так і використання з метою здійснення інформаційно–
психологічного впливу на населення й особовий склад збройних сил зарубіжних держав 
глобальних комп'ютерних мереж, зокрема Інтернет. Таким чином, натепер інформаційно–
психологічна боротьба стала найважливішим змістом війни, через застосовування сил і 
засобів, виконання специфічних функцій і завдань інформаційно–психологічна війна набула 
самостійності і поряд з цим стала невід'ємним елементом повномасштабної війни.  

 Про те, що настає епоха інформаційних воєн, у яких політичні цілі досягаються не за 
допомогою прямого збройного втручання, а через застосування інших форм насильства, 
підрив могутності противника зсередини, свідчить “холодна війна”. Саме в ній США 
здобули перемогу над СРСР без боїв і кровопролиття.  Її підсумком став розвал світової 
системи соціалізму, розпад Організації Варшавського договору. Відбулися великомасштабні 
геополітичні зрушення, перегрупування сил, коаліцій і союзів, зміна політичних режимів, 
виникло близько 30 нових держав. За наслідками зміни вигляду світу “холодна війна” не 
тільки порівнянна з двома минулими світовими війнами, але і перевершує них [11]. 

Проведення психологічних операцій стає невід’ємною складовою частиною усіх 
воєнних дій. На стратегічному рівні їх планують здійснювати задовго до початку вторгнення. 
Вже в мирний час ставляться завдання забезпечити прихований контроль над 
інформаційними ресурсами противника, які складають основу державного і військового 
управління. Можливості руйнування державного управління зсередини до початку воєнних 
дій зросли завдяки широкому використанню засобів масової інформації, зокрема засобів 
масової інформації противника через його підкуп. Подібним чином можна внести розкол у 
суспільство, дестабілізувати внутрішньополітичне становище, послабити державні й 
економічні структури, активізувати діяльність опозиційних сил, посилити невдоволення 
населення, домогтися дискредитації і розвалу збройних сил, викликати недовіру народу до 
керівництва й у підсумку забезпечити досягнення політичних цілей агресії.  

Прихована фаза інформаційної війни, як показує практика, може продовжуватися 
протягом тривалого часу:  кілька тижнів,  місяців і навіть років (у зоні Перської затоки –  
більш ніж 5 місяців, у Гренаді – 3 роки). У цей період підсилюється розвідувальна діяльність 
з метою визначення реального військово–економічного потенціалу держави противника, 
виявлення уразливих місць у системі державного й військового управління. Ці заходи разом 
з політичними і дипломатичними акціями спрямовуються на дискредитацію зовнішньої і 
внутрішньої політики ворожої держави, міжнародну ізоляцію, позбавлення союзників, 
установлення навколо неї політичної й економічної блокади. З початком воєнних дій 
інформаційно–психологічний вплив зростає, на повну силу починає працювати машина 
інформації і дезінформації, робляться спроби за допомогою внутрішньої опозиції вкрай 
загострити національно–етнічні, територіальні, економічні і релігійні протиріччя, розпалити 
вогнища збройних конфліктів. Переслідується мета створити  постійно діючий фронт 
боротьби всередині ворожої країни, обставини політичного й економічного хаосу, 
некерованості, приреченості. Розрахунок робиться на те, що психіка людини найбільш 
уразлива, впливаючи на неї, можна особистий страх перетворити в масове боягузтво, 
сумніви – у недовіру, роздратування – у лють. Таким чином, розвал держави зсередини стає 
неминучим [12].  

Судити про ефективність інформаційно–психологічного впливу можна на основі 
досвіду війни в зоні Перської затоки. За визначенням аналітиків, на початку 90–х років Ірак 
програв війну до початку бойових дій. У результаті дипломатичної активності і ретельного 
політичного забезпечення військової акції США удалося домогтися міжнародної ізоляції 
Іраку, зокрема й серед сусідніх арабських держав. Іракська армія підкорилася масованому 
інформаційно–психологічному впливові. Вона була приголомшена, осліплена, 
деморалізована. За даними Пентагона, в операції “Буря в пустелі” психогенні втрати іракців 
значно перевершили фізичні. Так, у ході 38–денної повітряної кампанії втрати іракців склали 
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в авіації 10, бронетехніці 18, артилерії 20%, у результаті ж інформаційно–психологічних 
операцій морально–психологічний стан особового складу знизився на 40 – 60 %.  

 Застосовані в ході локальних воєн і збройних конфліктів деякі зразки інформаційної 
зброї (різні засоби радіоелектронної боротьби, генератори надвисокої частоти, інформаційні 
віруси й “закладки”, програми–перевертні й ін.) виявилися досить ефективними. Великий 
інтерес у деяких країнах становить удосконалення технічних засобів ведення інформаційно–
психологічних операцій, таких, наприклад, як голографічне зображення в атмосфері, 
голосові синтезатори, що дозволяють складати провокаційні повідомлення, передавати їх 
голосами лідерів різних держав і поширювати через електронні ЗМІ. Учені психологи 
вважають, що подібні засоби інформаційно–психологічного  впливу на людину за десяти 
відсоткової ефективності здатні викликати панічний стан навіть у добре організованому 
колективі.  

Один з найбільших парадоксів всесвітньої історії полягає в тому, що люди протягом 
тисячоліть витрачали свої кращі інтелектуальні здібності, значні матеріальні й фінансові 
засоби, свою мускульну силу на винахід і ефективне застосування зброї знищення собі 
подібних. Тим часом природа створила людину для творення і безмежного 
самовдосконалення.  

Опинившись на війні в умовах загрози бути убитим, будь–яка людина, будь–які великі 
маси людей – армії і все населення країни в цілому – тією чи іншою мірою зазнають прояву 
інстинкту самозбереження як неодмінної умови продовження життя.  

Сьогодні жодна держава не в змозі захистити себе, використовуючи тільки військово–
технічні засоби. Гарантування безпеки дедалі більше стає комплексним завданням, що 
містить військові, політико–дипломатичні, економічні, інформаційні й інші аспекти, і 
реалізувати його можна лише правильним поєднанням усіх форм і способів боротьби, 
зокрема і вмілому застосуванні інформаційно–психологічних операцій.  

 Під інформаційно–психологічним впливом військовослужбовці противника можуть 
діяти щодо ослаблення бойової могутності збройних сил, цивільні особи здатні змінювати 
свої переконання і здійснювати вчинки, протилежні тим, що вони робили до цього.  

У загрозливий період і в ході війни за допомогою інформаційно–психологічних 
операцій здійснюється вплив на нейтральні країни і світову громадську думку з метою 
створення сприятливих умов для запобігання війні, збереження миру, а у випадку 
розв’язання бойових дій – для їх успішного ведення.  

Забезпечуючи взаємодію із союзниками по коаліції, інформаційно–психологічні 
операції сприяють доведенню військової співпраці до повної перемоги над ворогом, 
перешкоджаючи тим соціальним силам, що схильні  піти на змову із противником.  

Добре організовані інформаційно–психологічні операції є важливим знаряддям 
запобігання війні, а у випадку її розв'язання – одним з елементів ведення. Вони здатні 
вплинути на морально–психологічний стан населення й особового складу військ противника, 
нейтральних і дружніх держав, хід і результат війни в цілому.  

Таким чином, інформаційна культура являє собою уміння цілеспрямовано працювати з 
інформацією і використовувати для її одержання, обробки та передачі комп’ютерну 
інформаційну технологію, сучасні технічні засоби та методи. Вона безпосередньо впливає на 
розвиток усіх сфер життєдіяльності суспільства в цілому й кожної людини зокрема. 
Інформатизація життя перетворилась у безпосередню виробничу силу. У військовій сфері 
інформатизація виявляється через створення нових засобів ведення війни без летальних 
наслідків. Основним таким засобом є інформаційно–психологічні операції. Створення і 
розвиток інформаційно–психологічних операцій має власну історію, пов’язану зі 
становленням і розвитком людства . 

Отже, Інтернет володіє умами людей, або, у всякому разі, намагається ними заволодіти. 
Для цього існує маса способів, методик і навіть технологій, тому в даному випадку людина - 
всього лише об'єкт інформаційного маніпулятивного впливу. Це відбувається тому, що 
найголовнішою характеристикою маніпулятивного інформування є те, що, пропонуючи 
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користувачам винести своє власне судження, Інтернет створює лише ілюзію незалежності, 
об'єктивності, можливості вибору з різних точок зору і опори на думку аудиторії. 

Однак, думка користувачів мережі, у яких виникає негативна реакція у відповідь на 
певну інформацію, не поширюється на всю аудиторію впливу. Масова інтернет-аудиторія 
територіально роз'єднана і люди, споживаючи інформацію, знаходяться якщо не в самоті, то, 
принаймні, в малих групах і мають можливість заперечити хіба, що один перед одним. 
Публічне вираження свого протесту щодо поточної інформації не реально, а саме вона стає 
постійно діючим інструментом маніпулятивного впливу на людей, які при сучасній системі 
інтернет-інформування, приречені на пасивність і існування лише як об'єкт впливу. 

Але не все так погано, як може здатися. Саме знання даних методик психологічного 
впливу на рядового користувача глобальної комп'ютерної мережі дозволяє розгадати таємні 
інформаційні віруси, приховані технології і звернути на них увагу, а значить, протистояти їм 
хоча б частково. У наш час більш зручного та швидкого джерела інформації, ніж Інтернет 
просто не можна уявити. Тому відмовлятися від Інтернет через загрозу бути підданим 
психічному впливу все-таки не варто,  потрібно лише мати на увазі те,  що не все в мережі 
правдиво і незаперечно, і те, що практично жодна інформація не є повністю перевіреною. 

Висновок. Таким чином, до рекомендацій щодо проведення інформаційних заходів в 
мережі інтернет в інтересах виконання завдань інформаційно-психологічних операцій слід 
ставитися трохи більш критично, ніж до інших джерел інформації, і іноді піддавати сумніву 
те, що нам так старанно намагаються вселити за допомогою величезного числа прихованих 
прийомів і технік впливу на нашу підсвідомість, бурхливим кольором розцвітають на 
просторах всесвітньої павутини. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 
1. Грачов Р., Мельник І. Маніпулювання особистістю. Організація, кошти та технології 

інформаційно-психологічного впливу. - М.:Астра-пресс, 2005. 
2. Єрмаков Ю.О. Маніпуляція особистістю: Сенс, прийоми, наслідки. - Єкатеринбург, 1995. 
3.ЗарайскийД.А. Управління чужим поведінкою. Технологія особистого психологічного 

впливу. - Дубно: видавничий центр “Фенікс”, 1997. 
4. МєшковаТ.А. Соціально-політичні аспекти глобальної інформатизації // Полис. М., 2002. №6. 
5. Смирнов А.І. Інформаційна глобалізація і Росія: виклики й можливості. М., 2005. 
6.Шерковин Ю.О. Психологічні проблеми масових інформаційних процесів. - М.: Думка. 1973. 
7.Шафрански Р. Теорія інформаційного зброї / Пер. У.Казеннова. – М., 2002. 
8. Жарков Я.М. Методика та способи оцінки об'єкту інформаційно-психологічного впливу // 

Труди академії. – К.: НАОУ. – 2003. – №41. 
9. Жарков Я.М. Інформаційно-психологічні операції як основна форма інформаційної боротьби 

// Труди академії. – К.: НАОУ.– 2003. – № 46. 
10. Жарков Я.М. Проблеми та завдання в сфері інформаційно-психологічних операцій, як 

основної форми інформаційної боротьби // Матеріали наук.-практич. семінару „Інформаційна 
боротьба: проблеми та шляхи їх вирішення”. – К.: НАОУ. – 2006. 

11. Онищук М.І., Жарков Я.М. Інформаційно-психологічне протиборство в сучасному світі: 
проблемно-історичний аналіз // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Сер. Військово-спеціальні 
науки. – 2007. – №14 –15. – Вип. 15. 

12 Петрик В.М., Жарков Я.М., Дзюба М.Т.. Небезпеки особистості в інформаційному просторі 
// Юридичний журнал. – 2007. – №2 (56). 
 

Рецензент: к.т.н., доц. Пампуха І.В., Військовий інститут Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 



 67 

 
Адаськов А.И.  

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ В ИНТЕРЕСАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ 

ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
 
В статье рассмотрены некоторые рекомендации по проведению информационных 

мероприятий в сети интернет в интересах выполнения задач информационно-психологических 
операций где, информационная культура представляет собой умение целенаправленно работать 
с информацией и использовать для ее получения, обработки, сбережения и передачи, используя 
компьютерніе технологии, современные технические средства и методы. Проведение 
информационных мероприятий в сети интернет непосредственно влияет на развитие всех 
сфер жизнедеятельности общества в целом и каждого человека в частности. Информатизация 
жизни превратилась в непосредственную производительную силу. Выполнение задач 
информационно-психологических операций проявляется через создание новых средств ведения 
войны без летальных последствий. Основным таким средством является информационно-
психологические операции. Создание и развитие информационно-психологических операций 
имеет свою историю, связанную со становлением и развитием человечества. 

Ключевые слова: интернет, современные технические средства, информационно–
психологические операции. 

 
А.Adaskov  

RECOMMENDATIONS FOR INFORMATION OF THE ACTIVITIES OF THE INTERNET 
FOR INFORMATION TASKS AND PSYCHOLOGICAL OPERATIONS 

 
This paper discusses some recommendations for outreach activities on the Internet for the benefit of 

the tasks of information and psychological operations where information culture is the ability to 
specifically work with the information and use it for receiving, processing and transmission of computer 
information technology , modern facilities and methods. Conduct outreach activities on the Internet has a 
direct impact on the development of all spheres of society as a whole and each person in particular. 
Computerization life became a direct productive force. Tasks of information and psychological operations 
is revealed through the creation of new means of warfare is not fatal . The main tool is the following 
information and psychological operations . Creation and development of information and psychological 
operations has its own history connected with the formation and development of mankind. 

Keywords : internet, modern technology , information and psychological. 
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АНЕКСІЯ КРИМУ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 
 

У статті, на основі аналізу відкритих джерел інформації, наводиться причини військового 
вторгнення Російської Федерації в Крим. Приводяться можливі наслідки анексії Криму, як для 
України так і світової спільноти. 

Ключові слова: військова безпека, національна безпека держави, анексія Криму. 
 
Вступ. На початку XXI століття у світі відбуваються кардинальні трансформації, що 

супроводжуються зміною геополітичних конфігурацій. Глобальна фінансово-економічна 
криза обумовила невизначеність перспектив глобальної та національних економік, 
прискорила пошук шляхів модернізації суспільних систем. Криза виявила глибинні вади 
глобальної економічної моделі, сприяла усвідомленню необхідності системних змін 
світового економічного і соціального порядку. 

На тлі посилення загроз і зростання нестабільності у світі постають нові виклики 
міжнародній безпеці у сировинній, енергетичній, фінансовій, інформаційній, екологічній, 
продовольчій сферах. 

Спостерігається небезпечна тенденція перегляду національних кордонів поза нормами 
міжнародного права. Застосування сили і погрози силою повернулися до практики 
міжнародних відносин, у тому числі і в Європі. 

Як зазначено в [1] різновекторні геополітичні впливи на Україну в умовах 
неефективності гарантій її безпеки, «заморожених» конфліктів біля її кордонів, а також 
критична зовнішня залежність національної економіки обумовлюють уразливість України, 
послаблюють її роль на міжнародній арені та виштовхують на периферію світової політики, 
у «сіру зону безпеки».  

Але на сьогоднішній час, на перший план висуваються питання воєнної безпеки 
України. Недотримання Російською Федерацією (РФ) Меморандуму про гарантії безпеки у 
зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 
призводить до необхідності негайного удосконалення існуючих методик, які 
використовуються для розрахунку стану воєнної безпеки.  Для цього необхідно ясно і чітко 
усвідомлювати причини та обставини, по яким РФ намагається спочатку відокремити Крим 
від України а потім приєднати його до території РФ, як її суб’єкт.  

Виклад основного матеріалу. Розглянемо які національні інтереси Російської 
Федерації та стратегічні національні пріоритети були порушені Україною для розв’язання 
яких необхідна анексія Криму. Відповідно до Стратегії національної безпеки Російської 
Федерації до 2020 року, яка затверджена Указом Президента Російської Федерації від 12 
травня 2009 р. № 537, ст. 21 визначено, що національними інтересами Російської Федерації 
на довгострокову перспективу є:  

– розвиток демократії та громадянського суспільства, підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки;  

– забезпечення непорушності конституційного ладу, територіальної цілісності і 
суверенітету Російської Федерації;  

– перетворення Російської Федерації у світову державу, діяльність якої спрямована на 
підтримку стратегічної стабільності і взаємовигідних партнерських відносин в умовах 
багатополярного світу [2]. 

Пріоритетами сталого розвитку РФ є: «підвищення якості життя російських громадян 
шляхом гарантування особистої безпеки…; економічне зростання …; наука, технології, 
освіта, охорона здоров'я та культура, екологія живих систем та раціональне 
природокористування …; стратегічна стабільність і рівноправне стратегічне партнерство, які 
зміцнюються на основі активної участі Росії в розвитку багатополярної моделі світоустрою. 

Аналіз визначених загроз національній безпеці у сфері воєнній безпеці (ст. 30), 
національній безпеці у сфері державної та громадської безпеки (ст. 37), національній безпеці 
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у сфері підвищення якості життя (ст. 47), національній безпеці в економічній сфері (ст. 55), 
національній безпеці в сфері науки, технологій та освіти (ст. 67), національній безпеці у 
сфері охорони здоров'я та здоров'я нації (ст. 72), національній безпеці у сфері культури (ст. 
80), національній безпеці у сфері стратегічної стабільності і рівноправного стратегічного 
партнерства (ст. 89-96) показує, що політика України не загрожує ні національним інтересам 
ні національній безпеці РФ. Навпаки, дії Росії в Криму порушують принципи формування 
безпеки держав на території Європи, про йдеться в ст. 16 «… Долгосрочным национальным 
интересам России отвечает формирование в Евроатлантике открытой системы коллективной 
безопасности на четкой договорно-правовой основе…», та ст. 13 «… организация Договора о 
коллективной безопасности рассматривается в качестве главного межгосударственного 
инструмента, призванного противостоять региональным вызовам и угрозам военно-
политического и военно-стратегического характера, включая борьбу с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ.»  

В ст. 17 Стратегії національної безпеки Російської Федерації зазначається, що 
визначальним фактором у відносинах з Організацією Північноатлантичного договору 
залишиться неприйнятність для Росії планів просування військової інфраструктури альянсу 
до її кордонів і спроби надання йому глобальних функцій, що йдуть врозріз з нормами 
міжнародного права. Однак, Україна ніколи не позиціонувала себе, як країна яка прагне до 
членства в НАТО, а в ст.17 Конституцій України зазначається «На території України не 
допускається розташування іноземних військових баз.»  

Таким чином, виходячи з стратегії нац. безпеки РФ, відсутні об’єктивні чинники 
військового вторгнення РФ на територію Криму. Однак вторгнення відбулося і на основі 
аналізу відкритих джерел інформації можна визначити наступні причини цього вторгнення: 

Геополітичні причини: 
Закріплення США в європейському регіоні відбиває геополітичні та стратегічні 

інтереси США, спрямовані на те, щоб в Євразії не виникла сила, що має достатньо ресурсів, 
щоб кинути виклик глобальної гегемонії США. Це суперечить інтересам РФ. Росія 
намагається змінити баланс сил на свою сторону, щоб через переформатування 
геополітичної конфігурації зміцнити свої позиції (стратегічні та економічні) в Східній 
Європі, де Україна відіграє ключову роль воріт з Азії до Європи і навпаки.  

При цьому, Росія прагне вийти на вигідну позицію, де інтереси Росії будуть забезпечені 
союзом з Німеччиною або з Китаєм. А оптимально і з Китаєм, і з Німеччиною. Росія йде у 
напрямку формування континентального союзу. Німеччина набагато більше тяжіє до США, 
але вона не може не враховувати східні інтереси німецького бізнесу. Як заявила пані 
Меркель, в німецькій економіці 300 000 чоловік забезпечені роботою через зв'язки з Росією. 
Залежності від російського газу і сировини формують межі політичного маневру Німеччини 
[3]. 

Військово-стратегічні причини: 
1. Військово-морська база в Севастополі є найважливішим стратегічним об'єктом для 

переведення військових сил в зону Середземномор’я. Через неї Росія постачала військами і 
технікою режим Башар Аль-Ассада протягом усієї громадянської війни в Сирії.  Крім того,  
вона є єдиною в розпорядженні РФ , яка знаходиться в теплих водах і єдиним місцем на 
Чорному Морі,  що не належить НАТО,  не рахуючи Грузію.  Втративши Севастополь,  Росія 
автоматично втратить статус глобальної військової сили [4].  

2.  Наявність бази ЧФ РФ в Севастополі служить одним з важелів стримування 
євроатлантичної інтеграції України. Наявність іноземних контингентів третьої сторони на 
території країни – здобувача, суперечить критеріям членства в Північноатлантичному 
альянсі.  Таким чином,  Україна не може приєднатися до членів країн НАТО через наявність 
окупованої та невизнаної переважною більшістю країн світу, території. 

3. Відділення Криму від України відкриває РФ поле для військово-політичних 
маневрів. З'являється можливість використання території півострова для розміщення 
стратегічної авіації, ракетних комплексів ближче до кордонів Румунії та Болгарії, в якості 
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нового контраргументу в суперечці з США з приводу розміщення системи ПРО в Європі. 
Росія у свою чергу зможе посилити свою транспортну інфраструктуру в Каспійсько-
Чорноморському регіоні. В даному випадку, національні інтереси України знову 
притісняються. Повною мірою виникає загроза для транспортної безпеки. Україна втрачає 
морський порт в Керчі, а також у територіальні води Криму відходить 10 мильна територія 
від крайніх точок кожного берега півострова. Фактично, Україна втратить статус держави з 
найдовшою лінією чорноморського узбережжя. 

4. РФ заздалегідь підготувалася до можливого введення міжнародних санкцій проти неї 
з боку іноземних держав. У 2013 році Рада Федерації схвалила закони, що забороняють мати 
іноземні рахунки і цінні папери в банках, які знаходяться за кордоном, високопоставленим 
чиновникам, включаючи членів кабміну, депутатів і сенаторів. Також під дію закону 
підпадають судді, депутати, сенатори, військовослужбовці, слідчі, прокурори, співробітники 
МВС, митних і податкових органів, позабюджетних фондів, аудитори Рахункової палати, 
голови міських округів і муніципальних районів. 

5.  Підготовка до можливого створення на територій України буферної зони між 
територією Росії та територіями країн членів НАТО. На сьогоднішній час, РФ програє США 
в розробці та створенню високоточної зброї. Використовуя буферні території Росія може 
частково зняти небезпеку від удару США по Росії цим видом зброї. За словами віце-прем'єра 
Росії Дмитра Рогозіна,  за допомогою крилатих ракет США можуть вивести з ладу 85-90%  
стратегічних ядерних сил Росії. А розгортання системи ПРО може нівелювати удар у 
відповідь і звести його наслідки до прийнятного мінімуму. 

У цих умовах,  Росії нічого не залишається як піти на максимальне зближення з 
імовірним супротивником, щоб загрозою вторгнення до Європи, або нанесення ударів по ній 
за допомогою ядерної зброї мати гарантію, що США не спробують знищити Росію. 

Політичні причини:  
1. Недопущення в Україні радикальних політичних змін, які несуть реальну загрозу, у 

майбутньому змінити Російську владу та саму структуру та основи формування вертикалі 
влади. Дестабілізація ситуації в Криму приводить до розколу дружніх стосунків між 
російським та українським народами, і як наслідок, народ Росії не вірить і не підтримує всі 
зміни які відбуваються в Україні. Державний устрій в Росії залишається непохитний. 

2. Внутрішні проблеми РФ, такі як підвищення цін на комунальні послуги, кавказький 
тероризм, корупція, відтік капіталів, на фоні подій в Україні затьмарюються, а рейтинг 
російського президента тільки збільшується. За даними ініціативного всеросійського 
опитування ВЦИОМ,  рейтинг схвали діями В.В.  Путіна в РФ з початку року виріс з 60,6 % 
до 82,3 %. 

3. Можливість збільшити політичний вплив на світові держави, якщо політика США та 
ЄС виявиться слабкою або недостатньою для повернення Криму. 

4. Внести розкол у взаємовідносини (політичні та економічні) між США та країнами 
Європейського Союзу, а можливо США та Велика Британія і країнами ЄС. Конфлікт 
інтересів цих країн існує давно і в певні моменти часу він або углиблюється, або навпаки – 
стихає. 

Економічні причини:  
1. Недостатня кількість великих глибоководних портів, що належать РФ. За даними за 

2010 рік вантажообіг основних портів РФ становить 130 млн.т. вантажообіг українських 
портів – 78 млн.т.  

2. Вигоди Росії від експлуатації шельфу Чорного моря і від інших корисних копалин, 
які є в Криму,  в першу чергу –  нафти і газу,  а також мінералів,  які знаходяться в горах і в 
морі. Об’єм газу на  Чорноморському шельфу оцінюється розмірі 1,5 трлн. куб. м газу. Якщо 
ціну на газ покласти  $300 за 1000 куб.м. РФ може отримати до $450 млд. 

3. Можливість більш широкого виходу РФ до Чорного і Азовського моря з їх 
нафтогазоносним шельфам .  
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4.  З урахуванням того,  що ембарго з Ірану зняті (що передбачає зниження ціни на 
нафту), дестабілізація ситуації в регіоні та світі повертає ціну на нафту до колишнього рівня. 
В свою чергу бюджет РФ безпосередньо залежить від ціни на нафту, а однією з причин 
розпаду СРСР є падіння цін на нафту на 45 %. 

З іншого боку, Іран заявив про наміри відмовитися від військової ядерної програми в 
обмін на серйозні міжнародні гарантії її безпеки з боку ключових геостратегічних гравців 
(насамперед, США та Європи, а також Росії). Похідна від зняття санкцій і припинення 
ембарго - вихід Ірану на світові ринки з "великої нафтою" і газом, що спричинить істотне 
зниження ціни на нафтогазову сировину, а значить і зниження прибутків великих 
енергетичних компаній. Це, в свою чергу, - прямий удар по всій російській економіці. 
Приєднання Криму до РФ,  в ключі наявності «Будапештський меморандум»,  руйнує весь 
інститут всесвітньої безпеки, договорів та міжнародних гарантій. З цього приводу Іран може 
повернутися до розробки ядерної програми [5]. 

5. Можливість прокласти газопровід «Південний потік» не по дну Чорного моря, а по 
наземній території Криму, що дасть економію в будівництві, на думку фахівців, $5–6 млрд., 
крім того, ціна на газ для Туреччини буде комерційною. За старими домовленостями, 
Туреччина повинна була отримати знижки, з приводу проходження газопроводу по її 
території [6]. 

6.  РФ перестає платити Україні орендну платню за базування Чорноморського флоту,  
економія складає приблизно $100 млн. за рік. Також  Україна втрачає 30% знижку за газ, яка 
була отримана при підписанні Харківської угоди за пролонгацію терміну перебування ЧФ на 
території України. Орієнтовний економічний виграш РФ складає до $ 4 млрд. в рік. 

7.  Створюючи нестабільність в регіоні,  РФ може змусити компанії США відмовитися 
або заморозити проекти щодо видобування сланцевого газу на території України. Це 
призведе до економічного виграшу за поставки газу в Україну $12 млрд. за рік. 

8. Приєднавши Крим, РФ встановить повний контроль за Керч-Єнікальським каналом. 
Економічний прибуток може складати до $100  млн.  за рік.  Також,  володіючи каналом,  РФ 
може значно посилити економічний вплив на українські підприємства, які розташовані в 
Донбасі. Втративши протоку, Донбас втратить значну частину транспортного зв'язку зі 
світом. Це стосується експорту руди, вугля , металу зерна та ін.  

9. Росії необхідна економічні активи південного сходу України, щоб встигнути 
закінчити модернізацію армії. Це неможливо без низки високотехнологічних підприємств 
України. Крім того, в умовах жорсткості боротьби за ринки, контроль над Україною зміцнює 
стійкість економіки Росії. Остання причина спонукає до продовження агресії, уже в 
континентальній частині України [3]. 

Особисті причини Президента РФ: 
1.  У Російську історію Микита Сергійович Хрущов увійшов,  як людина,  яка віддала 

Крим Україні, а Володимир Володимирович Путін прагне увійде в новітню історію, як 
президент, що приєднав Крим до РФ, («собиратель земель русских»).  

Наслідки, до яких може привести анексія Криму: 
1. Зниження довіри до міжнародних домовленостейособливо в галузі безпеки. 

Відсутність адекватної реакції світової спільноти на порушення міжнародних домовленостей 
(Будапештський меморандум) завдасть серйозного удару по звичному світовому порядку та 
системі безпеки, заснованих, зокрема, на двосторонніх і багатосторонніх угодах. Підрив 
довіри до міжнародним домовленостям є дуже небезпечний шлях. 

2. Небезпечний приклад багатьом країнам, що гарантія безпеки визначається наявністю 
та володіння ядерною зброєю. Під загрозою опиняться зусилля ООН щодо 
нерозповсюдження ядерної зброї 

3. Посилиться конфронтація Росії та НАТО, що може призвести до нового витка 
холодної війни та нової економічної кризи. 

4. Країни, що мають територіальні претензії до сусідів, відчують вседозволеність і при 
певних умовах, також можуть здійснити військову агресію. 
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5. Втрата США лідируючої позиції, як країни «миротворця». Заяви та погрози США не 
будуть сприймати всерйоз.  

6. Прагнення побудувати демократичне суспільство на пострадянському просторі 
представлятимуть загрозу для країн, що зважилися на такий крок [7]. 

Висновки. З аналізу причин та можливих наслідків військового вторгнення в Крим 
можна зробити висновки, що політика України ніяким чином не загрожувала національним 
інтересам Російської Федерації. Вторгнення військ РФ на територію Криму з приводу 
захисту громадян Росії та етнічних росіян не є істиною причиною. Дійсні причини не 
розголошуються, а щільно завуальовуються. Таким чином, виникає нагальна потреба у 
внесенні змін в закони України та Укази президента України що регламентують діяльність 
країни у сфері військової та національної безпеки. 
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АННЕКСИЯ КРЫМА, ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
В статье, на основе анализа открытых источников информации, приводится причины 

военного вторжения Российской Федерации в Крым. Приводятся возможные последствия 
аннексии Крыма, как для Украины так и мирового сообщества.  

Ключевые слова: военная безопасность, национальная безопасность государства, аннексия 
Крыма. 
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ANNEXATION OF THE CRIMEA, CAUSES AND CONSEQUENCES 
 
In this paper, based on analysis of open sources of information, given the reasons for the military 

invasion of Russia in the Crimea. There are given the possible consequences of the annexation of the 
Crimea, both for Ukraine and the world community.  
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УДК 355.02                                                                        к.т.н. Литвиненко О.І. (ВІКНУ) 
 

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ 
ВОЄННУ МОГУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ 

 
У сучасних міжнародних відносинах основоположними питаннями є підтримання миру 

та недопущення війни. Забезпечення міжнародної безпеки засновано на дотриманні усіма 
державами загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, виключаючи вирішення 
спірних питань і розбіжностей між ними за допомогою сили або загрози, та носить всеосяжний 
характер, тобто стосується багатьох сфер громадського життя. 

Одними з головних напрямків забезпечення міжнародної безпеки в наш час є постійний 
моніторинг воєнної могутності держав з метою недопущення міжнародною спільнотою 
нарощування воєнних сил і засобів окремих держав, в т.ч. ядерної зброї, та усунення загрози 
миру. Зважаючи на особливу актуальність питання забезпечення міжнародної безпеки в 
складних умовах сьогодення, в статті розглядаються основні підходи до визначення поняття 
„воєнної могутності держави” та здійснюється структурний аналіз основних складових цього 
явища. 

Ключові слова: воєнна могутність держави, воєнно-економічний потенціал, воєнний 
потенціал, політичний потенціал. 

 
Вступ.У вітчизняній науковій літературі зустрічається небагато публікацій, які 

розкривають сутність і зміст воєнної могутності держави (ВМД). Проте даній тематиці 
приділяється значна увага закордонних науковців. В [1] відзначається, що під ВМД 
розуміють сукупність матеріально-виробничих можливостей економіки та всіх духовних сил 
суспільства, його здатності мобілізувати їх і використовувати для запобігання війни, а якщо 
цього зробити не вдасться,  для відбиття агресії.  Близьке до цього визначення подано у [2]:  
ВМД – це сукупність матеріальних і духовних сил держави і здатність мобілізувати їх для 
досягнення цілей війни, що складається з економічних, соціальних, науково-технічних, 
політичних і власне воєнних потенціалів (факторів). В [3] подібно трактується дане поняття; 
під ВМД розуміють реалізовану частину всіх сукупних матеріальних і духовних сил 
держави, її потенціалів, військової організації, які використовуються для забезпечення 
воєнної та національної безпеки країни в цілому. Таким чином, під ВМД розуміють частину 
матеріальних і духовних сил держави, суспільства, необхідних для досягнення воєнно-
політичних цілей і забезпечення національної безпеки. 

Постановка завдання.Для аналізу та отримання науково обґрунтованої оцінки ВМД 
необхідний певний ряд показників, що характеризують всю складність і багатоаспектність 
структури даного явища. Однак потрібно зазначити, що до цих пір не існує ні чіткої 
методології, ні теоретичної бази для точної оцінки, по-перше, ресурсів (окремо або в 
сукупності), які можуть бути використані у воєнних цілях, та, по-друге, для визначення 
достовірних розмірів воєнного потенціалу в цілому. Ряд питань виникає також щодо 
значення різних складових ВМД. 

Результати дослідження. Забезпечення захисту національних інтересів і власної 
безпеки багатьох країн багато в чому визначається станом воєнної економіки та, в першу 
чергу, воєнно-промислового комплексу (ВПК) держави, який складає основу сфери 
забезпечення його воєнної могутності. Виникнення та розвиток воєнної економіки були 
обумовлені, перш за все, політичними причинами, прагненням держав використовувати 
воєнну силу як засіб забезпечення оборони країни, вирішення спірних міждержавних питань, 
досягнення воєнним шляхом економічних, політичних та інших цілей. Такі цілі неминуче 
вимагають значних за обсягом збройних сил, що не може бути здійснено без відповідного 
економічного забезпечення. Іншими словами, економічні ресурси становлять матеріальну 
основу ВМД.  Саме цим пояснюється той факт,  що економічний потенціал будь-якої країни 
відіграє визначальну роль стосовно ВМД. 

Існують різні визначення поняття „воєнна економіка”. У [5] воєнна економіка 
розуміється як складна система спеціалізованих структур національного господарства, 
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цілеспрямовано використовуваних для економічного забезпечення військового будівництва, 
підготовки та ведення воєн, надійного захисту національної безпеки. Функціональне 
призначення воєнної економіки полягає у виробництві величезного асортименту продукції 
військового призначення (озброєння та військова техніка (ОВТ)), а також у матеріально-
технічному забезпеченні функціонування воєнної організації держави. Економічне 
забезпечення військового будівництва являє собою складну сукупність різноманітних за 
характером і численних за формою виробничих, організаційних, управлінських та інших 
заходів , націлених на задоволення потреб збройних сил та забезпечення безпеки держави. 

Оборонна промисловість, що виробляє ОВТ, а також великий асортимент іншої 
продукції військового призначення в основному і визначає характер і зовнішність воєнної 
економіки. Оборонно-промисловий комплекс (ОПК) утворює фундамент розвитку воєнної 
економіки, служить найважливішою опорою ВМД. У наукових працях ОПК розуміється як 
сукупність наукових, дослідних, випробувальних організацій та підприємств промисловості, 
які виконують державне оборонне замовлення,  або як сукупність підприємств і наукових 
організацій, що здійснюють розробку та виробництво ОВТ [6]. ОПК об’єднує організації, що 
випускають продукцію військового призначення та надають спеціальні послуги для 
збройних сил своєї країни та зарубіжних держав. Кінцева мета ОПК – гарантовано 
забезпечувати оснащення збройних сил та інших силових структур новими зразками, типами 
та видами озброєння, військової та спеціальної техніки в необхідних кількостях в задані 
терміни. Для визначення ВМД, виявлення її економічних можливостей щодо забезпечення 
військового будівництва, утримання необхідних збройних сил, першорядне значення має 
вивчення масштабів, рівня розвитку та структури матеріального виробництва. 

Таким чином, воєнно-економічний потенціал (ВЕП) – це частина економічного 
потенціалу, що представляє сукупність економічних ресурсів держави, які можуть бути 
виділені та використані для нарощування економічних основ ВМД.Стан ВЕП залежить від 
ряду факторів: 

розвиток продуктивних сил; 
характер виробничих відносин; 
економічний і політичний лад держави; 
належність держави до певної коаліції та ін. 
Структура ВЕП: 
1) трудові ресурси (особи, зайняті у воєнно-промисловому комплексі (ВПК) тощо); 
2) галузі народного господарства в тій їх частині, в якій вони прямо або побічно 

забезпечують (або можуть забезпечити) воєнно-економічні потреби; 
3) галузі ВПК; 
4) сільське господарство в тій частині, яка використовується для забезпечення 

підготовки та ведення війни; 
5) транспорт, зв’язок та інші галузі інфраструктури; 
6) капітальне будівництво; 
7) стратегічні резерви, запаси [7]. 
Масштаби економічного і воєнно-економічного потенціалу держави визначаються 

кількісними та якісними характеристиками основних елементів його продуктивних сил. Для 
того, щоб оцінити ВЕП, необхідно комплексно досліджувати його головні елементи. У 
процесі дослідження кожного елемента ВЕП виникає необхідність у особливих критеріях і 
показниках. Наприклад, найважливішим показником оцінки стану людських ресурсів, які 
завжди були і залишаються головним елементом економічного потенціалу та ВЕП, є 
чисельність населення країни. З точки зору визначення стану ОПК та оцінки ВЕП значення 
мають не тільки кількісні показники,  а й такі якісні критерії,  як здоров’я суспільства,  його 
освітній рівень, морально-психологічний стан, статево-вікова структура населення в цілому і 
працездатного контингенту зокрема, кваліфікаційно-професійний склад трудових ресурсів. 
Для дослідження економічних основ ВМД необхідно вивчити стан головних елементів 
продуктивних сил. Певні труднощі пов’язані з вибором будь-якого статистичного показника, 
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який дозволив би дати точну кількісну характеристику ВЕП в цілому.  З усіх 
макроекономічних даних статистики найбільш придатними для кількісної оцінки та 
зіставлення ВЕП окремих країн є відомості про валовий внутрішній продукт (ВВП), 
національний дохід і національне багатство. З точки зору оцінки економічного потенціалу 
велике значення мають не тільки абсолютні масштаби ВВП, але і його галузева 
структура.Аналіз галузевої структури ВВП дозволяє судити про те,  в якій мірі держава має 
можливості для організації виробництва сучасних надскладних видів і систем зброї. 

У сучасних умовах ВЕП, головним чином, залежить від промислового потенціалу 
країни. Для кількісної характеристики потенціалу промисловості в цілому і окремих її 
галузей використовуються різні вартісні та натуральні показники, які дозволяють оцінити 
максимальні виробничі потужності держави з випуску тих чи інших видів продукції. Для 
дослідження промислового потенціалу особливого значення набуває оцінка виробничих 
потужностей підприємств основних галузей оборонної промисловості. В якості важливого 
узагальнюючого кількісного показника оцінки та зіставлення промислового потенціалу 
різних країн можна використовувати дані про загальні розміри їх промислового виробництва 
[8]. 

Одна з найважливіших проблем воєнно-економічних досліджень – вибір методів оцінки 
потенціалу воєнної економіки, а також кількісних і якісних її характеристик як в цілому, так і 
в окремих структурних елементах. До головних завдань дослідження військової економіки 
належить визначення її абсолютних і відносних розмірів, динаміки і структури, місця та ролі 
в загальному господарстві країни. Практичне вирішення цих питань пов’язано з великими 
труднощами методологічного, інформаційного та іншого характеру. Це пояснюється рядом 
причин,однією з яких є небажання багатьох держав розкривати реальні масштаби воєнно-
економічної діяльності. З офіційно опублікованих даних найбільш повне уявлення про 
масштаби воєнної економіки дає військовий бюджет,  який в концентрованому вигляді 
показує розміри військового споживання держави, її платоспроможний військовий попит на 
виробництво товарів і надання послуг військового призначення. Однак військовий бюджет 
не повністю відображає реальні розміри воєнної економіки, оскільки фінансування низки 
видів військової діяльності проходить по окремих статтях цивільних розділів державних 
бюджетів. Як показники ВЕП держави використовують також такі критерії, як чисельність і 
частка людських ресурсів, зайнятих у виробництві озброєнь та інших сферах національної 
оборони [9]. 

У структурі ВМД всіх країн у сучасний період у величезній мірі посилилася роль науки 
і техніки. Вирішальним чинником забезпечення безпеки держави став науково-технічний 
прогрес, який впливає на військову справу двояко. По-перше, з ним безпосередньо пов’язане 
прискорення процесу створення нових, більш досконалих і ефективних засобів збройної 
боротьби. По-друге, стимулюється інноваційний розвиток економіки, зростання 
продуктивності праці, а отже, збільшення економічного потенціалу і ВЕП [5]. 

Науково-технічний потенціал (НТП) визначається досягнутим рівнем науково-
технічної думки, досягненнями в розвитку техніки та технологій та їх здатністю брати участь 
у вирішенні кардинальних завдань практики у виробничій, соціальній і військовій галузях. 
При визначенні НТП враховується рівень розвитку всієї системи наукових знань – 
суспільних, природничих і технічних дисциплін, так як вплив цього потенціалу не 
обмежується сферою виробництва, а проявляється в науковому обґрунтуванні внутрішньої та 
зовнішньої політики держави, соціальних заходів, постановки освіти і виховання громадян, 
охорони здоров’я і т.п.  Основу НТП складають фундаментальні науки –  ядерна фізика,  
квантова механіка, кібернетика, математика та інші. Тільки на їх базі можлива інтенсивна, 
докорінна, якісна зміна в способах виробництва та збройної боротьби. НТП держави істотно 
залежить від таких показників, як забезпеченість науково-дослідних інститутів і 
конструкторських бюро висококваліфікованими кадрами, покращення науково-технічної 
інформації, матеріальна забезпеченість дослідних і проектно-конструкторських установ. 
Отже, цей потенціал залежить від постановки освіти в державі, рівня організації та 
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управління в державних масштабах, від здатності держави виділити на оборону необхідні 
кошти і т.п., тобто, в кінцевому рахунку, від соціально-політичного та економічного ладу 
даної держави [10]. 

На даний момент НТП став одним з ключових чинників,  що визначають ВМД,  
головною передумовою в справі забезпечення сталого розвитку та зміцнення національної 
безпеки будь-якої країни, підвищення її конкурентоспроможності у світі. Збройні сили є 
постійним споживачем передових наукових, технічних і технологічних досягнень, що 
дозволяють створювати системи, комплекси і зразки ОВТ для виконання бойових завдань з 
високою ефективністю в реальному масштабі часу та в будь-яких умовах бойової 
обстановки. Збройні сили і ОПК є не стільки пасивним споживачем наукового потенціалу та 
ресурсів держави, скільки одним з потужних і постійно діючих каталізаторів розвитку 
фундаментальної та прикладної науки та економіки в цілому. У найзагальніших рисах НТП 
можна визначити такими критеріями, як можливості країни щодо створення 
найдосконаліших зразків ОВТ із застосуванням новітніх наукових досягнень і передових 
технологій. Найважливішими кількісними показниками оцінки науково-технічного 
потенціалу служать частка витрат на НДДКР у ВВП, чисельність наукових та інженерно-
технічних кадрів, матеріально-технічна база наукових досліджень [11]. 

У структуру ВМД входить і воєнний потенціал (ВП),  який являє собою сукупність 
людських, матеріальних, воєнних та інших об’єктивно існуючих можливостей держави та її 
здатність мобілізувати та використовувати ці можливості для забезпечення обороноздатності 
країни. Британські дослідники визначають ВП як величину, що характеризує здатність 
держави використовувати свої збройні сили для того,  щоб вплинути на події за межами 
національної території [12]. Оцінка ВП держави традиційно вважається досить непростою з 
методологічної точки зору, оскільки доводиться мати справу з показниками, що 
характеризують різнорідні ресурси. Перш за все, повинен враховуватися рівень розвитку 
збройних сил держави. Даний показник, у свою чергу, можна визначити, виходячи з таких 
параметрів: 

наявність у структурі збройних сил держави стратегічних ядерних сил і ступеня 
розвиненості їх морського, сухопутного та авіаційного компонентів, кількості ядерних 
боєзарядів; 

розвиток сил загального призначення, який визначається багатьма компонентами, 
включаючи чисельність збройних сил за конкретними категоріями осіб (перебувають на 
дійсній військовій службі, у резерві та проходять службу у воєнізованих формуваннях); 

наявність і ступінь оснащеності системами високоточної зброї [13]. 
При визначенні ВП також повинні враховуватися чисельність збройних сил (абсолютна 

та відносна у вигляді відсотка від загальної чисельності населення) та їх мобілізаційні 
можливості.В даний час загальноприйнятими критеріями оцінки ВП країн світу служать такі 
показники, як абсолютна та відносна величина частки ВВП, що виділяється на оборону. Для 
оцінок і розрахунків військово-технічного потенціалу на всіх рівнях досліджень і прийняття 
відповідних рішень доцільно використовувати такі кількісні та якісні показники: 

технічна оснащеність збройних сил та інших військових формувань (військовою 
технікою, боєприпасами, військово-технічним майном); 

наявність запасів ОВТ, що містяться в арсеналах, на базах і складах; 
стан військової інфраструктури (стаціонарні об’єкти), призначеної для забезпечення 

навчання військ (сил), стратегічного та оперативного розгортання та ведення воєнних дій. 
Соціальний потенціал виражає соціальну та, насамперед, класову структуру 

суспільства, ступінь міцності взаємовідносин між класами і соціальними групами, націями, 
народностями, між товариствами, колективами й особистістю. Тобто соціальний потенціал 
визначається суспільним ладом держави. Взаємовідносини між класами, націями і т.д. 
виражаються через економічні, політичні, духовні зв’язки. Соціальний потенціал конкретно 
висловлює або взаємини співробітництва та взаємодопомоги , або відносини панування і 
підпорядкування в суспільстві, та суттєво визначає ВМД. 
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Політичний потенціал як складова ВМД виражає можливості держави до ведення 
війни, закладені в політичній системі держави, здатність цієї системи мобілізувати 
матеріальні та людські ресурси держави в інтересах досягнення політичних цілей. Величина 
політичного потенціалу визначається характером політичної системи, державним ладом 
суспільства. 

Морально-психологічний (духовний) потенціал ВМД виражає можливості, закладені в 
духовному житті суспільства, які можуть бути використані у разі ведення війни для 
досягнення її політичних цілей. Ядром духовного потенціалу виступають моральна та 
політична свідомість суспільних класів. 

Висновки. В сучасних умовах поняття „ВМД” доцільно використовувати для 
позначення сукупності матеріальних і моральних ресурсів нації, що мають значення для 
інтересів зовнішньої політики держави, для розширення її впливу та присутності у світі з 
метою отримання в результаті економічної і політичної вигоди. З метою науково 
обґрунтованого оцінювання ВМД в статті визначено показники, які дають можливість 
адекватно охарактеризувати складність і багатоаспектність структури даного явища. Ці 
показники являють собою складну систему тісно взаємопов’язаних елементів, основними з 
яких є воєнно-економічний, науково-технічний, воєнний, морально-психологічний, 
політичний, соціальний. Зазначені вище потенціали, в свою чергу, характеризуються 
певними параметрами, що розглядаються у роботі. Зважаючи на практичну відсутність чіткої 
методології оцінювання ВМД, подальші дослідження в цьому напрямку доцільно спрямувати 
на вирішення завдання математичної формалізації системи елементів ВМД, їх взаємозв’язків 
і складових. 
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ВОЕННУЮ МОЩЬ ГОСУДАРСТВА 

 
В современных международных отношениях основополагающими вопросами являются 

поддержание мира и недопущение войны. Обеспечение международной безопасности основано 
на соблюдении всеми государствами общепризнанных принципов и норм международного права, 
исключая решения спорных вопросов и разногласий между ними с помощью силы или угрозы, и 
носит всеобъемлющий характер, т.е. касается многих сфер общественной жизни. 

Одними из главных направлений обеспечения международной безопасности в наше время 
является постоянный мониторинг военной мощи государств с целью недопущения 
международным сообществом наращивания военных сил и средств отдельных государств, в т.ч. 
ядерного оружия, и устранения угрозы миру. Учитывая особую актуальность вопроса 
обеспечения международной безопасности в сложных современных условиях, в статье 
рассматриваются основные подходы к определению понятия „военной мощи государства” и 
осуществляется структурный анализ основных составляющих этого явления. 

Ключевые слова: военная мощь государства, военно-экономический потенциал, военный 
потенциал, политический потенциал. 

 
Lytvynenko O.I. 

STRUCTURAL ANALYSIS OF KEY INDICATORS WHICH CHARACTERIZE THE WAR 
POWER OF NATION 

 
In contemporary international relations, fundamental questions are to maintain peace and 

prevent war. International security based on respect for all nations universally recognized principles and 
norms of international law, except for settling disputes and differences between them by force or threat, 
and is comprehensive, that applies to many areas of public life. 

One of the main areas of international security in our time is the continuous monitoring of the 
war power of the states to prevent the international community of building military capabilities of 
individual states, including nuclear weapons, and eliminate threats to peace. Given the particular urgency 
of international security in today’s challenging environment, the article reviews the main approaches to 
the definition of „war power of nation” and conducted a structural analysis of the main components of 
this phenomenon. 

Keywords: war power of nation, war-economic potential, war potential, political potential. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИНЫ ВЫГОРАНИЯ ОТРАБОТАВШЕГО 
ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА (ОЯТ) 

 
В работе проведен анализ опыта разработки макета системы и применения детекторов. 

Это позволило сделать вывод о том, что система контроля состояния ОЯТ должна 
базироваться на CdZnTe-детекторах в которых реализованы условия однозарядового сбора. На 
основании полученных результатов предложена методика контроля выгорания ОЯТ в реальном 
времени при проведении ТТО. 

Ключевые слова: CdZnTe-детекторы, транспортно-технологические операции. 
 
Вступление. Методам определения выгорания на основе измерений характеристик 

собственного излучения ОЯТ посвящено большое количество работ, но в них, как правило, 
не отражается, что в эксплуатации используется ядерное топливо (ЯТ) с разным начальным 
обогащением, новые перспективные виды топлива. Кроме того, эти методы зачастую плохо 
вписываются в существующую технологию транспортно-технологических операций 
перегрузке ЯТ (ТТО) и не пригодны для оперативного контроля.  

В качестве основного принципа построения системы контроля состояния ЯТ, в том 
числе, системы определения выгорания, выбрано измерение спектров собственного g-
излучения отработавшей ТВС. Оптимальным с точки зрения минимизации временных затрат 
является измерение g-спектров отработавших ТВС непосредственно в процессе перегрузки 
ЯТ. Поскольку время перегрузки регламентировано достаточно жестко, операции по 
определению глубины выгорания ЯТ должны быть согласованы с временным графиком 
процесса перегрузки. Поэтому основным критерием при построении структуры системы 
определения глубины выгорания должна быть выбрана ее работоспособность в режиме 
реального времени.  

В соответствии со сформулированными требованиями к системе построена ее 
структурная схема, приведенная на рис. 1.  
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ОЯТ

 
Рис. 1. Структурная схема системы контроля состояния отработавшего ядерного 

топлива в реальном времени 
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Основная часть. Основным элементом системы, регистрирующим собственное g-
излучение ТВС, является набор детекторов g-излучения. Детектор является определяющим 
элементом при построении системы в целом, так как он обуславливает выполнение таких 
требований как качество измерений, массогабаритные параметры, надежную эксплуатацию в 
реальных условиях на АЭС. Проведенный анализ опыта разработки макета системы и 
применения детекторов позволил сделать вывод о том, что система контроля состояния ОЯТ 
должна базироваться на CdZnTe-детекторах в которых реализованы условия однозарядового 
сбора.  

Система из n детекторов, образующая блок детектирования, должна осуществить 
регистрацию собственного излучения ОЯТ в процессе проведения ТТО с ТВС и 
преобразовать его в электрические сигналы для последующей передачи на амплитудный 
анализатор. Многоканальный амплитудный анализатор осуществляет функции накопления, 
обработки и последующей передачи на вычислительную и управляющую ЭВМ информации 
о распределении импульсов счета от детекторов по амплитудам, т.е. первичного 
(необработанного) g-спектра. 

На основании полученных результатов предложена методика контроля выгорания ОЯТ 
в реальном времени при проведении ТТО. Особенность методики состоит в том, что для 
расчета выгорания не требуется предварительного знания начального обогащения и времени 
выдержки.  

Методика состоит из последовательности операций по измерениям и обработке 
результатов, проводимых ниже: 

¾ определение времени выдержки с использованием отношения измеренной 
интенсивности гамма-излучения 137Сs к интегральной интенсивности гамма-излучения; 

¾ оценочный расчет выгорания (BU) контролируемой ОТВС по 137Cs, определение 
погрешности DBU полученной величины выгорания; 

¾ определение отношения интенсивностей гамма-излучения изотопов 134Сs, 137Сs к 
моменту останова реактора на основании полученного значения времени выдержки; 

¾ оценка начального обогащения ТВС, на основании данных оценочного расчета 
выгорания контролируемой ОТВС и значения отношения интенсивности гамма-излучения 
изотопов 134Сs, 137Сs (I(134Cs)/I(137Cs)) на момент останова реактора; 

¾ определение выгорания контролируемой ОТВС с использованием отношения 
интенсивности гамма-излучения изотопов 134Сs, 137Сs и значения начального обогащения; 

¾ определение погрешности DBU полученной величины выгорания контролируемой 
ОТВС.  

На практике во всех известных методиках, в том числе и описываемой для определения 
выгорания используются эмпирические зависимости полученные на основании результатов 
измерений на АЭС,  при этом часть ТВС принимается в качестве образцовых.  А для 
построения градуировочной зависимости используются расчетные данные о глубине 
выгорания. Расчет выгорания может проводиться с применением более сложных 
программных средств, которые в практике эксплуатации АЭС не используются. Процедура 
проведения измерений для построения градуировочных зависимостей соответствует 
стандартной процедуре измерения ТВС. 

Таким образом были получены следующие основные зависимости используемые в при 
контроле выгорания ОЯТ в реальном времени:  

¾ зависимость отношения измеренной интенсивности гамма-излучения 137Сs к 
интегральной интенсивности гамма-излучения и времени выдержки ТВС (рис. 2); 

¾ набор однотипных зависимостей отношения интенсивности гамма-излучения 
изотопов 134Сs, 137Сs (I(134Cs)/I(137Cs)) на момент останова реактора от выгорания для 
каждого значения начального обогащения (2, 3, 4 %) (таблица 1); 

¾ зависимость интенсивности гамма-излучения изотопа 137Сs на момент останова 
реактора от выгорания для всех значений обогащения (рис. 3). 
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Рис. 2. Зависимость времени выдержки 

ОЯТ от отношения измеренной интенсивности 
g-излучений 137Cs к полной интенсивности 
собственного g-излучения ОЯТ 

Рис. 3. Зависимость скорости счета 
в пике полного поглощения g-излучений 
137Cs от выгорания ОЯТ 

 
При таком подходе погрешность определения глубины выгорания определяется по 

совокупности оценок погрешностей, проведенных при градуировке системы в лаборатории, 
статистической погрешности измерений и погрешностей градуировочных зависимостей 
(оценка времени выдержки, обогащения и определение зависимости выгорания от 
интенсивности собственного гамма-излучения 137Сs и отношения интенсивности гамма-
излучения изотопов гамма-излучения I(134Cs)/I(137Cs)). 

Погрешность градуировочных зависимостей определяется систематической 
погрешностью паспортной величины выгорания используемых в качестве контрольных 
ОТВС и погрешностью, обусловленной статистическими погрешностями измерений в 
процессе проведения градуировки. Погрешность градуировки – зависимости эффективности 
регистрации не должна превышать 8 %.  

 
Таблица 1 

Соотношения, описывающие зависимость измеренной интенсивности гамма-излучения 
изотопа или отношения интенсивностей гамма-излучения изотопов от выгорания 

Изотоп Выражение 
137Cs BU)167,00917,2(mesI ±=  
134Cs/137Cs, обогащение 1,6%, 2% BU)0116,00608,0()Cs137(mesI/)Cs134(mesI ±=  
134Cs/137Cs, обогащение 3%, 3,23%, 3,3% BU)002,00479,0()Cs137(mesI/)Cs134(mesI ±=  
134Cs/137Cs, обогащение 4,23%, 4,4% BU)001,00410,0()Cs137(mesI/)Cs134(mesI ±=  

 
При этом суммарная погрешность (статистическая, градуировка) определения 

интенсивности в реальных условиях измерений на АЭС составила: 
— для линии 661 кэВ 137Cs  в лучшем случае –  8,78%,  в наиболее плохом случае она 

равна 17,3%, в большинстве случаев погрешность равна 9,2%. 
—  для линии 604 кэВ 134Cs в лучшем случае – 10,6%, в худших 36%, обычно она равна 

11,8%.  
— для суммы линий 796 и 802 кэВ 134Cs в лучшем случае – 9,2%, в худших 36%, 

обычно она равна 10,6 %.  
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Суммарная погрешность отношения интенсивности изотопов цезия без учета снижения 
погрешности за счет уменьшения влияния погрешности эффективности регистрации 
составит: 

— в лучшем случае составит 13,24%,  
—  в худшем случае 29,0% 
—  основное значение 14,5 %.  
Суммарная погрешность отношения интенсивности изотопов цезия при учете снижения 

погрешности за счет уменьшения влияния погрешности эффективности регистрации 
составит (компенсируются погрешности определения активности источника и времени): 

— в лучшем случае составит 7,94%,  
— в худшем случае 29,0% 
—  основное значение 9,91 %.  
Однако полученные результаты не отвечают потребностям использования системы. 

Потому что простые отклонения очень малы и это создает ложное впечатления очень точных 
результатов.  

Выводы. На основании результатов,  изложенных в [1,  3]  для статистической оценки 
гипотезы что совокупность экспериментальных данных незначительно отличается от той, 
которая может быть при некотором теоретическом законе может быть проведено испытание 
на соответствие при помощи параметра c2. В методе c2 в качестве меры отклонения 
экспериментальных точек от ожидаемых значений принимается сумма квадратов отклонений 
от предполагаемой зависимости.  

Процедура использования c2 такова: 
1. Выдвигается предположение о зависимости, связывающей выгорание и отношение 

активностей для каждого обогащения.  
2. Определяется значение c2 для каждой выборки (обогащение, статистическая 

погрешность, количество экспериментальных точек). При этом при расчете c2 используется 
разность между ожидаемым теоретическим значением выгорания и реальным 

3. Сравнивается полученное значение c2 с нормируемым табличным значением для 
заданной доверительной вероятности. Обычно берут 0,95.  

Если полученное значение c2 меньше нормируемого, то можно говорить, что при 
данном уровне доверительной вероятности принятая к качестве гипотезы зависимость 
описывает экспериментальные данные 

4. Процедура может быть проведена повторно после удаления "промахов" (явных 
ошибок). 

Определяется значение параметра c2 для различных значений обогащения и 
статистической погрешности измерения.  

Типовая погрешность должна быть не хуже 10% (см. выше — 9,91%), поэтому и 
используется это значение в качестве основного. Реально достижимая погрешность 
составляет 8%. Поэтому проверка проведена и для этого значения. Более корректно провести 
расчет с подстановкой индивидуального экспериментального значения для каждого 
наблюдения. Но обычно при проверке гипотез берут какое-либо одно значение, как правило, 
задаваемое в нормативной документации. 
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ГЛИБИНИ ВИГОРЯННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОГО 
ЯДЕРНОГО ПАЛИВА (ВЯП) 

 
У роботі проведений аналіз досвіду розробки макета системи й застосування детекторів. 

Це дозволило зробити висновок про те, що система контролю стану ВЯП повинна базуватися 
на CdZnTe-детекторах у які реалізовані умови однозарядового збору. На підставі отриманих 
результатів запропонована методика контролю вигоряння ВЯП у реальному часі при проведенні 
ТТО. 

Ключові слова: CdZnTe -детектори, транспортно-технологічні операції. 
 

 
V. Mokritsky, O. Maslov, O. Banzak 

METHOD OF DETERMINING BURNUP SPENT NUCLEAR FUEL (SNF) 
 
In work the analysis of experience of development of a breadboard model of system and application 

of detectors is lead. It has allowed to draw a conclusion that the monitoring system of condition irradiated 
nuclear fuel should be based on CdZnTe-detectors in which conditions of one-charging gathering are 
realized. On the basis of the received results the technique of the control of burnup nuclear fuel in real 
time during reloading HME.  

Keywords: CdZnTe-detectors, transport and manufacturing operations. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ 

НЕБЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ ТЕХНІЧНОЇ ТАКТИКИ 
 
Розглянуто деякі питання комплексного підходу, концептуального напрямку охорони та 

захисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури держави на основі технічної 
тактики. Визначено, що перспективним напрямом удосконалення системи безпеки об’єктів 
підвищеної небезпеки є створення відомчих охоронно-інформаційних систем України з 
використанням інформаційних технологій, як багаторівневих систем збору, обробки та 
передавання інформації про стан безпеки об’єктів. 

Ключові слова: інформаційна інфраструктура, безпека, технічна тактика 
 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стрімкий розвиток інформаційних 
технологій та їх широке використання у всіх сферах життєдіяльності держави призвели до 
того, що інформаційна інфраструктура держави стала об’єктом злочинної діяльності, 
з’явилося більше уразливих місць для протиправних посягань, злочинні та терористичні 
угруповання отримали можливість використання глобальної мережі для досягнення своїх 
цілей [1]. Через це проблема забезпечення безпеки інформаційної інфраструктури відіграє 
вирішальну роль в обороноздатності держави,  її економічному та соціальному розвитку.  
Процеси глобальної інформатизації привели до того, що сучасне суспільство практично 
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повністю залежність від стану безпеки інформаційної інфраструктури [2; 3]. 
Постановка проблеми. Об’єкти підвищеної небезпеки є одними із елементів критичної 

інфраструктури держави та потребують надійного забезпечення їх охорони і захисту у будь-
який час. Головною метою системи забезпечення охорони та захисту об’єктів підвищеної 
небезпеки є створення умов їх стійкого функціонування, попередження загроз, своєчасне 
виявлення протиправних дій, недопущення крадіжок, знищення або руйнування. Отже, 
невідповідність у потребі інформаційного забезпечення, джерелом якого є в першу чергу 
технічні засоби, тактики їх застосування та можливостями і забезпеченістю такими засобами, 
методиками їх використання щодо  охорони та захисту об’єктів критичної інформаційної 
інфраструктури держави становить сутність проблемного питання. 

Критична інформаційна інфраструктура держави - частина інформаційної 
інфраструктури держави, сукупність інформаційно-телекомунікаційних систем, державного 
та приватного сектору, що забезпечують функціонування та безпеку стратегічних об’єктів 
(інститутів, систем) держави і безпеку громадян, виведення з ладу, руйнація або 
несанкціоноване втручання в роботу яких матиме згубні наслідки для національної безпеки 
(національних інтересів) держави. Тому, потребує розгляд окремих питань щодо розвитку 
технічної тактики охорони та захисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури 
держави, що окреслило мету роботи.  

Виклад основного матеріалу. Об’єкт критичної інформаційної інфраструктури – 
елемент інформаційної інфраструктури держави, інформаційні, телекомунікаційні та 
інформаційно-телекомунікаційні системи, порушення функціонування, виведення з ладу або 
руйнація яких матиме згубні наслідки для національної безпеки держави чи завдасть шкоди 
її міжнародному іміджу. 

До критичних об’єктів інформаційної інфраструктури відносяться: інформаційні, 
телекомунікаційні та інформаційно-телекомунікаційні системи реального часу 
(спостереження, навігації, автоматизації управління технологічними процесами, системи 
військового призначення), а також інформаційні ресурси та системи управління національної 
транспортної системи, енергетичної системи, фінансової системи, оборонно-промислового 
комплексу, хімічного виробництва, медицини катастроф, цивільного захисту населення, 
галузі освіти та науки, засобів масової інформації тощо. 

Основними напрямами підвищення рівня захищеності об’єктів критичної 
інфраструктури держави є:  

забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань безпеки з урахуванням 
необхідності диференціювання її рівнів;  

розробка моделей загроз безпеки (паспортів небезпек – викликів, загроз, впливів); 
визначення технічних вимог і критеріїв категорування об'єктів критичної 

інфраструктури (у тому числі – оцінка уразливості зазначених об’єктів);  
створення державного реєстру (державної системи паспортизації) об'єктів критичної 

інфраструктури, розробка заходів і засобів їх захисту; 
забезпечення ефективного моніторингу стану безпеки;  
вдосконалення нормативно-правової та методичної бази (концепцій) в області захисту 

об’єктів критичної інфраструктури;  
створення ефективно діючої системи раннього виявлення та протидії негативним 

впливам. 
Комплексний підхід до забезпечення інформаційної безпеки передбачає єдність 

концептуальних, теоретичних і технологічних основ її забезпечення на інформаційному рівні 
безпеки всіх сфер державної та суспільної діяльності (політичної, економічної, соціальної, 
воєнної, екологічної, духовної тощо), а також сфер формування, обігу, накопичення і 
використання інформації (інформаційний простір, інформаційні ресурси, інформаційно-
аналітичне забезпечення органів державного управління у всіх різновидах діяльності тощо).  

Концепція захисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури держави має бути 
офіційно прийнятою системою поглядів на проблему забезпечення інформаційної безпеки 
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України в цілому та захисту критичної інформаційної інфраструктури та представляти собою 
систематизоване викладання цілій і завдання, принципи, джерела загроз та потенційні 
загрози, методи запобігання і нейтралізації інформаційних впливів, об’єкти захисту 
критичної інформаційної інфраструктури держави та суб’єкти, а також основи узгодженої 
державної політики ресурсного забезпечення, роль та місце державного та недержавного 
сектору проведення державної інформаційної політики і забезпечення інформаційної 
безпеки, повноваження та відповідальність за стан та забезпечення захисту об’єктів 
критичної інформаційної інфраструктури держави. 

Широке використання різноманітних технічних засобів та систем обумовлює 
розроблення “технічної тактики” охорони і захисту об’єктів підвищеної небезпеки, яка 
розробляється власниками об’єктів [4].  

Структура системи охорони і захисту повинна бути: гнучкою; мати відкриту 
архітектуру; будуватися у взаємозв’язку з тактико-технічними характеристиками та у 
кількісному відношенні (показникам)  засобів і систем як одне ціле,  тобто –  бути 
комплексною (інтегрованою) системою безпеки.  

Основу такої комплексної системи безпеки становлять засоби виявлення, системи 
дистанційного спостереження (радіолокаційні засоби, розвідувально-сигналізаційні системи, 
безпілотні авіаційні комплекси розвідувального типу, тепловізійні системи тощо), системи 
передавання інформації і управління. Прикладом успішної інтеграції технічної системи 
охорони в систему інтегрованого управління кордонами є Система оптико-електронного 
спостереження, що встановлена на державному кордоні України з Молдовою. Використання 
засобів розвідки (систем виявлення, дистанційного спостереження та ін.) реалізує перший 
принцип “технічної тактики” - “війна починається з розвідки”, який незважаючи на усю 
очевидність часто забувають. 

Для забезпечення ефективного функціонування комплексної системи безпеки  кордону 
доцільним є комплексування принципів контролю сухопутного кордону [5]. При цьому 
підвищення достовірності інформації в основному визначається властивістю завадостійкого 
виявлення правопорушника і здійснюється за рахунок: 

1) підвищення точності визначення місцеположення об’єкта при комплексуванні 
функцій контролю на основі різних принципів виявлення;  

2) ідентифікації впливу правопорушника на чутливий елемент при комплексуванні 
принципів контролю.  

Основою побудови комплексної системи безпеки є базові принципи: безперервного 
моніторингу та прогнозування можливих загроз; відповідності заходів; достатності сил 
реагування; превентивного забезпечення; аналогій (технічний) тощо.  

При розробленні системи захисту об’єктів критичної інфраструктури необхідно 
визначити та виділити основоположні складові концепції їх захисту, які витікають із 
відповідей на такі запитання: 

що або хто підлягає захисту; 
які з загроз є пріоритетними; 
від кого або чого потрібно захищати;  
як необхідно захищати (розвідка, прогнозування, виявлення, заходи у відповідь, 

припинення та ліквідація впливів, усунення їх наслідків, мінімізація ризиків тощо); 
хто має захищати; 
наскільки ефективна система захисту об’єкта відносно до можливих протиправних дій; 
наскільки система захисту кожного об’єкту відповідає сучасним вимогам? 
Суттєвим є те, що саме друге питання зазначеного переліку окреслює першочерговість 

заходів щодо упередження виникнення найбільш суттєвих, небезпечних загроз національній 
безпеці держави. 

Зіставлення опису загроз національної безпеки держави, які подано у Законі та низці 
робіт встановлено неоднозначність віднесення окремих загроз до різних сфер впливу, що 
може привести до неадекватних рішень. Зазначене пояснюється тим, що: 
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загрозам притаманна комплексність впливу на різні сфери безпеки;  
класифікація загроз не має поділу на сфери контролю і сфери реалізації загроз; 
державна сфера по суті є сукупністю всіх сфер національної безпеки держави, крім, 

можливо, релігійної, а тому є, очевидно, надлишковим елементом класифікації [5]. 
Щодо сфер безпеки, то звісно це воєнна сфера, оскільки реалізація загрози у цій сфері 

приведе до знецінення здобутків у інших сферах національної безпеки. Зазначене 
потребувало введення топологічної класифікаційної ознаки загроз, а саме поділу на сфери 
контролю (виявлення) і сфери реалізації (впливу) загроз, рис. 1 [5]. 
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Рис. 1. Класифікаційна ознака розподілу загроз національній безпеці держави на загрози,  
які реалізуються і які контролюються у визначених сферах 

 
Перспективним напрямом удосконалення системи безпеки об’єктів підвищеної 

небезпеки є створення відомчих охоронно-інформаційних систем України з використанням 
інформаційних технологій, як багаторівневих систем збору, обробки та передавання 
інформації про стан безпеки об’єктів, виклики та потенційні можливі і реальні загрози щодо 
їх функціонування до суб’єктів реагування на них від міністерств та відомств України. 
Прикладом успішної реалізації такого підходу є функціонування глобальної автоматизованої 
інформаційної системи “Гарт” в Державній прикордонній службі України. Структуровані 
складові системи дозволяють автоматизовано визначати пріоритетність ризиків і загроз, 
зіставляти окремі події з варіантами можливого розвитку.  

Висновки. Комплексний підхід до забезпечення інформаційної безпеки передбачає 
єдність концептуальних, теоретичних і технологічних основ її забезпечення на 
інформаційному рівні безпеки всіх сфер державної та суспільної діяльності. 

Концепція захисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури держави має бути 
офіційно прийнятою системою поглядів на проблему забезпечення інформаційної безпеки 
України в цілому. 

Перспективним напрямом удосконалення системи безпеки об’єктів підвищеної 
небезпеки є створення відомчих охоронно-інформаційних систем України з використанням 
інформаційних технологій, як багаторівневих систем збору, обробки та передавання 
інформації про стан безпеки об’єктів. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ  
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ 

 
Рассмотрены некоторые вопросы комплексного подхода, концептуального направления 

охраны и защиты объектов критической информационной инфраструктуры государства на 
основе технической тактики. Определено, что перспективным направлением 
усовершенствования системы безопасности объектов повышенной опасности является 
создание ведомственных охранительно-информационных систем Украины с использованием 
информационных технологий, как многоуровневых систем сбора, обработки и передачи 
информации о состоянии безопасности объектов. 

Ключевые слова: информационная инфраструктура, безопасность, техническая тактика 
 

 
P. Rogov, M. Lysyi, A. Dobrovolskyi 

IMPROVING THE SECURITY OF HIGH-RISK FACILITIES ON THE BASIS 
OF TECHNICAL TACTICS 

 
Some questions of complex approach, conceptual direction of protection of objects of critical state 

information infrastructure are considered on the basis of technical tactics. It is determined that 
prospective direction of enhancing of vulnerable objects security is oriented towards agency protective and 
information systems of Ukraine using information technologies, as multi-staged systems of collection, 
processing and transmitting of information on objects security state. 

Keywords: information safety, security, technical tactics. 
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CИНТЕЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

ОБСТАНОВКИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ УКРАИНЫ 
 

В статье рассмотрены концептуальные подходы к обоснованию функциональной 
структуры системы контроля обстановки на государственной границе Украины. Детально 
представлены методы решения оптимизационных задач к синтезу структуры системы 
контроля обстановки с учетом критериев и ограничений между узлами системы. 

Ключевые слова: синтез функциональной структуры, система контроля обстановки, 
целочисленная экстремальная модель распределения задач по узлам, государственная граница 
Украины. 

 
Вступление. Система контроля обстановки (СКО) на государственной границе 

относится к классу больших систем. Она характеризуется сложностью выполняемых задач и 
функций, наличием управления, разветвленностью информационной сети и интенсивными 
потоками информации. Процесс сбора, передачи, обработки информации и контроля на этой 
основе воздушного, наземного, надводного (подводного) пространства является главной 
целью функционирования СКО, которой подчинены цели функционирования составляющих 
ее подсистем. Характерным для СКО является наличие взаимодействия с внешней средой и 
функционирование в условиях воздействия случайных факторов, что оказывает 
определенное влияние на выполнение задач СКО. 

Анализ последних исследований и публикаций показывает, что одним из путей 
решения проблемы повышения эффективности обробки информации СКО является  широкое 
использование современного научно-методического апарата синтеза функциональной 
структуры сложной систем [1-6]. Однако, в этой литературе не достаточно полно 
рассмотрены вопросы функционального синтеза СКО на государственной границе. 

Целью исследования является обоснование функциональной структуры СКО на 
государственной границе. 

Постановка проблемы. Создание эффективно функционирующих СКО немыслимо 
без формализации основных этапов проектирования [7-9]. Постановки математических задач 
при организации проектирования и в процессе проектирования связаны с оптимизацией. 
Методы решения оптимизационных задач выступают и как средства организации самого 
процесса проектирования, и как один из инструментов алгоритмического обеспечения 
создаваемой СКО. Обычно выделяют три источника задач оптимизации в процессе 
проектирования [6]. Первый связан с этапом системного проектирования или, как его еще 
называют, с этапом предпроектирования. Оптимизация решения на этапе организации 
проектирования экономит время и средства. Второй источник оптимизации связан с этапом 
логического, технического и надежностного проектирование компонентов СКО. И в конце 
концов, третий источник – это математическое обеспечение, на основе которого создаются 
алгоритмы и программные средства. 

В [10] задача синтеза структуры СКО рассматривается в рамках одной модели –
 нелинейной многоиндексной задачи целочисленного программирования. При числе 
переменных и ограничений, которые отвечают практике проектирования, анализ таких 
моделей – нереальная задача. Поэтому обычно пренебрегают связью между разными этапами 
выбора структуры и разбивают общую задачу синтеза СКО на ряд самостоятельных задач. 
Одной из них есть распределение множества задач, решаемых СКО, между узлами системы. 

Введем булевы переменные 

xij=
î
í
ì

случае  противном в0,
узле, м- в  решается задача тая- если,1 ji
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Обозначим через Cij затраты на решение i-й задачи в j-м узле, а через C – суммарные 
затраты на решение всех задач. Пусть tij – время, необходимое для решения i-й задачи в j-м 
узле, ti – допустимое время решения i-й задачи, а t – допустимое время решения всех задач в 
СКО. Допустим, кроме того, что интенсивность поступления i-й задачи (число задач i-го 
типа, которые поступают в СКО в единицу времени) равняется λi, допустимая загрузка 
(производительность) j- го узла равняется μi, а допустимая загрузка всей системы равняется 
μ. 

За целевой функционал модели распределения задач по узлам СКО, в зависимости от 
конкретных особенностей системы, принимают обычно один из следующих функционалов: 

1) суммарные затраты на решение задач в СКО 
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j
ijij xc
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;                                                        (1) 

2) общее время решения задач в СКО 
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3) наибольшее время решения задач в СКО 
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Параметры xij выбирают при ограничениях: 
1) на суммарные затраты, связанные с решением задач в СКО 

å å
= =

n

i

m

j
ijij xc

1 1
                                                      (4) 

или на затраты, связанные с решением задач в каждом узле 
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2) на время решения всех задач 
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или для каждой задачи 
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3) на загрузку всей системы 
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или каждого узла 
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Если по условиям эксплуатации СКО возникает необходимость решать каждую задачу 
только в одном узле системы, то к модели распределения задач по узлам СКО прибавляются 
неравенства 
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В зависимости от особенностей проектируемой СКО целочисленная экстремальная 
модель распределения задач по узлам, так или иначе, компонуется с приведенными выше 
целевыми функционалами и ограничениями. 

Синтез функциональной структуры СКО осуществляется с учетом критериев и 
ограничений (1-10) для решения следующих основных задач [11]. 

Задача 1. Непрерывное наблюдение за воздушным, надводным (подводным), 
наземным пространством с целью своевременного обнаружения воздушных, надводных 
(подводных), наземных объектов (подвижных и неподвижных), а также за работой 
средств радиоэлектронного излучения и передачи информации. 

Использование воздушного, надводного (подводного), наземного пространства 
осуществляется в соответствии с Международными договорами, установленными в 
государстве Законами и Правилами. 

Для осуществления контроля соблюдения Международных договоров, установленных 
Законов и Правил организуется и осуществляется непрерывное наблюдение за воздушным, 
надводным (подводным), наземным пространством. Наблюдение должно обеспечить 
своевременное предупреждение специально уполномоченных погранорганов, принимающих 
решения по безопасному использованию воздушного, наземного, надводного (подводным) 
пространства, о имеющих место нарушениях, их характере, месте и времени.  

Наблюдение за воздушным, наземным, надводным (подводным) пространством 
осуществляется комплексом технических средств, использующих различные физические 
принципы обнаружения и выделения объектов наблюдения. К ним относятся: 

- радиолокаторы (пеленгаторы); 
- средства радиоразведки; 
- средства радиотехнической разведки; 
- оптико и оптико-электронные средства; 
- сигнализационные средства охраны локальных участков. 
Указанные средства наблюдения могут быть как наземного, морского, так и 

воздушного, космического базирования. Для воздушного базирования указанных средств 
наблюдения используются самолеты и беспилотные летательные аппараты, для 
космического базирования – космические аппараты. 

Наземными средствами наблюдения, развертываемыми по определенному замыслу и 
плану в районе ответственности СКО, создается сплошное многослойное поле наблюдения, 
включающее в свой состав: радиолокационное поле, зону радиоразведки, зону 
радиотехнической разведки. Глубина поля наблюдения в приморских, приграничных 
районах может наращиваться кораблями и самолетами радиолокационного дозора. 

Добывание сведений о действующих в границах воздушного, надводного, наземного 
пространства объектах наблюдения осуществляется путем радиолокационного обзора 
пространства и поиска объектов наблюдения, радиоперехвата и радиопеленгования 
работающих радио, радиорелейных, тропосферных станций, станций космической связи и 
других РЭС, аэрокосмического зондирования поверхности Земли. 

Средствами наблюдения космического базирования, беспилотными летательными 
аппаратами осуществляется наблюдение в определенной полосе. Оно носит глобальный 
характер и может быть как обзорным, так и детальным и обеспечивает выдачу на пункты 
контроля (ПК) радиолокационного, фото или телевизионного изображения района 
поверхности Земли, а также изображения района поверхности Земли в диапазоне теплового, 
инфракрасного или ультрафиолетового излучения. Рассматриваемые средства наблюдения 
имеют разные возможности по обнаружению и сопровождению объектов наблюдения (по 
дальности обнаружения, по разрешающей способности и точности определения координат, 
по количеству одновременно сопровождаемых объектов наблюдения, по возможностям 
работы в различных метеоусловиях и времени суток). 

Непрерывность наблюдения за воздушным, надводным (подводным), наземным 
пространством и своевременность обнаружения действующих в нем различных объектов 
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наблюдения достигается в СКО комплексным использованием разнообразных средств 
наблюдения, распределением и согласованием их усилий по времени работы, по рубежам, 
полосам, зонам, районам и объектам наблюдения. Результатом решения рассматриваемой 
задачи является обнаружение объектов наблюдения, которые могут быть подвижными, 
неподвижными, точечными и площадными. 

Задача 2. Сбор, хранение и обработка данных об объектах наблюдения, 
непрерывное сопровождение подвижных и неподвижных объектов наблюдения в 
границах района ответственности является для СКО обработки информации базовой 
задачей, охватывающей все ее уровни. Задача сбора, хранения и обработки данных об 
объектах наблюдения является продолжением выполнения предыдущей задачи. 

На ПК обеспечивается сбор и обработка данных об объектах наблюдения от датчиков, 
замкнутых на ПК, подчиненных ПК (ППК) и взаимодействующих ПК, самолетов и кораблей 
радиолокационного дозора, Национального центра космических наблюдений (НЦКН), 
Центра сбора и обработки информации от авиационных датчиков (ЦСИА). 

ППК собирает и обрабатывает данные об объектах наблюдения от замкнутых на него 
датчиков и источников информации взаимодействующих систем. 

Данные об объектах наблюдения в СКО передаются в виде формализованных и 
неформализованных сообщений. Сбор информации предполагает ее прием, накопление и 
последующее использование для обработки. Обработка информации предусматривает ее 
сортировку по различным признакам, приведение к виду удобному для использования в 
решении задач управления.  

В СКО обработка информации о подвижных объектах наблюдения направлена на 
представление в реальном времени движения в виде трасс (вторичная обработка) или 
обобщенных трасс (третичная обработка) в заданной системе координат. 

Обработка информации о неподвижных объектах наблюдения, полученная по данным 
средств радио- и радиотехнической разведки аэрокосмического зондирования поверхности 
Земли включает в себя техническую, оперативную и полную обработку. 

Техническая обработка связана с накоплением данных и их сортировкой. Оперативная 
обработка предусматривает дешифрирование данных и привязку их к координатам 
местности. 

Полная обработка помимо накопления, сортировки и дешифрирования 
предусматривает дополнительно и информационно-аналитическую обработку данных 
должностными лицами по направлениям информационной работы. В результате полной 
обработки данных о неподвижных объектах наблюдения должна быть получена информация 
о дислокации (координатах) объектов наблюдения их характеристиках и действиях 
(функционировании). 

Задача 3. Ведение сбора, анализа и обработки текстовой, графической и 
видеоинформации (информации общего вида) с целью оценки обстановки в зоне 
ответственности ПК. 

Информация общего вида включает в себя совокупность сведений (данных), 
содержащихся в документах: директивно-распорядительных, планирующих, нормативно-
правовых, информационных материалах средств массовой информации (СМИ), и 
предназначена для комплексного информационно-аналитического обеспечения деятельности 
руководителей органов государственной власти, специально уполномоченных погранорганов 
пресечения нарушения правил использования воздушного, надводного (подводного), 
наземного пространства. 

Источником информации общего вида для СКО являются вышестоящие органы 
управления, информационно-аналитические службы взаимодействующих подсистем, а также 
средства массовой информации, ведущие сбор данных по своим направлениям 
информационной работы. Данные от них в Систему обработки информации поступают в 
виде неформализованных сообщений. Формой представления данных является текст, 
графики, таблицы, фотоснимки, аудио- и видеоизображения. 
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 Обработка информации общего вида в составе СКО предусматривает: 
- прием и регистрацию входящих документов; 
- автоматизацию процессов создания, хранения и обработки документов или их 

электронных прототипов, вовлеченных в деловые процессы СКО;  
- автоматическую доставку электронных документов до исполнителей; 
- размещение документов в соответствии с тематическим рубрикатором в электронном 

хранилище СКО; 
- выявление актуальной информации по заданным темам поиска, прием, и 

предварительную обработку, поступающей по каналам СМИ,  
- агрегацию и анализ информации СМИ с целью построения прогнозов развития 

выявленной актуальной проблемы (объекта, темы); 
- информационный мониторинг развития во времени актуальной проблемы (объекта, 

темы).  
- оперативное и архивное хранение электронных документов; 
- оперативный поиск электронных документов; 
- контроль за прохождением и исполнением электронных документов; 
- подготовку и рассылку исходящих документов; 
- изготовление бумажных копий электронных документов; 
- обеспечение подлинности и целостности электронных документов. 
Задачей обработки информации общего вида является выявление и отбор актуальных 

материалов из информационного пространства СКО и семантический анализ отобранных 
материалов. Конечным продуктом обработки является генерация аналитических справок по 
актуальным темам. 

Задачей агрегации является обобщение информации, поступающей от экспертов 
разных направлений, и формирование сценариев и прогнозов развития проблемы (ситуации), 
которая непосредственно или косвенно имеет отношение к данной СКО.  

Задача 4. Выявление нарушений установленных правил использования 
воздушного, надводного (подводным), наземного пространства и работы 
радиоэлектронных средств. 

Структура воздушного, наземного, надводного (подводного)  пространства включает в 
себя зоны, районы и маршруты обслуживания движения (трассы, местные воздушные линии 
и тому подобное), районы аэродромов, аэроузлов, портов, специальные зоны и маршруты 
движения воздушных, морских судов, запретные зоны, опасные зоны (районы полигонов, 
взрывных работ и тому подобное), зоны ограничения движения воздушных и морских судов 
и другие установленные для осуществления деятельности в воздушном, наземном, 
надводном пространстве элементы структуры. 

Использование воздушного, наземного, надводного пространства осуществляется на 
основании разрешения соответствующего органа организации движения. 

Контроль за соблюдением установленных правил использования воздушного, 
наземного, надводного пространства подвижными объектами в СКО осуществляется путем 
сопоставления данных диспетчерского и мониторингового контроля. 

Под диспетчерским контролем понимается расчетное определение местонахождения 
объектов движения при условии, если известны время начала движения, скорость движения, 
координаты точки начала и маршрут (курс) движения, а также проверка соблюдения 
объектами движения установленного режима движения.  

Под мониторинговым контролем понимается определение места нахождения объектов 
движения, характера движения (курс, скорость, эшелон высоты) по данным работающих 
датчиков информации. 

На основе диспетчерского и мониторингового контроля выявляются нарушения 
порядка использования воздушного, наземного, надводного (подводным)  пространства, к 
которым относятся: 
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- использование воздушного, наземного, надводного (подводного)  пространства без 
заявки (расписания, графика), уведомление соответствующих органов до начала или по 
истечению срока действия заявки (расписания, графика); 

- использование воздушного, наземного, надводного (подводного)  пространства без 
разрешения соответствующего оперативного органа системы организации воздушного, 
наземного, надводного (подводного) движения; 

- несоблюдение условий использования воздушного, наземного, надводного 
(подводного) пространства, установленных оперативным органом системы организации 
движения; 

- несанкционированное органом обслуживания движения отклонение воздушного, 
наземного, надводного (подводного)  объекта за пределы границ установленного коридора, 
за исключением случаев угрожающих безопасности движения. 

Контроль за работой радиоэлектронных средств (РЭС) осуществляется путем 
сопоставления данных расписаний и режимов работы РЭС  с фактическими данными 
наблюдения работы РЭС средствами радио и радиотехнической разведки, а также путем 
сопоставления фактических данных наблюдения со статистическими  данными о работе РЭС 
в заданном регионе за определенный период. К нарушениям относятся работа РЭС на не 
установленных частотах, мощностях, направлениях, режимах. 

Выявление объектов терпящих бедствие осуществляется по сигналам, поступающим по 
системе государственного радиолокационного опознавания, по данным анализа 
радиоперехвата и приема сигналов «бедствия» Международной космической системы 
спасения (Коспас). 

Задача 5. Выдача потребителям установленных уровней (органы управления, 
органы, принимающие решения на прекращение нарушения и т. д.) информации об 
объектах наблюдения и работе радиоэлектронных средств. 

Собранная и обработанная в СКО информация о воздушных, надводных (подводных), 
наземных объектах наблюдения, о работе РЭС выдается потребителям установленных 
уровней для ее оценки и принятия решения. 

Очередность и порядок выдачи информации могут быть предложены в соответствии с 
установленными в государстве приоритетами для выполнения задач: 

- предотвращения и прекращения нарушений государственной границы; 
- предотвращения и прекращения нарушений правил использования воздушного, 

надводного, наземного пространства, правил работы РЭС; 
- выдачи аналитических справок по материалам СМИ по актуальным темам 

мониторинга информации общего вида; 
- формирования прогнозов развития проблемы (ситуации) на основе всестороннего 

анализа информации. 
Вывод. Таким образом, на основе решения сформулированных задач (1-5) и с учетом 

критериев и ограничений (1-10) осуществляется синтез функциональной структуры СКО. 
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СИНТЕЗ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ОБСТАНОВКИ 

НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ 
 
У статті розглянуто концептуальні підходи щодо обґрунтування функціональної 

структури системи контролю обстановки на державному кордоні України. Детально 
представлені методи вирішення оптимізаційних задач синтезу структури системи контролю 
обстановки з урахуванням критеріїв та обмежень між вузлами системи. 

Ключові слова: синтез функціональної структури, система контролю обстановки, 
цілочислова екстремальна модель розподілу задач по вузлам, державний кордон України. 

 
 

Y. Tsariov, S. Lenkov,  
FUNCTIONAL STRUCTURE SYNTHESIS OF THE MONITORING SYSTEM OF 

CONDITIONS AT THE STATE BORDER OF UKRAINE 
 
In the article the conceptual approaches to the substantiation of the functional structure of the 

monitoring system of conditions at the state border of Ukraine have been considered. The methods for 
solving optimization problems of the structure synthesis of the monitoring system of conditions with 
regard to the criteria and restrictions between the system nodes have been presented in detail. 

Keywords: functional structure synthesis, monitoring system of conditions, integer-valued extreme 
model of distribution of tasks to the system nodes, the state border of Ukraine. 
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ГОЛОВНИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ВОЄННОЇ 

БЕЗПЕКИ ТРУБОПРОВІДНИХ МАГІСТРАЛЕЙ  
 

Стаття присвячена визначенню пріоритетного фактору підвищення ефективності 
системи воєнної безпеки трубопровідних магістралей, які є об’єктом максимально високої 
воєнно-екологічної небезпеки через значну уразливість щодо деструктивного впливу. Визначено 
на грунті системного підходу системні ознаки, властивості та характеристики системи 
воєнної безпеки трубопровідних магістралей. Розроблено загальну концептуальну модель 
функціонування складної системи. 

Ключові слова: трубопровідні магістралі, підвищення ефективності, живучість об’єктів 
енергетики, управління системою воєнної безпеки, системи енергетики, системний підхід. 

 
Вступ. Система трубопровідних магістралей (ТМ) входить до складу загальної системи 

енергоносіїв (ЕН) держави і є об’єктом максимально високої воєнно-екологічної небезпеки. 
Об’єкти даного класу мають масштабне у просторі розташування та значну уразливість щодо 
деструктивного впливу. У випадку ураження даних об’єктів можливі масштабні руйнівні та 
екологічні наслідки, які пов’язані зі значними витратами сил, засобів і часу на їх ліквідацію. 

Трубопровідні магістралі (ТМ) військового призначення в останній час набули 
поширення у збройних силах розвинутих країн. Вони призначаються для подачі пального від 
підприємств національної економіки, центрів забезпечення пальним, баз та складів пального 
до бригад (полків) матеріального забезпечення, армійських корпусів та до аеродромів 
базування авіації. Вони розгортаються у воєнний час для постачання військам пального для 
військової техніки та інших оперативно-стратегічних об’єктів. ТМ визнана значно більш 
ефективним засобом постачання енергоносіїв в порівнянні з танкерним транспортуванням, 
тому й буде в майбутньому головним засобом постачання енергоносіїв військам (силам) під 
час проведення операцій. Але ТМ, через стаціонарне розташування своїх елементів у 
великому просторі, нажаль, має підвищену уразливість як саме «ниток» трубопроводів, так й 
станцій забору, компресорних станцій, станцій розподілу та пунктів управління й 
забезпечення.  

Основна частина. Практика експлуатації систем ТМ показує, що функції всебічної 
воєнної безпеки цих об’єктів не можуть покладатися тільки на персонал,  який має основну 
функцію експлуатації ТМ за призначенням, що потребує створення «системи (служби) 
воєнної безпеки» на цих об’єктах, як підсистеми «забезпечення», з відповідними 
специфічними функціями.  

Тому підсистема воєнної безпеки системи ТМ на цей час набуває вирішальної 
значущості для відвернення можливих збитків при її експлуатації в умовах забезпечення 
операції військ (сил).  

Типова структура системи ТМ надана на рис. 1. 
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Рис. 1. Типова структура системи «трубопровідна магістраль» 
 

*Трубопровідна магістраль з її елементами показана сірим кольором. Управління 
магістраллю показане неперервними стрілками, її забезпечення (матеріальними 
ресурсами, електроенергією, іншими видами) – пунктирними стрілками. 
 
зс  -  магістральна станція забору (завантаження) продукту; 
кс  -  магістральні компресорні станції (перекачки продукту); 
ср- магістральні станції розподілу продукту (між споживачами локальних мереж); 
пу  -  пункти управління системи ТМ 
пз  -  пункти забезпечення (ресурсами та обслуговування) системи ТМ. 
 

Система воєнної безпеки трубопровідних магістралей (СВБ ТМ) як складна система 
організаційного типу (ергатична система), належить до однієї з «підсистем забезпечення» 
над-системи «ТМ» згідно з принципом ієрархічності (Берталанфі) щодо складних систем 
(СС). 

Воєнна безпека системи ТМ досягається комплексом заходів, що є функціями СВБ ТМ, 
а саме: 

утримання (забезпечення) елементної та структурної надійності об’єкта ТМ шляхом 
впровадження новітніх технологій, резервування технологічного обладнання, 
безперервністю матеріального і енергетичного забезпечення; 

проведення організаційних заходів щодо безпечної експлуатації об’єкта шляхом 
якісного, екологічно безпечного технологічного процесу функціонування, наявності 
потрібної кваліфікації персоналу, наявності засобів техніки безпеки, охорони і оборони 
об’єкту від несанкціонованого втручання; 

проведення профілактичних заходів щодо утримання потрібного рівня безпеки об’єкта 
за рахунок наявності обладнання для постійного, періодичного та регламентного контролю, 
обслуговування та модернізації технологічного обладнання; 

ліквідація техногенних екологічно небезпечних наслідків при виникненні надзвичайних 
ситуацій в системі (витік компонент, забруднення ґрунту, води та повітря, пожежі, вибухи з 
руйнуванням технологічної системи об’єкта «ТМ» та зовнішніх об’єктів). 

Складною системою, згідно з системним підходом, є об’єкт, що має у наявності певні 
системні ознаки. Перелічимо їх зміст для СВБ ТМ: 

призначення - запобігання нанесення збитків як наслідків виникнення техногенних 
надзвичайних ситуацій на ТМ в процесі забезпечення операцій військ (сил);  

системний ефект – відвернені воєнні збитки (VS); 

кс кс кс ср ср зс 

пункти управління (пу)  і забезпечення (пз) системи «ТМ» 

постачальники 
продукту 

споживачі 
(сховища) 

споживачі 
(сховища) 

споживачі 
(сховища) 
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мета за призначенням - досягнення потрібного рівня системного ефекту (воєнної 
безпеки); 

спосіб утворення системного ефекту для досягнення мети – заходи запобігання 
(профілактики) та ліквідації наслідків техногенних надзвичайних ситуацій  в ТМ; 

ресурсний склад - сили (NS), яки сукупністю різнорідних засобів спроможні утворювати 
ефект потрібного рівня обраним способом, та інформаційний ресурс управління об’єктом; 

структура - функціональні відносини складових виконавчої і управляючої частин 
об’єкту, що вказують на його організацію (систему управління); 

процес застосування - кероване перетворення ресурсного потенціалу об’єкту  в 
системний  ефект (заходи по використанню засобів за час акту застосування  TS); 

управління – цілеспрямоване застосування інформаційного ресурсу (IS) для 
організаційного (планування) і оперативного керування ресурсним потенціалом системи 
(персоналом та засобами). 

Складна система організаційного типу має також притаманні до неї загальносистемні 
властивості: 

емерджентність - виникнення загальносистемної функції за призначенням  та приріст 
групової продуктивності різнорідних ресурсів (засобів)  через керовану взаємодію сил; 

сталість - збереження системної функції при деструктивному впливі на систему; 
адаптивність - гнучке пристосування системи до змінних умов її застосування; 
керованість – спроможність оперативного переходу до нових завдань за 

призначеннями. 
Для СВБ ТМ перелічені властивості обов’язкові і забезпечуються потрібними 

параметрами системних ознак, коли дані властивості виникають.  
СВБ ТМ, як ергатична система, має такі загальносистемні характеристики: 
системна могутність - темп приросту у часі системного ефекту в процесі 

застосування; 
запас здатності - певний час для наявних умов застосування, на протязі якого система 

здатна власними силами утворювати ефект з завданою могутністю наявним ресурсом засобів 
(тому ресурсний склад – матеріальна основа здатності); 

системний потенціал - максимальний системний ефект застосування, який може бути 
досягнутий її силами при вичерпанні запасу здатності; 

ефективність – міра досконалості системи як продуктивність витрат запасу здатності 
(трудовитрат сил) щодо створення системного ефекту потрібного рівня (безпеки) в операції. 

Основні принципи системного підходу випливають із загальної концепції застосування 
об’єкта «складна система» для досягнення мети. Основою загальної концепції 
функціонування складної системи є кероване перетворення ресурсного потенціалу системи у 
системний ефект для досягнення системної мети, що й  визначає зміст системних ознак, 
властивостей і характеристик, як то показане  на  рис.2. 

Основою загальної концепції застосування складної системи є кероване перетворення 
ресурсного потенціалу системи у системний ефект для досягнення системної мети [1-4]. 

Вважається, що ефективність є спроможність системи утворювати системний ефект, 
але вона має кількісну міру.  Таким чином,   об’єктивно існує безпосередній зв’язок між 
рівнем системного ефекту VS і витратами RS потенціалу здатності сил на його утворення (які 
дорівнюють «трудовитратам»-  
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Рис. 2. Концептуальна модель функціонування «складної системи» 

складу сил NS і часу їх застосування TS за дією управління використанням інформаційного 
ресурсу IS). Характер такого зв’язку в системах матеріальної природи – це пряма залежність 
ефекту від витрат, тому вважаємо, що аксіоматично справедливо  

 
{ })IS(TS)IS(NSES)IS(RSES)IS(VS ´´=´= .                  (1) 

Тому коефіцієнт перетворення ES, який має фізичний зміст продуктивності витрат 
потенціалу здатності (ресурсів) по створенню ефекту, є загальною мірою досконалості 
системи  (тобто її доцільності як пристосованості до використання за призначенням) і 
служить оцінкою ефективності системи в акті застосування; він дорівнює, як то витікає із (1) 
 

( )
{ })IS(TS)IS(NS

)IS(VS
)IS(RS

ISVSES
´

== .                                (2) 

Підкреслимо, що загальносистемна характеристика «ефективність» є 
фундаментальною для СС, оскільки визначається зовнішніми (загальносистемними) 
показниками (системним ефектом VS, складом сил NS, часом застосування TS), що пов’язані 
з кінцевим результатом акту застосування системи і тому залежать від усіх внутрішніх 
факторів – системних ознак.  

Інформаційний ресурс СС, що містить дані про стан матеріальних ресурсів та умови 
акту застосування системи, інформаційні технології та засоби інформатизації управління, 
дозволяє сформувати: план X розподілу засобів по об’єктах застосування, план розподілу сил 
по заходах процесу застосування та план (сценарій) дій D сил по реалізації планів X,Y 
розподілу, які складають зміст організаційного управління і саме якість котрих визначає 
ефективність системи.  

Для кількісної оцінки системної ефективності ES потрібне обчислення значення 
функціонала  

 

)D,Y(TS)D,Y(NS
)D,X(VS)TS,NS,VS(ES

´
= ,                                    (3) 

де:       X  -  план розподілу засобів по об’єктах застосування; 
          Y - план розподілу сил по завданнях процесу застосування для реалізації плану 

розподілу X; 
          D  -  план (сценарій) дій сил по застосуванню засобів. 
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Принцип «максимуму системної ефективності» системного підходу, безумовно, є 
фундаментальним критерієм оптимальності рішень щодо створення, застосування і розвитку 
СС.   

Згідно із змістом кількісної оцінки системної ефективності (3), загальні напрямки її 
підвищення визначаються виразом, де показаний характер впливу на ефективність основних 
системних показників  

 
( )

( ) ( ) ( )Þ
¯×¯

 ES
TSRS

WS                                           (4) 

Зрозуміло, що зміна основних системних показників у бажану сторону можлива тільки 
за дією факторів, від яких вони залежать – це саме системні ознаки об’єкту. Розглянуті 
напрямки підвищення ефективності є загально перспективними. Даний принцип вимагає 
серед перспективних напрямків досліджень обрати пріоритетний (за умов впровадження). 
Пріоритетність цього напрямку визначається наступними міркуваннями. 

Насамперед, визначається «чутливість» системної ефективності ES по факторах – 
системних ознаках (системний ефект VS, ресурсний склад сил NS, час застосування TS) і 
приріст ефективності за рахунок вдосконалення системи по кожному з цих факторів  
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Далі оцінюються очікувані витрати на вдосконалення об'єкту дослідження (системи) по 
кожному напрямку (сукупності факторів) як вартість повномасштабного впровадження 
новацій  

 
 ( ) ( ) ( ).TSΔYS;NSΔYS;VSΔYS                                   (8) 

Тоді пріоритетність напрямку (і відповідних факторів) визначається максимумом 
співвідношення приросту ефективності і вартості повномасштабного впровадження – 
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Якщо існує функціональна залежність основних показників ефективності системи 
(ефекту, складу сил  і часу застосування) від системних параметрів, що надаються вектором 

 ,n..1j,xX j ==                                              (10) 
то ефективність системи, тим самим, стає функцією ES(X). 

«Чутливість» системної ефективності до варіацій (змін) системних параметрів 
визначається частковими похідними -  
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× ( ) ( )
=

¶
¶

´
×

-
¶

¶

j
2

j x
XTS

TSNS
)X(VS

x
XNS .n,1j),x(f jj =                               (11)  

Кожна функція ( ) n,1j,xf jj =  є аналітичним виразом правої частини для часткової 

похідної ефективності по системному параметру .,1, njx j =  Тоді приріст системної 

ефективності через зміну (вдосконалення) системного параметра njx j ,.1, =  визначається із 
переходом до кінцевих різниць і одержанням  очевидної формули – 

 
.n,1j,xΔ)x(f)x(ESΔ jjjj =´=                                              (12) 

Упорядкований (по зменшенню значень) масив відношень приросту ∆ES(xі) до 

повномасштабних витрат n,1j,с j =  на зміну відповідного параметра (∆xj, j = n,1 ) - 

n,1j,CΔ/)x(ESΔ jj =                                                  (13) 

визначає пріоритетність щодо впровадження заходів по вдосконаленню відповідних 
системних показників X. Вираз (13) дозволяє оцінити фактичний приріст системної 
ефективності при «вдосконаленні» відповідного системного показника вектора X. 

Відмітимо, що управління, яке є загальним аргументом перелічених системних 
показників ефективності (см. 3), й виступає тому універсальним пріоритетним фактором 
підвищення ефективності по усіх напрямках.  

Висновки. Таким чином, головним фактором – системною ознакою підвищення 
ефективності СВБ ТМ ми обираємо «управління», як пріоритетний напрямок інтенсифікації 
даної системи.  

Управління, згідно з системним підходом, є цілеспрямовучою функцією інформаційної 
частини системи по ефективному використанню її  потенціалу для досягнення системної 
мети. Управління системою в акті застосування за призначенням має два етапи – 
«організаційне» (підготовка до застосування) і «оперативне» (керування діями сил  в акті 
застосування). 

Організаційне управління є процесом перетворення даних про стан матеріального 
ресурсу системи та умов її застосування в дані щодо розподілу цього ресурсу по об’єктах 
застосування, за допомогою інформаційних технологій (прийом, накопичення, зберігання, 
обробка, відображення та передача даних) та засобів інформатизації.    

Оперативне управління є процесом перетворення даних щодо розподілу матеріального 
ресурсу по об’єктах застосування в результати виконання завдань (планів) в процесі 
застосування системи, за допомогою засобів інформатизації. 

Відомо, що ефективність застосування системи закладається на етапі організаційного 
управління, коли якісне планування розподілу ресурсів по об’єктах застосування забезпечує 
підвищення  ефективності системи безпеки ТМ. Тому вдосконалення системи ТМ можливе 
через максимізацію ефективності системи СВБ ТМ по фактору управління  
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ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ  
ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУБОПРОВОДНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ 

 
Статья посвящена определению приоритетного фактора повышения эффективности 

системы военной безопасности трубопроводных магистралей, являющихся объектом 
максимально высокой военно-экологической опасности из-за их значительной уязвимости. 
Определены на почве системного подхода системные признаки, свойства и характеристики 
системы военной безопасности трубопроводных магистралей. Разработана общая 
концептуальная модель функционирования сложной системы. 

Ключевые слова: трубопроводные магистрали, повышения эффективности, живучесть 
объектов энергетики, управление системой военной безопасности, системы энергетики, 
системный подход. 

 
 
 
 

V. Schwab, S. Grishin, V. Krihta, V. Panіn, C. Laletіn П. 
MAIN FACTOR OF THE EFFECTIVENESS OF THE MILITARY SECURITY PIPEWORK 

 
Article is devoted to the definition of the priority factors increase the effectiveness of military 

security pipework that are subject to the highest possible military environmental hazard due to their 
significant vulnerability. Determined on the basis of a systematic approach systemic symptoms, properties 
and characteristics of the military security system pipework. A general conceptual model of the 
functioning of a complex system. 

Keywords: pipework, increase the efficiency, survivability of energy facilities, the management 
system of military security, energy system, a systematic approach. 
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НЕЙРОМЕРЕЖЕВЕ РОЗПІЗНАВАННЯ ОПТИЧНИХ ОБРАЗІВ У СИСТЕМАХ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
Проаналізовано математичний апарат розпізнавання оптичних образів; встановлено 

пріоритетний напрямок теоретичних досліджень у цьому науковому напрямкові – надання 
математичному апаратові розпізнавання “творчої” здатності, тобто можливості працювати 
за межами знань експерта та вміння самонавчатись. Запропоновано застосовувати для 
розпізнавання оптичних образів спеціальних систем – нейронні мережі. Розглянуто типові 
алгоритми розпізнавання образів: сприйняття образу (технічне вимірювання); попереднє 
опрацювання отриманого сигналу (фільтрація); виділення потрібних характеристик 
(індексація); класифікація образу (прийняття рішення). Синтезовано нейромережеву структуру 
та перевірено на адекватність відповідний багатошаровий персептрон. З метою оптимізації 
нейронної мережі, корегування вагових коефіціентів (синапсів), використано генетичний 
алгоритмом. Отримано достатню ефективність нейромережі. Синтезовано відповідний 
скриптінг на мові С++, який можна застосовувати у спеціальних системах реального часу. 

Оптичний образ, нейронна мережа, перенавчання, адекватність, генетичний алгоритм, 
оптимізація. 
 

Актуальність дослідження. Теорія і методи розпізнавання оптичних образів (картин) 
знайшли широке застосування у військовій справі. Предметом теорії є поняття “схожість” 
предметів і кількісна міра “схожості” [1]. У цій теорії немає аксіоматики і логічних схем. 
Замість цього використовуються преценденти. До основних понять відносяться: навчальна 
множина (набір відомих прецедентів),  множина реального часу (набір об'єктів чи явищ,  які 
порівнюються з вже відомими прецедентами), ознаки (якісні та кількісні характеристики 
навчальної множини), вирішальне правило (алгоритм, що дозволяє віднести екзаменований 
об'єкт до одного з класів)  і навчання (процедура,  яка веде до формулювання вирішального 
правила). Розрізняють логічне розпізнавання, де обробка інформації виконується згідно чітко 
визначеним алгоритмом з метою виділення цінної інформації, і інтуїтивне розпізнавання , 
коли відбувається генерація цінної інформації [2].  Питання про те ,  якою мірою мислення 
людини зводиться до розпізнавання образів, у даний час є відкритим. Відзначимо лише, що 
вихід за межі професійного навчальної множини сприймається як акт творчості. Для систем 
спеціального призначення це особливо важливо, оскільки експертно встановити всю 
множину можливих ситуацій фактично неможливо. Саме тому вбачається доцільним 
застосування нейронних мереж, як математичного інструментарію здатного самонавчатися 
та отримувати нові знання у процесі свого штатного функціонування. 

Мета досліджень. Обґрунтувати перспективність використання нейронних мереж для 
розпізнавання оптичних образів у системах спеціального призначення. 

Основні матеріали досліджень. Розпізнавання образів включає у себе ряд кроків: 
1. Сприйняття образу (технічне вимірювання). 
2. Попереднє опрацювання отриманого сигналу (фільтрація). 
3. Виділення потрібних характеристик (індексація). 
4. Класифікація образу (прийняття рішення). 
Стосовно першого кроку, то для розпізнавання оптичних образів, у якості 

сприймаючих елементів будуть тепловізори, радарні комплекси, камери зовнішнього 
спостереження тощо. 

Для попереднього опрацювання (фільтрації) вхідних образів доцільно використати 
Вейвлет-аналіз, який базується на використанні вейвлетів, що являють собою математичні 
функції та дозволяють аналізувати різні частотні компоненти. У загальному випадку такий 
аналіз відбувається в площині: вейвлет коефіцієнт – час – рівень. Самі вейвлет коефіцієнти 
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визначаються інтегральним перетворенням сигналу. Отримані вейвлет-спектрограми 
принципово відрізняються від рядів Фур’є тим, що дають чітку прив’язку спектра 
особливостей сигналу до часу. Така функціональність нас влаштовує. 

Третій та четвертий кроки розпізнавання образів, як правило, об’єднуються у системі 
розпізнавання образів (СРО), яка і є головним елементом такого інтелектуального 
комплексу. Алгоритм синтезу СРО є достатньо відпрацьованим: 

1. Отримання тренувальної вибірки. 
2. Вибір способу представлення даних та значимих характеристик. 
3. Розробка класифікуючого критерію. 
4. Навчання СРО. 
5. Перевірка якості роботи із можливістю повернення до кроку 2 (або навіть і 1). 
6. Оптимізація СРО. 
Як відомо, протягом дослідження проблем розпізнавання образів виокремились два 

основні підходи – детерміністичний та статистичний. Перший включає в себе математичні 
формалізовані емпіричні і евристичні методи, другий базується на фундаментальних 
результатах математичної статистики. Однак, під час практичної реалізації відповідних 
інтелектуальних систем строго розподіли їх досить складно, а інколи і неможливо. 

До проміжного класу СРО можна віднести і нейронні мережі (НМ). Традиційна для 
такого підходу щодо вирішення задач розпізнавання образів нейромережева архітектура – 
багатошаровий персептрон. Враховуючи налагодженість програмних засобів та здатність до 
адаптивного підлаштування в умовах динамічної розмитості технологічної інформації, саме 
цей математичний апарат і використаємо для створення СРО. 

Навчання, продемонстроване на прикладі двошарового персептрона (рис. 1), зводиться 
до формування вагів зв'язків між першим і другим шарами відповідно до наступного 
алгоритму [3]. 

Крок 1. Проініціалізувати елементи вагової матриці (звичайно невеликими 
випадковими значеннями). 

Крок 2. Подати на входи один з вхідних векторів,  які мережа повинна навчитися 
розрізняти, і обчислити її вихід. 

Крок 3. Якщо вихід правильний, перейти до кроку 4. 
Інакше – обчислити різницю між ідеальним d і отриманим Y значеннями виходу: 

.Yd -=d       (1) 
Модифікувати вагу відповідно до формули: 

,)()1( iijij xtwtw hd+=+     (2) 

де: t  і ( )1+t  – номери відповідно поточної і наступної ітерацій; 
h  – коефіцієнт швидкості навчання, 0<h <1; 
i - номер входу; 
j  - номер нейрона в шарі. 

Очевидно, що якщо d  >  Y, то вагові коефіцієнти будуть збільшені і, тим самим, 
зменшать помилку. Інакше вони будуть зменшені, і Y теж зменшиться, наближаючись до d. 

Крок 4. Цикл з кроку 2 прдовжується, поки мережа не перестане помилятися. 
На другому кроці на різних ітераціях по черзі у випадковому порядку пред'являються 

всі можливі вхідні вектори. На жаль, не можна наперед визначити число ітерацій, які 
потрібно виконати, а в деяких випадках і гарантувати повний успіх. 

Збіжність розглянутої процедури встановлюється теоремами [4], стверджуючими, що 
для будь-якої класифікації навчальної послідовності можна підібрати такий набір (з 
нескінченного набору) елементарних нейронів, у якому буде здійснено розділення 
навчальної послідовності за допомогою лінійного вирішального правила,  і якщо відносно 
задуманої класифікації можна знайти набір елементів, в якому існує рішення, то в рамках 
цього набору воно буде досягнуте в кінцевий проміжок часу. 
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Рис. 1. Двошаровий персептрон 
 

У процесі синтезу та дослідження відповідних НМ застосуємо функціонального блоку 
оптимізації архітектури нейромоделей, який використовує лінійні підходи та метод 
“відпалювання” на основі розподілу ймовірностей Гіббса: 
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де Qi > 0 – елементи довільно спадаючої до нуля послідовності. 
 

У якості вхідних даних використаємо набори картинок. Умовно розділимо їх на дві 
групи (у випадку використання у якості сприймаючого елемента тепловізора): “образ 
людини” та “не образ людини”. Критерій – насиченість червоного кольору (або іншого 
кольору, який відображає тепло випромінювання). Очевидно, що у випадку реального 
розпізнавання однакових картинок ніколи не отримаємо. Ситуація ускладнюється тим, що 
майже завжди надходитиме зображення із шумами. Тобто обов’язково потрібна фільтрація 
сигналу. 

Для спрощення апробації математичного апарату НМ приймемо, що отримуванні 
зображення матимуть розширення 5´5  та глибину кольору 1  біт.  Можливі значення 
всередині пікселів приймемо фіксованими: 0, 0,5, 1. Картинки представимо в одній двомірній 
таблиці, застосувавши просте розвертання: кожному зображенню відповідає одне 
спостереження – рядок у таблиці даних; елементи рядка – значення відповідних пікселів в 
отримуваному із сприймаючого елемента сигналі (рис. 2). Останній стовпець – експертне 
визначення образу людини. 

Під час навчання задали 5 прикладів “образ людини” та 5 прикладів “не образ людини”. 
Тобто отримали таблицю з 26 стовпцями ((5 ´5) +1 = 26) та 10 рядками. 

Тип задачі – класифікацію. Значення пікселів задали неперервними змінними, що 
матиме місце у реальних умовах. Експертне визначення стиглості помідора – категоріальна 
змінна. 
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Рис. 2. Фрагмент тренувальної таблиці 

 
Тип НМ, який використали для розпізнавання – чотирьохшаровий персептрон (ЧП). 
Для ефективного моделювання вхідні дані розбили на три блоки: навчальний, 

контрольні, тестові. Наявність трьох блоків не є об’язковою, однак тестовий блок покращує 
якість подальшої роботи, оскільки дає можливість впевнитись, що не відбулося 
“перенавчання” (overfitting ) мережі. 

Найкращий результат продемонстрував ЧП 5:5-8-8-1:1 (рис. 3). Він забезпечив 
продуктивність на всіх вибірках 1,0  –  тобто максимальну,  та вірно класифікував всі 10  
образів. 

На особливу увагу заслуговує те, що у процесі навчання модуль відбору входів, для 
заданого навчального набору даних, визначив як “значимі” лише 5 входів із початкових 25. 
Оптимізація конфігурації НМ реалізована на основі апарату генетичного алгоритму. 

Задавши 5 наборів даних, на яких мережа не навчалась, було отримано 80% 
ефективність функціонування – вірно класифіковано 4 образи. 

  
 

Рис. 3. Архітектура оптимального НМ-класифікатора 
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Якість роботи НМ не достатня,  тому із врахуванням того,  що експерименти по 
навчанню нейронних мереж показали, що відомі методи локальної та глобальної оптимізації 
(градієнтні, стохастичні, Ньютона, Гессе тощо) потребують значну кількість кроків 
навчання, чутливі до точності розрахунків, потребують значну кількість додаткових змінних, 
тому актуальною задачею є пошук та розробка нових методів навчання нейронних мереж [5].  

Отже, виникає необхідність у застосуванні таких підходів, які б не мали зазначених 
недоліків. Серед оптимізаційних математичних апаратів у контексті поставленої задачі 
виділяється генетичний алгоритм (ГА). 

Відзначимо основні відмінності ГА від стандартних алгоритмів оптимізації [6]: 
- пошук субоптимального рішення, що базується на оптимізації випадково заданої 

множини рішень, а не одного рішення, що дозволяє одночасно аналізувати кілька шляхів 
наближення до екстремуму; оцінка таких рішень на кожному кроці дозволяє синтезувати 
нові рішення на основі старих, тобто відбувається еволюційний розвиток оптимальних 
рішень; 

- рішення розглядаються як деякі закодовані структури, а не як сукупність параметрів, 
що дозволяє в деяких випадках значно зменшити час перетворення даних, тобто збільшити 
швидкість пошуку оптимальних рішень; 

- для оцінки “придатності” рішення для подальшого еволюційного розвитку поряд з 
використанням цільової функції додатково моделюються “Правила виживання”, які 
підвищують різноманітність множини рішень і визначають еволюційний розвиток; 

- при ініціалізації, перетворенні та інших видах операцій з рішеннями 
використовуються імовірнісні, а не детерміновані правила, які вносять генетичний пошук 
елементи випадковості; тим самим вирішується проблема виходу з локальних оптимумів; 

- відсутня необхідність розрахунку похідних від цільової функції (як в градієнтних 
методах) або матриці похідних другого порядку (як в квазіньютонівських); 

- некритичність до кількості компонентів вектора допустимого рішення. 
Із застосуванням ГА було проведено визначення оптимальних вагових коефіцієнтів 

нейронної мережі типу багатошаровий персептрон (див. рис. 3) за допомогою генетичного 
алгоритму з наступними параметрами:  кількість хромосом в популяції –  10;  кількість 
популяцій –від 20 до 100; оператор схрещування – одно точковий кросинговер; процент 
генної мутації – 0,001; відбір – елітний,. На рисунку 4 зображена ймовірність знаходження 
екстремумів функції від заданої кількості популяцій. 

З отриманих результатів видно,  що швидкість наближення до екстремуму висока і 
зростає із збільшенням кількості популяцій. Також можна зробити висновок про низький 
відсоток експериментів, в яких було отримано точне значення мінімуму, в залежності від 
загальної кількості запусків генетичного алгоритму, тобто від кількості популяцій.  
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Рис. 4. Ймовірність знаходження екстремумів функції при заданій кількості популяцій 
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Задавши наступні перевіряльні набори отримали якість класифікації – 100%. 
Завершальним кроком стало генерування програмного коду на мові “C++”, для 

можливого практичного використання синтезованої та оптимізованої НМ у системах 
реального часу (рис. 5). 

Рис. 5. Фрагмент скриптінгу на мові “С++” синтезованого та оптимізованого НМ-
класифікатора образів 

 
Висновок. Враховуючи встановлену достатню якість функціонування НМ-

класифікатора оптичних образів, при оптимізації мережі із використанням генетичного 
алгоритму, та можливість генерування відповідного програмного коду на мові “С++” для 
використання у системах реального часу, апарат нейронних мереж, а саме багатошаровий 
персептрон, доцільно використовувати для встановлення (класифікації) оптичних образів у 
системах спеціального призначення. 
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д.т.н., проф. Шворов С.А., Штепа В.М., Заец Н.А. 
НЕЙРОСЕТЕВОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ В СИСТЕМАХ 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 
Проанализирован математический аппарат распознавания оптических образов; 

установлено приоритетное направление теоретических исследований в этом научном 
направлении - предоставление математическому аппарату распознавания " творческой " 
способности, т.е. возможности работать за пределами знаний эксперта и умение 
самообучаться. Предложено применять для распознавания оптических образов специальных 
систем - нейронные сети. Рассмотрены типичные алгоритмы распознавания образов: 
восприятие образа (техническое измерение); предварительную обработку полученного сигнала 
(фильтрация); выделения нужных характеристик (индексация; классификация образа 
(принятия решения). Синтезирована нейросетевая структура и проверено на адекватность 
соответствующий многослойный персептрон. С целью оптимизации нейронной сети, 
корректировки весовых коэффициентов (синапсов), использовано генетический алгоритм. 
Получена достаточная эффективность нейросети. Синтезированы соответствующий 
скриптинг на языке С + +, который можно применять в специальных системах реального 
времени. 

Ключевые слова: оптический образ, нейронная сеть, переобучение, адекватность, 
генетический алгоритм, оптимизация. 

 
S. Shvorov, V. Shtepa, N. Zaiets 

NEURAL NETWORK OPTICAL PATTERN RECOGNITION IN SYSTEMS SPECIAL 
 

Analysis of the mathematical apparatus of recognition optical images; set priority area of 
theoretical research in this scientific direction - providing mathematical device recognition "creative" 
ability, ie the opportunity to work outside expert knowledge and skills learns. Offered to apply for 
recognition of optical images of specific systems - neural network. Typical pattern recognition algorithms: 
the perception of the image (the technical measure); pre- processing of the received signal ( filtering); 
selection of appropriate (indexation ); image classification ( decision). Neural network structure were 
synthesized and tested for adequacy suitable multilayer perceptron. In order to optimize the neural 
network weights adjustment coefficients (synapses ), genetic algorithms . Sufficient performance neural 
network. Synthesized corresponding scripting in C + +, which can be applied to specific real-time systems . 

Keywords: оptical image, neural network, conversion, adequacy, genetic algorithm optimization. 
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ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ І ЗМІСТУ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ 
КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ 

 
У статті робиться спроба пошуку шляхів дослідження сутності і змісту деонтологічної 

складової компетентнісного навчання в системі вищої освіти. Здійснюється вибір напрямів 
досліджень сутності компетентнісного підходу у формування професійно-особистісних 
якостей у вищій школі з урахуванням деонтологічної компоненти. 

Встановлено, що категорії сучасних методологічних досліджень у педагогіці мають 
онтологічний зміст та синергетичну спрямованість й одночасно виконують інтегративну роль, 
яка полягає у відображенні та сприйнятті оточуючого світу та себе в цьому світі, 
перетворення оточуючого світу та рефлексивне перетворення самого себе. 

Ключові слова: освітній простір, компетентнісний підхід, деонтологична компонента. 
 

Вступ. В наш час у європейському освітньому просторі широке поширення набуває 
компетентнісний підхід. Причин для цього є кілька, вони напряму пов’язані із цілями, котрі 
проголошуються або латентно існують у зв’язку із прийняттям компетентностного підходу. 
Головною метою, що проголошується, є формування такої особистості, котра була б 
спроможна самостійно реалізовувати власну успішну життєдіяльність в умовах високої 
динаміки сучасного соціально-економічного життя та технологічного прогресу. Іншою 
проголошуємою метою є створення умов для реалізації мобільної вищої освіти, котра 
дозволяє студенту, що почав навчання в одному ВИШі, вільно продовжувати його у іншому 
на основі гармонізованих навчальних програм та прозорих критеріїв оцінки [1]. З цим 
пов’язана ще одна мета: мобільність освіти дозволяє могутнім державам залучати 
інтелектуальні ресурси слабких держав у своїх інтересах, тим самим ще більше ослаблюючи 
позиції цих країн в економічному та культурному розвитку. 

Постановка завдання. Нами була ретельно проаналізована історіографія даної 
проблеми, окремі питання якої досліджували видатні українські педагоги Луговий В.І., 
Степко М.Ф., Слюсаренко О.М. [1], та низка російських вчених, зокрема, Байденко В.І.  [2], 
Зимня І.О. [3], Горшкова В.В. [4] та ін. 

У той же час, аналіз публікацій в наукових фахових журналах свідчить, що шляхи 
дослідження сутності і змісту деонтологічної складової компетентнісного навчання в системі 
вищої освіти потребують додаткового ретельного наукового дослідження. 

Метою статті є вибір напрямів досліджень сутності компетентнісного підходу у 
формування професійно-особистісних якостей у вищій школі з урахуванням деонтологічної 
компоненти. 

Результати дослідження. На шляху реалізації компетентнісного підходу виникає ціла 
низка складностей, починаючи з термінологічних. Останнє особливо характерно для 
досліджень на пострадянському просторі. Ці складності у значній ступні вдалося подолати, 
хоча й до теперішнього часу ще зустрічаються неоднозначності у застосуванні термінів 
«компетентність» та «компетенція». У нашому дослідженні услід за Байденко В.І. та 
Зимнею І.О. [2,3] під «компетентністю» будемо розуміти певний інтегральний критерій 
особистості, а під «компетенціями» - компоненти цього критерію. 

Ще більше складностей викликає розуміння структури компетентності як інтегрального 
критерію. Тут поки не напрацьовано не лише єдиний перелік ключових компетенцій, але 
навіть відсутній єдиний підхід до принципів диференціації компетенцій. Що стосується 
професійної компетентності, можна виокремити два напрями дослідження цього феномену. 
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В рамках першого напряму формування компетентності можна розглядати як 
формування професійних знань, умінь та навичок, а також певних особистісних якостей 
(компетенцій), що відповідають вимогам професій. 

Другий напрям характерний тим, що він має переважно особистісне спрямування. Тут 
на перший план висувається гуманітарна підготовка. У якості ключових висувається, 
насамперед, комунікативна, когнітивна, інформаційна компетенції. Такий підхід виражає 
протилежну крайність, оскільки у цьому випадку втрачається направленість на підготовку за 
конкретними професіями.  

А між тим проблема наукового аналізу різних видів професійної діяльності протягом 
більше ніж шести десятиріч є предметом діяльності професіології як одного із розділів 
психології праці. Професіологія або один з її розділів – професіографія займають центральне 
місце у вирішені низки таких науково-практичних завдань, як профорієнтація, профвідбір, 
профпідбір, профнавчання, профдеформація, профадаптація та профреабілітація, 
профтравматизм, реконструкція існуючих та проектування нових видів професійної 
діяльності. В різний час і за різних привідів професіограми складалися для цілої низки 
юридичних професій. Достатньо глибоко була опрацьована воєнна профессіографія. 

Можливим поясненням того факту,  що досягнення цієї науки недостатньо повно 
використовується прихильниками компетентнісного підходу в освіті є те, що споживачами 
результатів професіології є працівники кадрових агентств, а компетентнісний підхід лежить 
у сфері інтересів педагогіки. Тим не менше і поза всяких сумнівів досягнення професіографії 
повинні бути враховані під час дослідження та проектування професійної компетентності як 
інтегральної характеристики професіонала та особистості. 

Ще більше дивує той факт, що прихильники компетентнісного підходу не проявляють 
достатнього інтересу до питань деонтологічного виховання професіоналів. А між тим, 
питання обов’язку та належної поведінки є ключовими під час визначення професійної 
готовності спеціалістів у цілий низці відповідальних професій. 

Це положення набуває сьогодні особливого значення у зв’язку з тим, що 
співвідношення нормативної та дискреційною1,  по суті,  деонтичної (тобто не 
регламентованої офіційними нормами)  форм поведінки особи у службовій діяльності та 
повсякденного життя проявляється зараз у особливо гострій формі. Пов’язано це з тим, що 
суспільство у наш час знаходиться на зламі уявлень щодо соціальних цінностей та норм 
поведінки. 

На справді саме почуття обов’язку та відповідальності в сучасних умовах мають стати 
найважливішими складовими компетентності. В наш час проблема формування 
відповідальності та почуття обов’язку у професійній свідомості компетентної особистості 
стала особливо актуальною. Справа в тому, що становлення демократії та свободи в Україні, 
як і у всіх інших країнах на пострадянському просторі, на жаль, не обійшлося без негативних 
наслідків. Невірно сприйняте почуття свободи породило в суспільстві різного роду 
протиріччя та конфлікти.  Люди стали відчувати себе менш обтяженими моральними та 
правовими нормами.  Колективістські цінності та критерії поведінки людей,  втратили свою 
актуальність, у значній мірі були девальвовані.  

В умовах переоцінки моральних цінностей та зміни парадигми освіти проблема 
формування професійної свідомості, професійної відповідальності та професійного обов’язку 
як складових компетентності стає однією із пріоритетних. 

Проблеми належного та сутнього було предметом інтересу численних дослідників 
протягом багатьох сторіч. Результатом цих досліджень є поява низки наукових уявлень, які 
на перший погляд є антагоністичними, такими, що взаємно виключають одне одну. Але на 
справді вони доповнюють одне одного у різних сферах людської діяльності. Це у повній мірі 
відноситься як до кантівського імперативізму, так і бентамівському утилітаризму в його 
новій формі –  консеквенціалізму.  Деонтологія як наука то звужувалася до вчення щодо 
                                                             

1 Дискреційний – той, що дає можливість вчиняти згідно свого особистого бачення (Викисловарь). 
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проблем людського обов’язку в рамках низки професійних співтовариств, то знову 
розширювалася до дослідження належного та сутнього як внутрішнього переживання 
людини, що задається етичними цінностями в умовах зміни світових суспільно-економічних 
формацій. Ці положення необхідно доповнити наступним: деонтична ситуація виникає як 
правило,  на межі із правом.  При цьому виділяються дві групи спеціальностей за ступенем 
віддаленості їх від права. Там, де професійна діяльність відбувається в рамках одного 
етичного світу (медицина, педагогіка) деонтологічні принципи лежать в галузі етики 
доброчинності [4].. Там, де професійна діяльність відбувається на стику етичних світів (світу 
доброчесних громадян та світу злочинців, світу розвідки та контррозвідки або інших 
конкуруючих світів) професіонали змушені керуватися деонтологічними принципами, що 
лежать в межах кантівських уявлень. з урахування поглядів консеквенціалістів та 
прихильників «теорії меншого зла»[5]. Як би то ні було, деонтологічна компонента повинна 
бути включена до складу ключових компетенцій. 

Деонтологічна компетентність – це особистісна властивість фахівця, що дозволяє йому 
продуктивно взаємодіяти із внутрішнім (професіональним) та зовнішнім (соціальним) 
середовищем завдяки наявності деонтологічних знань, умінь та навичок, професіонально 
важливих деонтологічних якостей, спрямоване на успішну особистісно-професійну 
діяльність. Вона характеризується наявністю у спеціаліста системи знань, що відображує 
змістовну сутність інтелектуальних, світоглядних та моральних цінностей; спроможністю 
прогнозувати та конструювати процес професійної діяльності з урахуванням її специфіки та 
в площині взаємодії з колегами та пацієнтами й передбачається змістом норм професійної 
етики, моральними імперативами та професіонально-етичними ідеалами й цінностями 
професійної діяльності. Структура деонтологічної компетентності базується на морально-
етичних установках, орієнтирах соціально-професіонального середовища та включає 
мотиваційний, креативний, когнітивний та рефлексивний компоненти.  

До числа специфічних обставин, що визначають необхідність деонтологічного підходу 
до формування компетентності особистості, слід віднести зміни системи суспільних 
відносин, ідеологічних установок, економічних форм та міжнародної обстановки, котрі 
впливають на всі сфери сучасного людського життя. 

Особливу актуальність ця тематика набула у зв’язку із змінами, що відбуваються у всіх 
сферах суспільно-політичного та державного життя країни. Стратегічні цілі державної 
політики в галузі виховання тих,  хто обрав своєю професією служіння обов’язку,  знову 
висуваються на одне із провідних місць. Цей процес слід оцінювати як закономірно 
необхідний та продуктивний. Історія педагогіки свідчить, що саме в перехідні періоди 
соціальних змін виникали та отримували свій розвиток нові педагогічні ідеї та нові 
педагогічні поняття. 

Однак, деонтологізація компетентністного навчання неефективна в умовах відсутності 
міцної та єдиної теоретичної та методологічної педагогічної бази. Такою базою повинна 
стати деонтична педагогіка, становлення та розвиток котрої підготовлено запитами 
суспільства, з одного боку, та прогресом у науковому середовищі сучасної філософії, етики 
обов’язку, дидактики та теорії виховання. Не дивлячись на суттєві успіхи у розробці проблем 
деонтології, все ще спостерігається недостатність теоретичної розробки основних її аспектів. 
На жаль, для більшості приватних (окремих) напрямів деонтології характерна розмитість 
теоретичних підстав та формулювань, методологічна невизначеність та нечіткість кордонів, 
відсутність міцних теоретичних та методологічних зв’язків із педагогікою в цілому та 
компетентностном підходом зокрема. 

Вищевикладене дозволяє крім того стверджувати, що впритул до сьогоднішнього 
моменту компетентнісний підхід в освіті лишається складаною та суперечливою темою, 
недостатньо досліджуваною та теоретично проробленою, не дивлячись на значний потік 
наукових публікацій.  

Виконаний аналіз дозволяє виявити низку протиріч, що склалися об’єктивно та існують 
в рамках компетентнісного підходу у вищій школі, зокрема: 
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- між постійно зростаючими, соціально обумовленими високими вимогами до 
професійної підготовки фахівців, що передбачають наявність норм належної професійної 
поведінки, морально-етичних імперативів, професійних цінностей, та недостатньою 
орієнтованістю компетентнісного підходу в освіті на формування деонтологічних цінностей 
в процесі професійної підготовки спеціалістів; 

- між посиленням суспільного інтересу до проблеми деонтологічної підготовки 
професіоналів незалежно від професійного середовища та недостатньої розробленості теорії 
компетентнісного підходу до професійної підготовки фахівців;  

- між зростаючими потребами науки в обґрунтованості деонтологічної концепції 
формування професійної компетентності фахівців та недостатніми зусиллями педагогічної 
науки щодо розробки даної концепції; 

- між зростаючими потребами сучасних професіоналів у розвитку їх деонтологічних  
компетенцій як фактору успішності професійної діяльності та кар’єрного зростання та 
складнощами у задоволенні цих потреб у рамках традиційних освітніх програм. 

Виявленні протиріччя обумовили проблему дослідження, сутність якої полягає в 
необхідності розробки методологічних, теоретичних, технологічних основ формування 
деонтологічних компетенцій як нового наукового напрямку та навчальної дисципліни, що 
визначає реалізацію деонтологічного підходу до розвитку професійної підготовки широкого 
кола фахівців. 

Зростання потреб підвищення рівня професійної підготовки спеціалістів, обумовлені 
соціально-політичною та економічною ситуацією в Україні в умовах становлення та 
укріплення державних інституцій, визначають підвищення вимог до теоретичного та 
методичного забезпечення сучасної системи освіти. Реалізація цих вимог потребує 
удосконалення теоретичного та методологічного обґрунтування компетентнісного підходу 
до навчально-виховного процесу насамперед у вищих навчальних закладах деонтичної 
спрямованості. Існуюча система вищої освіти в Україні може забезпечити ефективність 
реалізації компетентнісного підходу, якщо буде створена відповідна технологія навчання, 
яка забезпечить перехід від безособової та абстрактної формальної педагогіки до нової, 
деонтичної педагогіки розвитку особистості. 

Такий підхід дозволяє розглядати навчання у ВИШах не лише як форму отримання 
нових знань та удосконалення професійних умінь та навичок, але й як засіб оволодіння 
методологією професійної діяльності та поведінки. Деонтологізація навчання в системі 
вищої професійної освіти передбачає не обмеження багатосторонності поглядів, переконань 
та оцінки реальної соціокультурної та економічної ситуації в країні, а ціленаправлене 
прищеплення студентам моральних цінностей. 

Виявлені протиріччя обумовили проблему дослідження, сутність якої полягає у 
необхідності розробки методологічних, теоретичних, технологічних основ формування 
деонтологічних компетенцій як нового наукового напрямку та навчальної дисципліни, що 
визначають реалізацію деонтологічного підходу до розвитку професійної підготовки 
широкого кола фахівців. 

В сучасному суспільстві все більше усвідомлюються феномени нестабільності у сфері 
соціально-економічних відносин. Це породжує невизначеність професійної сфери та 
інформаційний хаос. Виховання в цих умовах не може бути підпорядковано жорсткому 
авторитарному управлінню. Виховання само є галуззю невизначеності. Не випадково 
виховання складно піддається діагностиці, результати його завжди далеко відтерміновані у 
часі та невизначені. В той же час і Макаренко А.С., і Ушинський К.Д. відзначають у своїй 
практиці дивовижні ситуації, коли їх вихованці виявляли сильні почуття, що відображають 
внутрішню боротьбу мотивів, в результаті чого відбувалася різка зміна ставлення до себе та 
оточення: «…. в невичерпно багатій природі людини бувають і такі явища, коли сильне 
душевне потрясіння,  незвичайний порив духу,  високе одушевління -  одним ударом 
знищують найшкідливіші нахили та знищують закорініли звички, начебто витираючи, 
зжираючи своїм полум’ям всю попередню історію людини, щоб почати нову, під новим 
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прапором» [6]. В таких явищах педагогіка бачить аналогію з процесами, що вивчаються 
синергетикою. 

Отже,  суттєвим є те,  що у педагогіці на зміну мисленню,  що абсолютизує 
детерміністський підхід, приходить розуміння, яке пояснює явища у сфері навчально-
виховної діяльності з позицій синергетики. Синергетический підхід у вихованні – це 
методологічний принцип, що вказує на непредбачеваність, нелінійність, можливість і 
суб’єктність поведінки його учасників, а синергетика – це метанаука, задачею якої є не 
досягнення конкретних результатів,  а подолання у свідомості дослідників уявлень щодо 
детермінованого характеру причинно-наслідкових відносин та пропорційною залежністю 
між зусиллям та результатом. У відповідності із концепцією синергетичного підходу – 
людина – не пасивний елемент системи виховання, а суб’єкт, що володіє силою, здатною до 
подолання криз та набуття нових якостей в результаті зміни системи внутрішніх цінностей 
або окремих її складових. 

Сучасне наукове пізнання має високий рівень абстрактності. У зв’язку із цим виникає 
багато онтологічних проблем, пов’язаних з адекватною інтерпретацією теоретичних понять 
та обґрунтувань нових напрямків та методологічних підходів у різних галузях наукових 
досліджень. Тому система освіти та виховання в цілому потрапляє до поля онтотологічної 
концептуалізації. Онтологічна концептуалізація у сучасній методології педагогічних 
досліджень покликана розкривати сутність вчення щодо буття та життєдіяльності людини у 
специфічних умовах освітнього простору [7]. Викладене вище дозволяє представити процес 
пошуку шляхів дослідження сутності і змісту деонтологічної складової компетентнісного 
навчання в системі вищої освіти, як показано на рисунку 1. 
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Рис. 1. Філософія педагогіки 
 
Висновки. Отже категорії сучасних методологічних досліджень у педагогіці мають 

онтологічний зміст та синергетичну спрямованість й одночасно виконують інтегративну 
роль,  яка полягає у відображенні та сприйнятті оточуючого світу та себе в цьому світі,  
перетворення оточуючого світу та рефлексивне перетворення самого себе, нове 
відображення себе у вдосконаленому світі соціуму, культури та буття. 
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к.ю.н, доц. Артемов В.Ю., к.т.н. Литвиненко Н.И. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

В статье делается попытка поиска путей исследования сущности и содержания 
деонтологической составляющей компетентностного обучения в системе высшего 
образования. Осуществляется выбор направлений исследований сущности компетентностного 
подхода в формирование профессионально-личностных качеств в высшей школе с учетом 
деонтологической компоненты. 

Установлено, что категории современных методологических исследований в педагогике 
имеют онтологический смысл и синергетическую направленность и одновременно выполняют 
интегративную роль, которая заключается в отражении и восприятии окружающего мира и 
себя в этом мире, преобразования окружающего мира и рефлексивное преобразования самого 
себя. 

Ключевые слова: образовательное пространство, компетентностный подход, 
деонтологическая компонента. 

 
V. Artemov, N. Litvinenko 

DETERMINATION OF THE ESSENCE AND CONTENT OF THE DEONTOLOGICAL 
COMPONENT OF COMPETENCY TRAINING 

 
The article tries to find ways to study deontological nature and content component of competence 

training in higher education. Is the choice of research areas of the essence of the competence approach in 
the formation of professional and personal qualities in the higher school taking into account 
deontological components. 

It is established that the category of modern methodological studies in pedagogy have ontological 
sense and synergy direction and simultaneously carry out integrative role, which is reflected and 
perception of the surrounding world and oneself in this world, transform the surrounding world and 
reflexive transformation of oneself. 

Keywords: educational space, the competence approach, deontological components. 
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РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОМАТИЗОВАНИХ  
СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

 
У статті розглянуті проблеми захисту інформаційних ресурсів автоматизованих систем 

управління (АСУ). Дослідження функціонування сучасних АСУ та засобів інформаційного 
захисту доводить що, ефективно вирішувати завдання щодо захисту інформації, що циркулює в 
АСУ, а також забезпечити надійний захист інформаційно-телекомунікаційних систем 
державних органів від злочинних посягань (у тому числі з-за меж України) можна лише шляхом 
створення в їх складі комплексних систем захисту інформації, що поєднують правові, 
організаційні, інженерні заходи, а також технічні і програмні засоби захисту. 

Ключові слова: інформаційна безпека, автоматизовані системи управління, засоби 
захисту. 

 
Вступ та аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність вирішення проблеми 

захисту інформаційних ресурсів автоматизованих систем управління (АСУ) обумовлюється 
зростанням доступу до мереж загального користування окремих категорій протиправно 
налаштованих категорій громадян, певною вразливістю окремих мереж, зростанням попиту з 
боку злочинних елементів на здобування або руйнування інформації,  що циркулює в 
спеціальних мережах зв’язку, інформаційних ресурсів (ІР) об’єктів критичної 
інфраструктури. 

Інформаційна безпека є невід’ємним напрямком розбудови інформаційного 
суспільства, розвиток якого повинен йти не тільки через нарощування технологічних 
можливостей здійснення інформаційного обміну, але й через глибоке усвідомлення усіма 
суб’єктами інформаційних відносин – власниками інформації та її користувачами, 
виробниками інформаційних технологій і засобів, постачальниками послуг, державою – 
необхідності здійснення всіх заходів щодо захисту ІР та забезпечення інформаційної безпеки 
держави.  

Як свідчить досвід [1,2], ефективно вирішувати завдання щодо захисту інформації, що 
циркулює в АСУ, а також забезпечити надійний захист інформаційно-телекомунікаційних 
систем державних органів від злочинних посягань (у тому числі з-за меж України)  можна 
лише шляхом створення в їх складі комплексних систем захисту інформації, що поєднують 
правові, організаційні, інженерні заходи, а також технічні і програмні засоби захисту. 

Основна частина. Відомо що,  серед внутрішніх факторів,  які стають внутрішніми 
загрозами національній безпеці держави з позиції формування стратегічних напрямків 
діяльності щодо забезпечення її інформаційної безпеки, є: 

− помітне відставання України від провідних держав світу в галузі створення і 
впровадження сучасних інформаційних технологій, у сфері розвитку індустрії 
інформаційних послуг та, як наслідок, вимушене широке використання закордонних 
програмно-технічних засобів обміну інформацією та її захисту при розбудові національної 
інформаційної інфраструктури. Наслідком такого відставання може стати реалізація 
стратегій інформаційного протиборства проти України, поява реальної можливості 
несанкціонованого проникнення в інформаційні системи та бази даних, блокування систем та 
мереж, особливо тих, що функціонують в інтересах управління державою; 

− недостатній рівень захищеності державних ІР, розповсюдження комп’ютерних 
вірусів, програмних та апаратних закладок спричиняють появу реальної можливості втрати 
стратегічного важливої інформації, порушення її цілісності та блокування доступу до неї. 
Крім того, це може призвести до порушення нормального функціонування систем 
управління об’єктів критичної інфраструктури. Протягом останніх років спостерігається 
стійка тенденція до різкого збільшення загроз з точки зору кількості спроб 
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несанкціонованого втручання в роботу інформаційних та телекомунікаційних систем та 
несанкціонованого доступу (НСД) до інформації, яка в них циркулює, а також появи нових 
методів та алгоритмів щодо їх здійснення.  Зазначене являє собою реальну загрозу 
національному інформаційному простору України та у разі неприйняття необхідних заходів 
може призвести у найближчому майбутньому (у тому числі до 2015 року) до втрати 
державою контролю над частиною її інформаційного простору та, відповідно, неможливості 
забезпечення прав громадян у цій сфері; 

− недостатня узгодженість діяльності державних органів України щодо формування і 
реалізації єдиної державної політики забезпечення інформаційної безпеки, порушення 
встановлених режимів функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем органів 
державної влади та місцевого самоврядування, інформаційно-телекомунікаційних систем, які 
забезпечують потреби оборони та безпеки держави, кредитно-банківської та інших сфер 
економіки держави, систем управління життєзабезпеченням; 

− об’єктивна неспроможність промисловості України задовольнити попит на сучасне 
комп’ютерне обладнання та обладнання зв’язку сприяє широкому застосуванню закордонних 
засобів обчислювальної і комунікаційної техніки. 

Як свідчить досвід провідних країн світу, ефективна діяльність у сфері забезпечення 
інформаційної безпеки АСУ повинна проходити шляхом нарощування потужностей тих 
структур, на які покладено реалізацію державної політики за основними, технологічними її 
складовими, а саме заходів щодо захисту ІР, захисту інформації, забезпечення безпеки 
інформаційного обміну.  

Це дозволяє не тільки створити додаткові важелі впливу на процеси реалізації 
державної політики у сфері інформаційної безпеки, але й забезпечити, в умовах подальшої 
демократизації суспільства,  відкритість заходів,  що впроваджуються для підтримання та 
забезпечення інформаційної безпеки особи, суспільства і держави. 

Разом з інтенсивним розвитком АСУ все більш актуальною стає проблема забезпечення 
інформаційної безпеки. Заходи безпеки направлені на запобігання несанкціонованому 
отриманню інформації, а також фізичного знищення або модифікації конфіденційної 
інформації.  

Аналіз зарубіжних публікацій останніх років показує, що можливості зловживань 
інформацією, яка передається по каналах зв’язку, розвивалися та удосконалювалися не менш 
інтенсивно, ніж засоби їх попередження. В такому випадку для захисту інформації потрібна 
не просто розробка окремих механізмів захисту, а організація комплексу заходів у складі 
спеціальних засобів і методів з метою запобігання втраті інформації. Зазначене стало базою 
для заснування сучасної технології захисту інформації в АСУ і в мережах передачі даних.  

Дослідження функціонування сучасних АСУ та засобів інформаційного захисту 
показує, що наявні системи захисту доки не можуть забезпечити збереження достатнього 
рівня конфіденційності інформаційних ресурсів.  

Засобами реалізації загрози розкриття конфіденційної інформації можуть бути НСД до 
баз даних, а також прослуховування каналів. У будь-якому випадку отримання інформації, 
що є надбанням деякої особи або групи осіб, іншими особами наносить її власникам істотний 
збиток.  

Компрометація інформації, як правило, реалізується за допомогою внесення 
несанкціонованих змін до баз даних, внаслідок чого її споживач вимушений або відмовитися 
від неї, або робити додаткові зусилля для виявлення змін і відновлення дійсних відомостей. 
У разі використання скомпрометованої інформації споживач наражається на небезпеку 
прийняття невірних рішень зі всіма наслідками, що з цього витікають.  

Несанкціоноване використання ІР, з одного боку, є засобом розкриття або 
компрометації інформації, а з іншої – має самостійне значення, оскільки, навіть не 
стосуючись призначеної для користувача або системної інформації, може завдати певного 
збитку користувачам і адміністрації.  Цей збиток може змінюватися в широких межах –  від 
скорочення надходження фінансових коштів до повного виходу комп’ютерної техніки з ладу.  
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Помилкове використання ІР, будучи санкціонованим, проте, може привести до 
руйнування, розкриття або компрометації вказаних ресурсів. Дана загроза найчастіше є 
наслідком помилок в програмному забезпеченні.  

Несанкціонований обмін інформацією між користувачами може привести до отримання 
одним з них відомостей, доступ до яких йому заборонений, що по своїх наслідках відповідно 
розкриттю змісту маркетингової інформації.  

Відмова від інформації полягає в невизнанні одержувачем або відправником інформації 
фактів її отримання або відправки. В умовах маркетингової діяльності це, зокрема, дозволяє 
одній із сторін розривати укладені фінансові угоди «технічним» шляхом, формально не 
відмовляючись від них і наносячи тим самим другій стороні значний збиток.  

Відмова в обслуговуванні є вельми істотною і поширеною загрозою. Подібна відмова 
особливо небезпечна в ситуаціях, коли затримка з наданням ресурсів абонентові може 
привести до тяжких для нього наслідків.  Так,  відсутність у користувача даних,  необхідних 
для ухвалення рішення, протягом періоду, коли це рішення ще може бути ефективно 
реалізоване, може стати причиною його нераціональних або навіть антимонопольних дій.  

Слід зазначити, що без належної організаційної підтримки програмно-технічних засобів 
захисту інформації від НСД і точного виконання передбачених проектною документацією 
процедур, вирішити проблему забезпечення безпеки інформації не вдається.  

Тому до основних засобів захисту, що використовуються для створення механізму 
захисту АСУ, насамперед відносяться програмні засоби – це програмне забезпечення, 
спеціально призначене для виконання функцій захисту інформації. 

Контроль цілісності програмного забезпечення проводиться за допомогою зовнішніх 
засобів (програм контролю цілісності) і внутрішніх засобів (вбудованих в саму програму). 
Контроль цілісності програм зовнішніми засобами виконується при старті системи і полягає 
в порівнянні контрольних сум окремих блоків програм з їх еталонними сумами. Контроль 
цілісності програм внутрішніми засобами виконується при кожному запуску програми на 
виконання і полягає в порівнянні контрольних сум окремих блоків програм з їх еталонними 
сумами. Такий контроль використовується в програмах для внутрішнього користування. 

Висновки. Ефективним шляхом підвищення ефективності функціонування системи 
інформаційної безпеки АСУ є застосування системного підходу до проектування стійкого 
програмного забезпечення інформаційної системи, що дозволяє створити умови для 
розроблення специфікацій, що базуються на визнанні факту можливості виникнення 
перекручувань у роботі обчислювальних засобів і програмних засобів; розроблення 
програмних засобів контролю і виправлення помилок у роботі обчислювальних засобів; 
розроблення структури програмного забезпечення, що використовує зворотний зв’язок між 
підпорядкованим і верхнім рівнем, а також розміщення засобів контролю виконання 
програмного забезпечення відповідно до рівнів ієрархії в системі. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 
В статье рассмотрены проблемы защиты информационных ресурсов 

автоматизированных систем управления (АСУ). Исследования функционирования современных 
АСУ и средств информационной защиты доказывает что, эффективно решать задачи 
относительно защиты информации, которая циркулирует в АСУ, а также обеспечить 
надежную защиту информационно-телекомуникационных систем государственных органов от 
преступных посягательств (в том числе из-за пределов Украины) можно лишь путем создания в 
их составе комплексных систем защиты информации, которые объединяют правовые, 
организационные, инженерные меры, а также техническое и программное средства защиты. 

Ключевые слова: информационная безопасность, автоматизированные системы 
управления, средства защиты. 
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DEVELOPMENT INFORMATION SECURITY AUTOMATED  

CONTROL SYSTEMS 
 
The article discusses the problem of protecting information resources of automated control systems 

(ACS). Research and functioning of modern automated information security software proves that 
effectively meet the challenges regarding the protection of information that circulates in the ACS , as well 
as provide reliable protection of information and telecommunication systems of state authorities against 
criminal offenses (including from outside Ukraine ) is possible only by establishment in their part of 
integrated security systems that combine legal, organizational and engineering measures, as well as 
hardware and software protection . 

Keywords: information security, automated control systems, means of defense. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ 

 
У статті проведено аналіз методів інтелектуальної обробки інформації. Показано, що 

інтелектуальний аналіз даних - це не тільки виконання деяких складних запитів до даних, що 
зберігаються в базі даних, незалежно від того, чи використовуються бази даних на основі 
документів,  чи прості неструктуровані файли. Необхідно працювати з даними, форматувати 
або реструктурувати їх, визначити формат інформації, на якому буде грунтуватися метод і 
аналіз. Якщо інформація знаходиться в потрібному форматі, можна застосовувати різні 
методи (окремо або в сукупності), які не залежать від необхідної базової структури даних або 
набору даних. 

Таким чином, визначено, що існуючі програмні та апаратні засоби не вирішують повністю 
задачу інформаційного пошуку в корпоративних сховищах. Широко поширені системи 
інформаційного пошуку в корпоративному сегменті в слабкій мірі враховують зміст 
оброблюваних документів і взаємозв'язок їх змісту з семантикою предметної галузі 
промислового підприємства. 

Ключові слова: інтелектуальна обробка інформації, класифікація, інформаційне джерело, 
аналіз даних, асоціація, прогнозування, дерево рішень 

 
Вступ. Ефективність роботи сучасного промислового підприємства в інформаційному 

суспільстві залежить від швидкості і якості задоволення потреб у службовій інформації 
кожного з працівників. Інформаційні сховища корпоративних інформаційних систем можуть 
досягати величезних розмірів, що сильно ускладнює пошук. Необхідна інформація часто 
розподілена по різних інформаційних системах всередині підприємства, її інтеграція 
ускладнена через неоднозначність використовуваної термінології, специфічної структури 
компонентів інформаційних сховищ, різного рівня компетентності співробітників 
підприємства. Виникає парадоксальна ситуація, коли користувач має доступ до інформації, 
але не може її отримати. 

Згідно з даними досліджень, співробітники, що використовують персональний 
комп'ютер для виконання посадових обов'язків, в середньому витрачають 9,5 годин на 
тиждень на пошук інформації. Для деяких областей діяльності пошук може займати до 50% 
робочого часу працівника. Неможливість знайти і використовувати потрібну інформацію 
призводить до того, що співробітники перестворюють її, витрачаючи на це близько трьох 
годин робочого часу на тиждень. Забезпечення співробітників сучасного підприємства 
зручними засобами інформаційного пошуку є важливим способом підвищення ефективності 
праці і надає переваги над конкурентами, які подібними засобами не володіють. 

Постановка задачі. Існуючі програмні та апаратні засоби не вирішують повністю 
задачу інформаційного пошуку в корпоративних сховищах. Широко поширені системи 
інформаційного пошуку в корпоративному сегменті засновані на методах DataMining, 
частотного пошуку і в слабкій мірі враховують зміст оброблюваних документів та 
взаємозв'язок їх змісту з семантикою предметної галузі промислового підприємства. 

У сучасному світі інформаційних технологій спостерігається постійне зростання 
інтересу до методів інтелектуальної обробки даних. Ці тенденції визначаються, з одного 
боку, зростаючими обсягами інформації, що зберігається та інтеграцією сховищ даних, а з 
іншого - постійним зростанням попиту на інформаційні послуги, пов'язані з обробкою цих 
даних. Зазначені фактори проявляються як на рівні корпоративних інформаційних систем в 
галузі медицини, економіки, прогнозування і т.д., так і на глобальному рівні, де одним з 
наслідків є потреба в інтелектуальній обробці даних. Основою багатьох систем 
інтелектуального пошуку та обробки інформації є машини логічного висновку, що 
реалізують ті чи інші методи доказів логічних теорем. Однією з основних проблем побудови 
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ефективних машин висновку є швидкість обчислень, яка зазвичай визначається як кількість 
обчислювальних операцій, необхідних для обробки бази знань заданого обсягу. Слід 
зазначити, що швидкість обчислень також залежить від ступеня виразності мови опису 
предметної області. Так, існують сучасні реалізації машин виводу для логіки висловлювань 
(побудовані, наприклад, на базі табличного (tableaux) методу) які дозволяють досягти 
лінійних обчислювальних витрат на здійснення висновку щодо обсягу бази знань. Проте 
висновок на складних моделях, описаних на мові логіки предикатів або дескриптивної логіки 
часто призводить до поліноміального або навіть експоненціального зростання 
обчислювальних витрат в залежності від обсягу вихідної специфікації. 

По суті, інтелектуальний аналіз даних - це обробка інформації і виявлення в ній 
моделей і тенденцій, які допомагають приймати рішення. Принципи інтелектуального 
аналізу даних відомі протягом багатьох років, але з появою великих об’ємів даних вони 
отримали ще більш широке поширення. Великі об’єми даних привели до вибухового 
зростання популярності більш широких методів інтелектуального аналізу даних, тому, що 
інформації стало набагато більше, і вона за своєю природою і змістом стає більш 
різноманітною і обширною. При роботі з великими наборами даних вже недостатньо 
відносно простої і прямолінійної статистика. Вимоги бізнесу  призвели від простого пошуку і 
статистичного аналізу даних до складнішого інтелектуального  аналізу даних. Для вирішення 
бізнес-завдань потрібно такий аналіз даних, який дозволяє побудувати модель для опису 
інформації і в кінцевому підсумку призводить до створення результуючого звіту. Цей процес 
ілюструє рис. 1. 

Процес аналізу даних, пошуку та побудови моделі часто є ітеративним, так як потрібно 
розшукати і виявити різні відомості, які необхідно витягти. Необхідно також розуміти, як 
зв'язати, перетворити і об'єднати їх з іншими даними для отримання результату. Після 
виявлення нових елементів і аспектів даних підхід до виявлення джерел і форматів даних з 
наступним зіставленням цієї інформації з заданим результатом може змінитися. 

Бізнес вимоги

Джерело 
персональних даних

Формати
персональних даних

Побудова
моделі даних

Побудова
структури даних

Аналіз
структури даних

Перебір

 
 

Рис. 1. Модель опису інформації 

Інструменти інтелектуального аналізу даних. Інтелектуальний аналіз даних - це не 
лише використовувані інструменти або програмне забезпечення баз даних. Інтелектуальний 
аналіз даних можна виконати з відносно скромними системами баз даних і простими 
інструментами, включаючи створення своїх власних, або з використанням готових пакетів 
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програмного забезпечення. Складний інтелектуальний аналіз даних опирається на досвід і 
алгоритми, визначені за допомогою існуючого програмного забезпечення і пакетів, причому 
з різними методами асоціюються різні спеціалізовані інструменти. Наприклад, IBM SPSS, 
який йде корінням в статистичний аналіз та опитування, дозволяє будувати ефективні 
прогностичні моделі за тенденціями і давати точні прогнози. IBM InfoSphere Warehouse 
забезпечує в одному пакеті пошук джерел даних, попередню обробку і інтелектуальний 
аналіз, дозволяючи отримувати інформацію з вихідної бази прямо в підсумковий звіт. 
Останнім часом стала можлива робота з дуже великими наборами даних і 
кластерна/великомасштабна обробка даних, що дозволяє робити ще складніші узагальнення 
результатів інтелектуального аналізу даних за групами і зіставлення даних. Сьогодні 
доступний абсолютно новий спектр інструментів і систем, включаючи комбіновані системи 
зберігання та обробки даних. Можна аналізувати найрізноманітніші набори даних, 
включаючи традиційні бази даних SQL, необроблені текстові дані, набори "ключ/значення" і 
документальні бази. Кластерні бази даних, такі як Hadoop, Cassandra, CouchDB і Couchbase 
Server,  зберігають і надають доступ до даних такими засобами,  які не відповідають 
традиційній табличній структурі. Зокрема, більш гнучкий формат зберігання бази документів 
надає обробці інформації нову спрямованість і ускладнює її. Бази даних SQL суворо 
регламентують структуру і жорстко дотримуються схеми,  що спрощує запити до них та 
аналіз даних з відомими форматом і структурою. Документальні бази даних, які 
відповідають стандартній структурі типу JSON, або файли з деякою машиночитаємою 
структурою теж легко обробляти, хоча справа може ускладнюватися різноманітною і 
мінливою структурою. Наприклад, в Hadoop, який обробляє абсолютно "сирі" дані, може 
бути важко виявити і витягти інформацію до початку її обробки та зіставлення. 

Основні методи інтелектуального аналізу даних. Кілька основних методів, які 
використовуються для інтелектуального аналізу даних, описують тип аналізу і операцію з 
відновлення даних. На жаль, різні компанії і рішення не завжди використовують одні й ті ж 
терміни, що може посилити плутанину і складність. Розглянемо деякі ключові методи, як 
використовують ті чи інші інструменти для інтелектуального аналізу даних. 

Асоціація. Асоціація (відношення), ймовірно, найбільш відомий, знайомий і простий 
метод інтелектуального аналізу даних. Для виявлення моделей робиться просте зіставлення 
двох або більше елементів, часто одного і того ж типу. Створити інструменти 
інтелектуального аналізу даних на базі асоціацій або відносин неважко. Наприклад, в 
InfoSphere Warehouse є майстер, який видає конфігурації інформаційних потоків для 
створення асоціацій, досліджуючи джерело вхідної інформації, базис прийняття рішень і 
вихідну інформацію.  

Класифікація. Класифікацію можна використовувати для отримання представлення 
про тип покупців, товарів або об'єктів, описуючи кілька атрибутів для ідентифікації певного 
класу. Наприклад, автомобілі легко класифікувати за типом (седан, позашляховик, 
кабріолет), визначивши різні атрибути (кількість місць, форма кузова). Вивчаючи новий 
автомобіль, можна віднести його до певного класу, порівнюючи атрибути з відомим 
визначенням. Ті ж принципи можна застосувати і до покупців, наприклад, класифікуючи їх 
за віком і соціальної групи.  Крім того,  класифікацію можна використовувати в якості 
вхідних даних для інших методів. Наприклад, для визначення класифікації можна 
застосовувати дерева прийняття рішень. Кластеризація дозволяє використовувати загальні 
атрибути різних класифікацій з метою виявлення кластерів. 

Кластеризація. Досліджуючи один або більше атрибутів або класів, можна згрупувати 
окремі елементи даних разом,  отримуючи структурований вивід.  На простому рівні при 
кластеризації використовується один або декілька атрибутів в якості основи для визначення 
кластера подібних результатів. Кластеризація корисна при визначенні різної інформації, 
тому що вона корелюється з іншими прикладами так, що можна побачити, як подібність і 
діапазони узгоджуються між собою.  Метод кластеризації працює в обидві сторони.  Можна 
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припустити, що в певній точці мається кластер, а потім використовувати свої критерії 
ідентифікації, щоб перевірити це.  

Прогнозування. Прогнозування -  це широка тема,  яка розпочинається від 
передбачення відмов компонентів обладнання до виявлення шахрайства і навіть 
прогнозування прибутку компанії. У поєднанні з іншими методами інтелектуального аналізу 
даних прогнозування передбачає аналіз тенденцій, класифікацію, зіставлення з моделлю і 
відношення. Аналізуючи події або екземпляри, можна передбачати майбутнє. Наприклад, 
використовуючи дані по авторизації кредитних карт, можна об'єднати аналіз дерева рішень  
транзакцій людини з класифікацією і зіставленням з історичними моделями з метою 
виявлення шахрайських транзакцій. Послідовні моделі, які часто використовуються для 
аналізу довгострокових даних - метод виявлення тенденцій, або регулярних повторень 
подібних подій. Наприклад, за даними про покупців можна визначити, що в різний час року 
вони купують певні набори продуктів. 

Дерева рішень. Дерево рішень, пов'язане з більшістю інших методів (головним чином, 
класифікації та прогнозування), можна використовувати або в рамках критеріїв відбору, або 
для підтримки вибору певних даних в рамках загальної структури. Дерево рішень починають 
з простого питання, яке має дві відповіді (іноді більше). Кожна відповідь призводить до 
наступного питання, допомагаючи класифікувати та ідентифікувати дані або робити 
прогнози. Дерева рішень часто використовуються із системами класифікації інформації про 
властивості та із системами прогнозування, де різні прогнози можуть грунтуватися на 
історичному досвіді, який допомагає побудувати структуру дерева рішень і отримати 
результат. 

Комбінації. На практиці дуже рідко використовується тільки один з цих методів. 
Класифікація і кластеризація - подібні методи. Використовуючи кластеризацію для 
визначення найближчих сусідів, можна додатково уточнити класифікацію. Дерева рішень 
часто використовуються для побудови і виявлення класифікацій, які можна простежувати на 
історичних періодах для визначення послідовностей і моделей. 

Обробка із запам'ятовуванням. При всіх основних методах часто має сенс записувати 
і згодом вивчати отриману інформацію. Для деяких методів це абсолютно очевидно. 
Наприклад, при побудові послідовних моделей та навчанні з метою прогнозування 
аналізуються історичні дані з різних джерел і примірників інформації. В інших випадках цей 
процес може бути більш яскраво вираженим. Дерева рішень рідко будуються один раз і 
ніколи не забуваються. При виявленні нової інформації, подій і точок даних може 
знадобитися побудова додаткових гілок або навіть зовсім нових дерев. Деякі з цих процесів 
можна автоматизувати. Наприклад, побудова прогностичної моделі для виявлення 
шахрайства з кредитними картами зводиться до визначення ймовірностей, які можна 
використовувати для поточної транзакції, з подальшим оновленням цієї моделі при 
додаванні нових (підтверджених) транзакцій. Потім ця інформація реєструється, так що 
наступного разу рішення можна буде прийняти швидше. 

Отримання і підготовка даних. Інтелектуальний аналіз даних опирається на побудову 
відповідної моделі і структури, які можна використовувати для обробки, виявлення та 
створення необхідної інформації. Незалежно від форми і структури джерела даних, 
інформація структурується і організовується відповідно до формату, який дозволяє 
виконувати інтелектуальний аналіз даних з максимально ефективною моделлю. Аналітичні 
змінні для даних,  отриманих з безлічі різних джерел,  можна скласти в єдину,  певну 
структуру (наприклад, створити клас покупців певних рівнів і віків або клас помилок 
певного типу). Залежно від джерела даних важливо вибрати правильний спосіб побудови і 
перетворення цієї інформації, яким би не був метод остаточного аналізу даних. Цей крок 
також веде до більш складного процесу виявлення, збору, спрощення або розширення 
інформації відповідно до вхідних даних(рис. 2). 
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Рис. 2. Підготовка даних 
 

Джерело даних, місце розташування і база даних впливають на те, як буде оброблятися 
і об'єднуватися інформація.  Найбільш простим з усіх підходів часто служить опора на бази 
даних SQL.  SQL  (і відповідна структура таблиці)  добре зрозуміла,  але структуру і формат 
інформації не можна ігнорувати повністю. Наприклад, при вивченні поведінки користувачів 
з даними про продажі в моделі даних SQL  (і інтелектуального аналізу даних в цілому)  
існують два основні формати, які можна використовувати: транзакційний і поведінково -
демографічний. Основна проблема даних на основі документів - це неструктурований 
формат, який може вимагати додаткової обробки. Багато різних записів можуть містити 
аналогічні дані . Збір та узгодження цієї інформації з метою спрощення її обробки залежить 
від етапів підготовки та застосування інформації. 

Висновок. Інтелектуальний аналіз даних - це не тільки виконання деяких складних 
запитів до даних,  що зберігаються в базі даних.  Незалежно від того,  чи використовуєте ви 
SQL, бази даних на основі документів, такі як Hadoop, або прості неструктуровані файли, 
необхідно працювати з даними, форматувати або реструктурувати їх. Потрібно визначити 
формат інформації, на якому буде грунтуватися ваш метод і аналіз. Потім, коли інформація 
знаходиться в потрібному форматі, можна застосовувати різні методи (окремо або в 
сукупності), які не залежать від необхідної базової структури даних або набору даних. 

Існуючі програмні та апаратні засоби не вирішують повністю задачу інформаційного 
пошуку в корпоративних сховищах. Широко поширені системи інформаційного пошуку в 
корпоративному сегменті засновані на методах DataMining, частотного пошуку і в слабкій 
мірі враховують сутність оброблюваних документів і взаємозв'язок їх змісту з семантикою 
предметної галузі промислового підприємства. 

У сучасному світі інформаційних технологій спостерігається постійне зростання 
інтересу до методів інтелектуальної обробки даних. Ці тенденції визначаються, з одного 
боку, зростаючими обсягами інформації, що зберігається та інтеграцією сховищ даних, а з 
іншого - постійним зростанням попиту на інформаційні послуги, пов'язані з обробкою цих 
даних. Зазначені фактори проявляються як на рівні корпоративних інформаційних систем в 
галузі медицини, економіки, прогнозування і т.д., так і на глобальному рівні, де одним з 
наслідків потреб в інтелектуальній обробці даних. Основою багатьох систем 
інтелектуального пошуку та обробки інформації є машини логічного висновку, що 
реалізують ті чи інші методи доказів логічних теорем. Однією з основних проблем побудови 
ефективних машин висновку є швидкість обчислень, яка зазвичай визначається як кількість 
обчислювальних операцій, необхідних для обробки бази знань заданого об'єму. Для 
вирішення бізнес-завдань потрібно такий аналіз даних, який дозволяє побудувати модель для 
опису інформації і в кінцевому підсумку призводить до створення результуючого звіту. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

В статье проведен анализ методов интеллектуальной обработки информации. 
Показано, что интеллектуальный анализ данных - это не только выполнение некоторых 
сложных запросов к данным, хранящимся в базе данных, независимо от того, используются 
базы данных на основе документов, или простые неструктурированные файлы. Необходимо 
работать с данными, форматировать или реструктурировать их, определить формат 
информации, на котором будет основываться метод и анализ. Когда информация находится в 
нужном формате, можно применять различные методы (отдельно или в совокупности), 
которые не зависят от необходимой базовой структуры данных или набора данных. Таким 
образом определено, что существующие программные и аппаратные средства не решают 
полностью задачу информационного поиска в корпоративных хранилищах. Широко 
распространены системы информационного поиска в корпоративном сегменте в слабой 
степени учитывают содержание обрабатываемых документов и взаимосвязь их содержания с 
семантикой предметной области промышленного предприятия. 

Ключевые слова: интеллектуальная обработка информации, классификация, 
информационный источник, анализ данных, ассоциация, прогнозирования, дерево решений 
 

V. Julie, V. Cheshun, V. Krivtsun, L. Solodeeva  
ANALYSIS OF INTELLIGENT INFORMATION PROCESSING METHODS 

 
The paper analyzed the predictive processing. It is shown that data mining - is not just doing some 

complex queries to the data stored in the database, regardless of whether you use the database on the basis 
of documents or simple unstructured files. It should work with the data format or restructure them to 
determine the format of information, which will be based method and analysis. When the information is 
in the right format, you can use a variety of methods ( individually or collectively ), that are independent 
of the required basic data structures or data set. So determined that the existing software and hardware do 
not fully solve the problem of information retrieval in enterprise storage. Widely distributed information 
retrieval system in the corporate sector in a weak weight on the content of the processed documents and 
their relationship with the semantics of the content of the subject area of industrial enterprises. 

Keywords: intelligent information processing, classification, information source, data analysis, 
association, prediction, decision tree 

 
 
 
 
 



 125 

УДК  004.891                                                         к.т.н., доц. Красильников С.Р. (ХмНУ) 
к.т.н. Джулій А.В. (ХмНУ) 

 
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ПРИХОВАНОЇ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ПО МЕРЕЖІ 
 

У статті проведено аналіз проблем при передачі прихованої конфіденційної інформації по 
мережі. Показано основні канали витоку конфіденційної інформації. Необхідною умовою 
організації системи обміну конфіденційною інформацією є надійний багаторівневий захист 
переданих даних від зловмисника. Навіть у разі виявлення прихованого каналу зв'язку, вилучення 
конфіденційної інформації не має стати для зловмисника тривіальним завданням. Тому 
важливим етапом є перетворення секретних даних в шифртекст.   

Таким чином, необхідно передбачити варіанти закриття каналів витоку інформації - 
ізолювання локальної обчислювальної мережі для роботи з конфіденційною інформацією;  
використання системи віддаленого і локального моніторингу робочих станцій користувачів; 
використання засобів криптографічного та антивірусного захисту інформації; застосування 
засобів контентного аналізу переданих даних як в зовнішню мережу, так і із зовнішньої мережі в 
локальну обчислювальну мережу компанії; застосування засобів контролю доступу до зовнішніх 
носіїв. 

Ключові слова: конфіденційна інформація, стеганографія, канали витоку, захист даних, 
цілісність даних 

 
Вступ. У сфері інформаційних технологій компанії стикаються з низкою проблем 

безпеки. Однією з таких проблем є можливість проникнення конфіденційної інформації в 
локальні обчислювальні мережі компаній, які надають доступ до ресурсів мережі Інтернет,  
що призводить до появи ризиків, пов'язаних з можливістю витоку цієї інформації. Мережева 
безпека стає все більш актуальною через зростаючий обсяг даних, що пересилаються по 
локальних і глобальних мережах. Рівень матеріального збитку компаній (як потенційно 
можливий, так і фактичний збиток) від прихованого витоку інформації досить високий. Він 
також призводить і до збитку репутації постраждалих компаній. 

Для захисту інформації від несанкціонованого доступу та її використання необхідно 
забезпечити конфіденційність і цілісність даних. Захистити передану інформацію по мережі 
від несанкціонованого доступу доводиться в багатьох випадках. Це необхідно при вирішенні 
державних, дипломатичних, військових завдань, в роботі бізнесу (комерції), при дослідженні 
нових науково-технічних проблем, при розробці оригінальних технологічних процесів і 
пристроїв. Захищати інформацію необхідно при документообігу в державних організаціях і 
при веденні приватного листування. Розвиток сучасних телекомунікаційних технологій 
неможливо представити без захисту переданої інформації. На думку фахівців, втрата 20% 
інформації, що є конфіденційною, в 60 випадках зі 100 призводить до банкрутства компанії. 
Багато дослідницьких компаній зазначають - більше 80% всіх інцидентів, пов'язаних з 
порушенням інформаційної безпеки, викликані внутрішніми загрозами. Джерелами таких 
загроз, які спричинили порушення конфіденційності інформації, є інсайдери. Результати 
аналізу інцидентів, представлені компанією InfoWatch, показали, що витік інформації з 
використанням мереж, у тому числі Інтернету, складає 41% від усіх навмисних інцидентів.  
Навмисні причини витоку склали 36,9%, і це при тому, що 13,3% витоків за своїм статусом 
не визначені.Така статистика говорить про те, що існує актуальна проблема прихованої 
передачі конфіденційної інформації по мережі.  

Основні канали витоку конфіденційної інформації. Досвід показує, що приховану 
передачу інформації виявити набагато складніше. Як правило, канал витоку інформації 
шляхом її прихованої передачі виявляється тільки після його тривалого  використання 
інсайдером. Таким чином, найбільш небезпечною загрозою можна вважати прихований витік 
конфіденційної інформації, який може бути досить тривалим. Основні канали витоку 
конфіденційної інформації, характерні для таких мереж: несанкціоноване копіювання 
конфіденційної інформації на зовнішні носії та її винесення за межі контрольованої зони; 
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виведення на друк конфіденційної інформації та її винесення на роздрукованих документах 
за межі контрольованої зони; несанкціонована передача конфіденційної інформації з мережі 
в зовнішні мережі за межі контрольованої зони;  розкрадання носіїв конфіденційної 
інформації. Боротьба з навмисними витоками - задача досить складна. Ефективність такої 
боротьби в основному нижча,  ніж боротьби з випадковими витоками,  в силу того,  що 
належить протидіяти зловмисним хитрощам інсайдерів, на озброєнні яких є ряд цікавих 
можливостей прихованої передачі, а також програмних і навіть апаратних засобів її 
реалізації. Все більшої небезпеки набувають наступні способи прихованої передачі 
інформації: можливість прихованого каналу витоку інформації виникає при використанні 
інсайдерами анонімних https - і інших захищених проксі-серверів: тунелювання, яке дозволяє 
зловмисникові, використовуючи дозволений протокол, передавати по ньому конфіденційну 
інформацію, минаючи міжмережевий екран; стеганографічні способи приховування 
інформації в різних файлах шляхом камуфлювання; шифрування інсайдером конфіденційної 
інформації перед її відправкою; використання інсайдером шкідливих програм для реалізації 
прихованої передачі інформації. Варіанти закриття каналів витоку інформації - ізолювання 
локальної обчислювальної мережі для роботи з конфіденційною інформацією;  використання 
системи віддаленого і локального моніторингу робочих станцій користувачів; використання 
засобів криптографічного та антивірусного захисту інформації; застосування засобів 
контентного аналізу переданих даних як в зовнішню мережу, так і із зовнішньої мережі в 
локальну обчислювальну мережу компанії; застосування засобів контролю доступу до 
зовнішніх носіїв.  

Рішення проблеми. Можна скористатися можливістю детектувати наявність у 
загальному потоці даних зашифрованої і стеганографічно закамуфльованої конфіденційної 
інформації для того, щоб виявити приховані канали витоку інформації і перекрити їх на 
основі отриманих результатів. Однак існує проблема вибору оптимального рівня 
продуктивності комп'ютера при реалізації такого контролю та аналізу в режимі реального 
часу - потрібна велика продуктивність аналізаторів трафіку. Суть в тому, що такі алгоритми 
можуть значно затримувати передачу інформації, що дуже негативно позначається на бізнесі 
компанії. Простіше ізолювати локальну мережу з обробкою конфіденційної інформації, ніж 
контролювати передачу інформації на зовнішні сервери. Тому буде надійніше, якщо в 
компанії буде передбачена і реалізована спеціально виділена ізольована локальна мережа для 
обробки конфіденційної інформації в рамках контрольованої зони, а для роботи з відкритою 
інформацією - зовнішня мережа, яка має підключення до Інтернету. При прихованій передачі 
інформації приховується сам факт її передачі. Виявити такий канал витоку дуже непросто. А 
значить, зловмисник може використовувати його в своїх цілях. Організувати приховану 
передачу інформації може як зловмисник ззовні, так і співробітник компанії. Зовсім не 
обов'язково володіти правами адміністратора, досить мати доступ до інформації, бажання її 
продати і людину, яка готова її купити.  

Способи організації прихованих каналів. Останнім часом все частіше можна почути 
про так звані приховані канали передачі даних. Для організації прихованого каналу 
необхідна наявність закладки в програмному або апаратному забезпеченні. Один із способів 
організації прихованого каналу - перестановка мережевих пакетів певним чином. При цьому 
на основі заздалегідь обумовлених ознак передається послідовність бітів. Ще один спосіб 
організації прихованого каналу - використання алгоритмів електронного цифрового підпису. 
Оскільки велика частина використовуваного апаратного і програмного забезпечення є 
імпортним, то ймовірність впровадження закладок збільшується. Використовуючи 
прихований канал, зловмисник може не тільки отримати доступ до конфіденційної 
(службової) інформації, але і впровадити шкідливий код або передати команду на виконання. 
Для прихованої передачі інформації використовується протокол IPv6. Багато програмних 
продуктів забезпечення безпеки не контролюють дані, передані по цьому протоколу, тоді як 
цей стандарт підтримується програмним забезпеченням маршрутизаторів. Для вирішення 
проблеми прихованої передачі інформації даним способом необхідно використовувати 
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мережеві пристрої,  контролюючі дані,  передані по протоколу IPv6.  Ще одним способом 
прихованої передачі інформації є передача даних на основі хаотичної синхронізації.  

Захист інформації може бути забезпечено або криптографією, або стеганографією, або 
одночасно криптографією і стеганографією. При використанні криптографії інформація 
будь-яким чином модифікується, перетворюється. У результаті перетворень приховується 
зміст повідомлення. Стеганографія, в свою чергу, приховує сам факт передачі або зберігання 
інформації. Це досягається шляхом впровадження інформації, що захищається, в різні 
мультимедійні об'єкти (контейнери), які не втрачають від цього своїх властивостей. Відносно 
обчислювальної техніки виділився окремий напрямок стеганографії - комп'ютерна 
стеганографія. Як контейнери тут використовуються файли різних форматів, мережеві 
пакети і т.д. Наприклад, інформацію можна впровадити в звуковий сигнал, який пізніше 
відтворюється практично точно так само як вхідний сигнал без спотворення. 
Найпоширенішим методом впровадження інформації в звукові сигнали є метод заміни 
найменшого значущого біта (LSB - Least Significant Bit, найменший значущий біт). В даний 
час більшість реально працюючих програм, які використовують як контейнери 
дискретизовані звукові сигнали, впроваджують інформацію тільки простим методом LSB, на 
відміну від програм,  що використовують текстові та графічні контейнери.  Це пояснюється 
складністю реалізації альтернативних методів впровадження інформації в звукові сигнали 
(метод фазової варіації, метод розширення спектра) і малим обсягом секретної інформації, 
що пересилається по таємному каналу зв'язку, організованому на основі зазначених методів. 
З іншого боку, стеганографія стала доступна для більшості користувачів і може 
застосовуватися в протизаконних цілях, наприклад, для несанкціонованої передачі 
комерційних або державних секретів; для листування між терористичними угрупованнями. 
Тому з'являється необхідність у розробці ефективних методів виявлення прихованих 
вкладень в мультимедійні об'єкти, переданих в комп'ютерних мережах.  

Висновок. В умовах жорсткої конкурентності використовуються будь-які способи і 
методи отримання інформації, розголошення якої може завдати компанії масу проблем, 
починаючи з перевірок правоохоронними органами, втрати довіри клієнтів, інвесторів і 
кредиторів. У рамках кризи проблема витоку конфіденційної (службової) інформації тільки 
зростає. Все це вимагає пильної уваги адміністраторів безпеки, а також наукового підходу до 
проблеми. Необхідно впровадження організаційних методів (розробка регламентів 
забезпечення інформаційної безпеки з обов'язковим доведенням до всіх співробітників 
організації), перевірка встановлюваного програмного забезпечення на наявність 
недекларованих можливостей, екранування мережі, наявність грамотно налагодженої 
системи антивірусного захисту, а також постійний контроль користувачів з використання 
засобів зберігання інформації  

Необхідність розробки і дослідження нових систем з прихованою передачею 
інформації пояснюється вразливістю існуючих способів захисту інформації (наявність 
успішних атак на існуючі шифри). Ряд криптографічних методів захисту інформації 
базується на складних математичних задачах, для яких вважається, що ефективних методів їх 
рішення не існує. Однак наявність таких методів у однієї із сторін робить використання 
криптографічного захисту недоцільним, необхідно створення декількох рівнів захисту, які 
включають в себе криптографічні методи перетворення інформації, стеганографічні методи 
приховування інформації та використання особливостей протоколів обміну інформацією в 
телекомунікаційних мережах. Характерною рисою відомих методів приховування інформації 
в мережевих пакетах є зумовленість місць (розрядів), де може розміщуватися секретна 
інформація. При цьому збереження секретності вкладення забезпечується застосуванням 
криптографії. Якщо завдання неможливості доказу наявності прихованого каналу в даному 
випадку формально вирішена, то з точки зору атак на прихований канал подібні системи не 
можуть вважатися стійкими. Необхідною умовою організації системи обміну 
конфіденційною інформацією є надійний багаторівневий захист переданих даних від 
зловмисника. Навіть у разі виявлення прихованого каналу зв'язку, вилучення конфіденційної 
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інформації не має стати для зловмисника тривіальним завданням. Тому важливим етапом є 
перетворення секретних даних в шифртекст.  

Стеганографія стала доступна для більшості користувачів і може застосовуватися в 
протизаконних цілях, наприклад, для несанкціонованої передачі комерційних або державних 
секретів. Тому є необхідність у розробці ефективних методів виявлення прихованих 
вкладень, переданих в комп'ютерних мережах. В даний час існує безліч утиліт і засобів для 
реалізації стеганографічного приховування інформації. Тому гостро постає проблема 
виявлення передачі прихованої інформації в каналах зв'язку і, зокрема, виявлення витоків 
конфіденційних даних. У більшості випадків при приховуванні інформації, що передається 
використовуються відомі універсальні алгоритми стеганографії. Але при всій їх простоті 
існує безліч реалізацій методів впровадження, та й найменші зміни алгоритмів істотно 
ускладнюють пошук і виявлення прихованої інформації. Сучасні спеціалізовані методи 
виявлення стеганографічно прихованої інформації засновані на виявленні відхилення 
статистичних характеристик інформації (типів файлів, повідомлень) від її очікуваної моделі. 
Загальний недолік статистичних методів стегоаналізу полягає в тому, що побудова точної 
математичної моделі контейнера - можливого носія прихованої інформації - є виключно 
складним і в даний час невирішеним завданням. Крім того, основним обмеженням існуючих 
методів є те, що всі вони дозволяють виявляти приховану інформацію постфактум. Методи 
виявлення інкапсульованої інформації вимагають високих витрат, обчислювальних ресурсів, 
і з урахуванням обсягу потенційних об'єктів аналізу їх реалізація вельми скрутна. На 
практиці такі методи на сьогоднішній день не реалізовані ні одним виробником систем DLP, 
а питання пошуку інформації, прихованої стеганографічними методами, залишається 
відкритим. Таким чином, і на сьогоднішній день завдання виявлення витоків конфіденційних 
даних у прихованих каналах передачі даних, як і раніше, є актуальним. 
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к.т.н., доц. Красильников С.Р., к.т.н.  Джулий А.В. 
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ СКРЫТОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ПО СЕТИ 
 

В статье проведен анализ проблем при передаче скрытой конфиденциальной 
информации по сети. Показаны основные каналы утечки конфиденциальной информации. 
Необходимым условием организации системы обмена конфиденциальной информацией - 
надежная многоуровневая защита передаваемых данных от злоумышленника. Даже в случае 
обнаружения скрытого канала связи, извлечения конфиденциальной информации не должна 
стать для злоумышленника тривиальной задачей. Поэтому важным этапом является 
преобразование секретных данных в шифртекст. 

Таким образом, необходимо предусмотреть варианты закрытия каналов утечки 
информации - изолирование локальной вычислительной сети для работы с конфиденциальной 
информацией; использования системы удаленного и локального мониторинга рабочих станций 
пользователей; использования средств криптографической и антивирусной защиты 
информации; применение средств контентного анализа передаваемых данных как во внешнюю 
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сеть, так и из внешней сети в локальную вычислительную сеть компании; применения средств 
контроля доступа к внешним носителям. 

Ключевые слова: конфиденциальная информация, стеганография, каналы утечки, 
защита данных, целостность данных 

 
S. Krasilnikov, A. Julie  

ANALYSIS OF PROBLEMS IN THE TRANSMISSION OF A HIDDEN SENSITIVE 
INFORMATION OVER THE NETWORK 

 
The article analyzes the problems in the transmission of confidential information via a hidden 

network. The basic channels of leakage of confidential information. A prerequisite for the organization of 
exchange of confidential information - reliable multilevel data security from an attacker . Even in the case 
of detection of covert channel communication retrieve confidential information should not be for an 
attacker trivial task. Therefore, an important step is the conversion of data into ciphertext secret . 

Therefore, you must provide options for closing channels of information leakage - isolation LAN 
to work with confidential information; Use of remote and local monitoring workstation users; use of 
cryptographic and anti-virus protection; the use of means of content analysis of data transmitted as the 
external network and the external network to the local area network of the company; application controls 
access to external media. 

Keywords: confidential information, steganography, leak channels, data protection, data integrity 
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МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИЩЕНОГО ОБМІНУ SOAP-ПОВІДОМЛЕННЯМИ  
В АРХІТЕКТУРАХ WEB-СЕРВІСІВ 

 
У даний час над проблемою захищеності інформації, що передається корпоративними 

мережами, працює велика кількість фахівців. Для підтримки міжкомп'ютерної взаємодії в 
інформаційно-телекомунікаційних мережах активно застосовується сервіс-орієнтована 
архітектура. Саме відкритість протоколів цієї архітектури обмежує застосування WEB-
сервісів для корпоративних задач. У статті розглядається підхід до вирішення задачі по 
шифруванню відкритого трафіку між WEB-клієнтом і WEB-сервісом для мереж спеціального 
призначення на основі стандарту AES за алгоритмом блочного симетричного шифрування. 
Даний підхід спрямований на скорочення часу виконання операцій криптозахиcту SOAP-
повідомлення. 

Ключові слова: WEB-сервіс, SOAP-повідомлення, блочне шифрування, прихована передача 
інформації. 

 
Вступ та постановка задачі. Порушення безпеки інформаційної системи 

корпоративного призначення розглядається як інцидент безпеки інформаційно-аналітичного 
процесу управління корпоративними мережами через втрату конфіденційності, цілісності, 
доступності інформаційних ресурсів [1]. Саме тому актуальним є підхід до вирішення 
проблеми шифрування інформації даних, які передаються по мережі корпоративного 
призначення, для забезпечення конфіденційності інформації. 



 130 

 Особливо актуальним постає питання забезпечення конфіденційності інформації та 
цілісності даних в технологіях передачі інформації, що базуються на відкритих стандартах 
функціонування Web. 

Оскільки Web з’явилася як документо-орієнтована мережа, питання організації 
електронного документообігу в мережах Internet (Intranet) вирішені достатньо прозоро, як 
для базових мережевих сервісів, так і відповідних протоколів.  

Протягом останніх декількох років можна спостерігати якісні зміни, які зазнає World 
Wide Web. Від сукупності серверів, що містять статичні документи з посиланнями один на 
одного, сучасний Web практично неможливо уявити без інтерактивних Web-додатків, які 
обробляють і поміщають в бази даних для користувача введення, динамічно генерують 
сторінки на скриптових мовах по запиту користувача і,   таким чином,  обслуговують ту чи 
іншу сферу діяльності людини, використовуючи при цьому широкий спектр технологій, що 
реалізують подібну функціональність (CGI, ISAPI, ASP, JSP і т. і.). 

Взаємна інтеграція цільових завдань різних організацій і установ, що відбувається зараз 
у всьому світі, неминуче тягне за собою появу технологій і стандартів інтеграції 
обслуговуючих їх додатків і корпоративних інформаційних систем. Найбільш популярною 
технологією такої інтеграції в даний час слід назвати новітню технологію ASP.NET, що була 
запропонована компанією Microsoft [2].  ASP.NET забезпечує обмін даними у форматі XML 
(eXtensible Markup Language) за протоколом SOAP (Simple Object Access Protocol) і 
створення Web-сервісів, які застосовують подібний обмін даними. 

Web-сервіс – це, по суті, об’єкт, який реалізує один або кілька методів, до яких можна 
звертатися через Internet (Intranet) з будь-якого іншого застосування і у відповідності до 
технології ASP.NET базується на трьох основних Web-стандартах: SOAP-протоколі, що 
забезпечує відправлення повідомлень за протоколом HTTP; WSDL (Web Services 
Description Language)-мові для опису програмних інтерфейсів Web-сервісів; UDDI 
(Universal Description, Discovery and Integration)-стандарті для індексації Web-сервісів.  

Сервери додатків у трирівневих архітектурах „клієнт-сервер” є сховищами Web-
сервісів і роблять їх доступними через протоколи HTTP GET, HTTP POST і HTTP SOAP. 

Існуючі Web-сервіси описуються в WSDL-документах, що розташовуються або на 
сервері-додатків, або в спеціальних XML-сховищах. WSDL-документ може посилатися на 
інші WSDL-документи і документи XSD (XML Schema), у яких описані типи даних, що 
використовуються Web-сервісами. XML-сховища використовуються для керування WSDL-
документами. Усередині WSDL-документа знаходиться адреса (URL) Web-сервіса.  

Web-сервіс можна вважати механізмом, що передає логіку додатка іншим Web-
додаткам,  які по суті є клієнтами по відношенню до сервісу.  Web-сервіс може бути 
визначений, як компонент багаторазового використання, що може застосовуватись у різних 
Web-додатках. Головна привабливість сервісів полягає у тому, що вони виконуються 
незалежно від мови або об’єктної моделі, яка використовується. 

Трирівнева архітектура „клієнт-сервер” на основі WEB-сервісу представлена на 
рисунку 1. 

Web-клієнт та Web-сервіс взаємодіють на апаратному рівні за протоколом TCP/IP, та на 
логічному рівні за протоколом HTTP з укладеними в нього принципами SOAP.   

Як показано на схемі функціонування (рис. 1), користувач на своєму комп’ютері за 
допомогою Web-браузера, після введенням URL-адреси звертається до Web-форми на Web-
сервері де розміщений Web-додаток. За допомогою модулю створення об’єкту створюється 
об’єкт, який формує SOAP-запит, а після отримує SOAP-відповідь від Web-сервісу. Модуль 
розширення SOAP на Web-cерверах призначений  для інтерпритації SOAP-повідомлень. 
Процес, що відбувається при виклику Web-сервіса, аналогічний звичайному виклику методу. 
Основна відмінність полягає в тому, що замість виклику методу, створюється об’єктом 
клієнту SOAP-повідомлення (SOAP-запит), через яке за вказаним транспортним протоколом 
клієнт звертається до об’єкту Web-сервіса, а саме, методу. Після отримання SOAP-запита до  
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Рис. 1. Трирівнева архітектура „клієнт-сервер” на основі WEB-сервісу 

методу Web-сервіса він обробляє його і відправляє результат по мережі назад об’єкту Web-
клієнта у вигляді SOAP-повідомлення – SOAP-відповідь. 

В мережевих архітектурах на основі WEB-сервісів за технологією ASP.NET об’єктом захисту 
інформації виступає структура інформаційного повідомлення обміну даними за протоколом SOAP, 
оскількі носить відкритий характер і не придатна для передачі конфіденційної інформації. 

Для організації захищеного обміну SOAP-повідомленнями, а саме SOAP-відповіді, необхідно 
інтегрувати в модулі інтерпритації інформаційного SOAP-повідомленнями методи криптографічного 
захисту даних.    

У відповідності до схеми, що представлена на рисунку 2, платформа .NET Framework серіалізує 
і десеріалізує XML-структуру на обох етапах обробки: як на Web-сервері Web-сервіса, так і на Web-
сервері,  де розміщений Web-додаток.  У цю інфраструктуру можна додати розширення SOAP  для 
перевірки або зміни SOAP-повідомлень до і після кожного з цих етапів серіалізації і десеріалізації. 

  

Рис. 2. Процес взаємодії між Web-додатком і Web-сервісом 

Наприклад, за допомогою розширення SOAP можливо реалізувати алгоритм 
шифрування частини SOAP-повідомлення після того, як платформа .NET Framework 



 132 

серіалізує аргументи Web-сервіса, а потім розшифрувати SOAP-повідомлення безпосередньо 
на Web-сервері Web-додатка, перш ніж .NET Framework десеріалізує SOAP-відповідь. Як 
правило, якщо розширення SOAP змінює вміст SOAP-повідомлення, то зміни повинні бути 
виконані на обох сторонах інформаційного обміну.  

Виклад основного матеріалу досліджень. Аналіз технологічних підходів, забезпечення 
конфіденційності інформаційних повідомлень, які передаються за протоколом SOAP у 
відкритому вигляді, обумовив звернутися до методів експертного оцінювання з метою 
обгрунтування вибору раціональної моделі криптографічного захисту даних для інтеграції її 
в алгоритм роботи модулю інтерпритації SOAP-повідомлень клієнт-серверних архітектур на 
основі WEB-сервісів [3]. 

Для організації шифрування SOAP-повідомлень пропонується використати алгоритм 
симетричного блокового шифрування AES, що оперує блоками даних розміром 128 бiт і 
довжиною ключа 128, 192 або 256 біт. 

Розглянемо математичну модель даного алгоритму, що пропонується застосувати до 
корисних даних структури SOAP-повідомлення для зменшення показнику часу на 
шифрування та дешифрування. 

В якості вихідних даних для методу шифрування виступає SOAP-повідомлення, що 
містить конфіденційну інформацію та передається в мережах корпоративного призначення. 
Ключ для шифрування та дешифрування,вектор ініціалізації мають бути згенеровані на 
стороні Web-сервісу та передані будь-яким шляхом до клієнту, котрий забезпечить 
скритність ключа.  

Цільовою настановою застосування методу шифрування SOAP-повідомлення за 
алгоритмом AES є забезпечення шифрозахищеності даних за рахунок застосування операції 
шифрування сегменту корисних даних структури SOAP-повідомлення, що містить 
конфіденційну інформацію і яке передається в корпоративній мережі. 

Перед початком застосування алгоритму симетричного блокового шифрування 
необхідно виділити сегмент корисних даних з структури SOAP-повідомлення, який в 
подальшому буде зашифрований для забезпечення безпеки передачі в мережі 
корпоративного призначення. 

Для визначення формату блоків даних і числа раундів шифрування необхідно ввести 
наступні поняття: 

Nb – число 32-бітних слів, що містяться у вхідному блоці, Nb = 4; 
Nk– число 32-бітних слів, що містяться в ключі шифрування, Nk = 4,6,8; 
Nr– кількість раундів шифрування, як функція від Nb і Nk, Nr = 10,12,14. 
Вхідні (input), проміжні (state) і вихідні (output) результати перетворень, які 

виконуються в рамках алгоритму, називаються станами (State). Стан можна представити у 
вигляді матриці 4 х Nb, елементами якої є чотири рядки по Nb байт в порядку S00,  S10,  S20, 
S30, S01, S11, S21, S31,  і т. д. (рис. 3). 

 
Рис. 3. Архітектура „Квадрат” 

На старті процесів шифрування і дешифрування масив вхідних даних in0, in1,  . . .,  in15  
перетворюється в масив State за правилом (3): 

s[r,c] = in[r + 4c],                     (3) 
де  0<r< 4 и 0<c<Nb. Наприкінці дії алгоритму виконується зворотне перетворення (4): 
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out[r + 4c] = s[r, c],                                                           (4) 

де 0<r<4 и 0<c<Nb. Вихідні дані виходять з байтів стану у тому ж порядку. 
Чотири байти в кожному стовпці стану представляють собою 32-бітне слово, якщо r – 

номер рядка в станi, то одночасно він є індексом кожного байта в цьому слові. Отже, стан 
можна представити як одномірний масив 32-бітових слів w0, ..., wNb, де номер стовпця стану 
є індекс у цьому масиві.  

Ключ шифрування також як і масив State представляється у вигляді прямокутного 
масиву з чотирма рядками. Кількість стовпців цього масиву дорівнює Nk. 

Для алгоритму AES число раундів Nr визначається на старті в залежності від значення 
Nk (табл.1) [4]. 

Таблиця 1 
Залежність значення Nr від Nk 

 
Розглянемо функцію зашифровування даних, для чого введемо наступні позначення: 
- SubBytes: заміна байтів – побайтова нелінійна підстановка в State-блоках (S-Box) з 

використанням фіксованої таблиці замін розмірністю 8x256; 
- ShiftRows: зсув рядків – циклічний зсув рядків масиву State на різну кількість байт; 
- MixColumns: перемішування стовпців – множення стовпців стану, що розглядаються 

як многочлени над GF(28); 
- AddRoundKey: складання з раундовим ключем – порозрядному XOR вмісту State з 

поточним. 
Після заповнення масиву State елементами вхідних даних до нього застосовується 

перетворення AddRoundKey, далі, в залежності від величини Nk, масив State піддається 
трансформації раундової 10, 12 або 14 разів, причому фінальний раунд є кілька укороченим – 
в ньому відсутня перетворення MixColumns. Вихідними даними описаної послідовності 
операцій є шифротекст – результат дії функції зашифровування AES. 

Розглянемо функцію зворотнього розшифрування. Якщо замість SubBytes, ShiftRows, 
MixColumnsі AddRoundKey у зворотній послідовності виконати інверсні їм перетворення, 
можна побудувати функцію зворотного розшифрування. При цьому порядок використання 
раундовий ключів є зворотним по відношенню до того, який використовується при 
зашифровуванні. 

У відповідності до алгоритму генерації ключів потрібно ввести наступні позначення: 
Rcon[] – масив 32-бітових раундових констант; 
RotWord – операція циклічної перестановки вхідного 4-байтного слова в вихідну за 

наступним правилом [a0, a1, a2, a3] ->[a1, a2, a3, a0]; 
SubWord – операція заміни в 4-байтним слові за допомогою S-Box кожного байта; 

⊕ – операція виключального АБО (XOR). 

Раундовi ключі виходять з ключа шифрування за допомогою алгоритму генерації 
ключів.  Він містить два компоненти:  розширення ключа (KeyExpansion) та раундовий ключ 
(RoundKeySelection) (рис.4). Базові елементи алгоритму виглядають наступним чином: 

- загальне число бітів раундових ключів дорівнює довжині блоку,  помноженої на 
кількість раундів, плюс 1; 

- ключ шифрування розширюється в розширений ключ (ExpandedKey); 
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- раундові ключі беруться з розширеного ключа наступним чином: перший ключ 
містить перші Nb слів, другий – наступні Nb слів і т. д. 

Розширений ключ являє собою лінійний масив w[i], що складається з чотирьох (Nr+1) 
4-байтових слів, i = 0,4(Nr +1). 

 
Рис. 4. Процедура розширення та вибірки раундового ключа 

Перші Nk  слів містять ключ шифрування.  Кожне наступне слово w[i]  виходить за 
допомогою XOR попереднього слова w[i – 1] і слова на Nk позицій раніше w[i – Nk]: 

w[i] = w[i –1] ⊕ w[i – Nk].     (5) 

Для слів, позиція яких кратна Nk, перед XOR застосовується перетворення до w[i-1], а 
потім ще додається раундовий константа Rcon[i]. Перетворення реалізується за допомогою 
двох додаткових операцій: RotWord і SubWord. 

Значення Rcon[j]  дорівнює 2j-1.  Значення w  [i]  в цьому випадку визначається виразом 
(6): 

w[i] = SubWord(RotWord(w[i –1])) ⊕Rcon[i / Nk] ⊕ w[i – Nk]  (6) 

де i-тий раундовий ключ вибирається з слів масиву розширеного ключа в проміжку від 
W[Nb· i] до W[Nb·(i +1)]. 

Для функції зворотного розшифрування використовується цей же ключ, але в зворотній 
послідовності, починаючи з останнього раундового підключа зашифровування. Раундове 
перетворення складається з послідовного застосування до масиву State ряду трансформацій: 
заміна байт (SubBytes); зсув рядків (ShiftRows); перемішування стовпців (MixColumns); 
додавання раундового ключа (AddRoundKey). 

У функціях зашифровування та розшифрування виробляються наступні перетворення 
заміни байтів: 

 
Рис. 5. Перетворення стану за допомогою S-Box 

Використання попередньо обчисленої таблиці заміни S-Box зводить операцію SubBytes 
до найпростішої вибірки байтів з масиву: 
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λ(f) = S-box[f].      (7) 

Логіка роботи S-Box при перетворенні байту {xy} відображена на рисунку 6. 

 
Рис. 6. Таблиця S-Box заміни байт 

У функціях розшифрування застосовується операція зворотна SubBytesтаInvSubBytes, 
яка реалізується так само просто, як і попередня за допомогою інверсної таблиці S-Box: λ(f) 
= InvSbox[f]. Її логіка роботи при перетворенні байту {xy} відображена на рисунку 7: 

 
Рис. 7. Таблиця S-Box зворотної заміни байт 

У перетворенні зсуву рядків останні 3 рядки стану циклічно зсуваються вліво на різне 
число байтів. Значення зрушень залежать від довжини блоку Nb. У стандарті AES, де 
визначено єдиний розмір блоку, рівний 128 бітам, рядок 1 зсувається на 1 байт, рядок 2 – на 
2 байти, і рядок 3 – на 3 байти.  

Операція зсуву вмісту стану може бути представлена наступним виразом: 

S’r,c= Sr,(c+shift(r,Nb)) mod Nb,     (8) 
для 0 <r<4 и 0 <c<Nb, де значення shift(r, Nb) залежить від номера рядка r. 
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Рис. 8. Вплив перетворення ShiftRows на стан 

У перетворенні зворотного зсуву рядків InvShiftRows  останні 3  рядки стану циклічно 
зсуваються вправо на різне число байтів. Рядок 1 зсувається на 1 байт, рядок 2 – на 2 байти, і 
рядок 3 – на 3 байти.  

Операція зсуву вмісту стану може бути представлена наступним виразом: 
S’r,(c+shift(r,Nb))modNb= Sr,c ,                                                          (9) 

для 0 <r<4 і 0 <c<Nb, де значення    shift(r, Nb) залежить від номера рядка r. 

 
Рис. 9. Перетворення зворотного зсуву рядків 

У перетворенні перемішування стовпців стовпці стану розглядаються як многочлени 
над GF(28) та множаться по модулю x4+1 на многочлен c(x), що виглядає, як:  

c(x)= {03}x3 + {01}x2 + {01}x+ {02}.   (10) 

Це перетворення може бути представлене у матричному вигляді наступним чином: 

  (11) 
де с – номер стовпця масиву State. 
У результаті такого множення байти стовпця s0,c, s1,c, s2,c, s3,c замінюються відповідно на 

байти: 
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               (12) 

У зворотному перетворенні стовпці стану розглядаються як многочлени над GF(28), 
але, звичайно, піддаються зворотному перетворенню, тобто множаться по модулю x4+ 1 на 
многочлен d(x), що виглядає наступним чином:  

d(x) = {0b}x3 + {0d}x2 + {09}x + {0e}.   (13) 

Це може бути представлене у матричному вигляді наступним чином: 
 

             (14) 
де с – номер стовпця масиву State. 
У результаті виходять наступні байти: 

 (15) 

У даній операції раундовий ключ додається до стану за допомогою порозрядного XOR. 
Довжина ключа (в 32-розрядних словах) дорівнює довжині блоку Nb. 

Перетворення, що містить додавання раундового ключа до стану представляється 
виразом: 

[s’0,c,s’1,c,s’2,c,s’3,c] = [s0,c,s1,c,s2,c,s3,c] ⊕ [wr(Nb+c)],             (16) 

де 0 <c<Nb і 0 <r<Nr. 
Висновки.  Отже, запропонований підхід в організації конфіденційності інформації в 

SOAP-повідомленнях на основі алгоритму блочного шифрування AES відрізняється від 
існуючих технологічних рішень за рахунок спрямування об’єкту шифрування/дешифрування 
не усієї структури SOAP-повідомлення, а тільки сегменту цієї структури, що містить корисні 
(не службові) дані. Це забезпечить суттєве скорочення показнику часу виконання операцій 
криптозахиcту SOAP-повідомлення. Запропонована архітектура „Квадрат” забезпечує 
швидке розсіювання і перемішування інформації, при цьому за один раунд перетворенню 
піддається весь вхідний сегмент SOAP-повідомлення, який повинний бути конфіденційним. 
Всi раундовi перетворення операцій в кінцевих полях дозволяють отримати ефективну 
апаратну і програмну реалізацію на різних платформах. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИЩЕННОГО ОБМЕНА SOAP-СООБЩЕНИЯМИ В 

АРХИТЕКТУРАХ WEB-СЕРВИСОВ 
 

В настоящее время над проблемой защищенности информации, которая циркулирует в 
корпоративных сетях, работает большое количество специалистов. Для поддержания 
межкомпьютерного взаимодействия в информационно- телекоммуникационных сетях активно 
применяется сервис-ориентированная архитектура. Именно открытость протоколов этой 
архитектуры ограничивает применение WEB- сервисов для корпоративных задач . В статье 
рассматривается подход к решению задачи по шифрованию открытого трафика между WEB-
клиентом и WEB-сервисом для сетей специального назначения на основе стандарта AES по 
алгоритму блочного симметричного шифрования. Данный подход направлен на сокращение 
времени выполнения операций криптозащиты SOAP-сообщения. 

Ключевые слова: WEB-сервис, SOAP-сообщение, блочное шифрование, скрытая передача 
информации. 

  
S. Lubarskyi 

METHOD OF SECURE EXCHANGE OF SOAP-MESSAGES IN WEB-SERVICES 
ARCHITECTURE 

 
At present the problem of security of information transmitted corporate network, has a large 

number of experts. To support interaction between nodes of information and telecommunication 
networks, is widely utilized service-oriented architecture. This open protocol architecture that limits the 
use of WEB- services for enterprise applications. This paper deals with an approach to solve the problem 
in an open encryption of traffic between the WEB-client and the WEB-service networks for special 
purposes on the basis of standard AES algorithm block ciphers. This approach aims to reduce the 
execution time of operations of cryptographic protection SOAP- message. 

Keywords: WEB-Service, SOAP-message, block encryption, hidden transmission of data. 
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ДІАГНОСТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТИПОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАМІНИ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО МЕТОДУ У КОМП’ЮТЕРНИХ 
СИСТЕМАХ 

 
У статті пропонується рішення науково-технічної задачі діагностування цифрових 

типових елементів заміни з використанням електромагнітного методу, заснованого на 
безконтактному зйомі діагностичної інформації. 

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

Вступ. Останнім часом елементна база цифрових пристроїв радіоелектронних засобів 
озброєння (РЕЗО) набула суттєвих ускладнень. Це характеризується по-перше, високим 
ступенем інтеграції елементів, по-друге, високими робочими частотами, по-третє, 
складністю виявлення і локалізації відмов, які виникають, у четвертих, новими принципами 
побудови РЕЗО. Дані особливості сучасної елементної бази цифрових пристроїв РЕЗО 
обумовлюють зниження їх функціональної надійності. Це ускладнює організацію 
експлуатації, обслуговування і ремонту цифрових об’єктів РЕЗО та призводить до 
збільшення часу локалізації, як складової часу діагностування дефектних радіоелектронних 
компонентів типових елементів заміни (ТЕЗ). Тому ускладнюються умови для реалізації 
потенційних бойових можливостей РЕЗО,  вимоги до яких в реальних умовах експлуатації 
постійно зростають. 

Аналіз системи технічного обслуговування і ремонту(СТОіР) РЕЗО показав ряд 
конкретних недоліків в експлуатації, організації технічного обслуговування та проведенні 
ремонту  цифрових об’єктів[1,2]. Виходячи з діагностичного обладнання об'єктів РЕЗО на 
першому рівні СТОіР, система вбудованого контролю може виявити відмову з точністю до 
групи (15-20) цифрових ТЕЗ підозрюваних у несправності, а ремонт об'єкта здійснюється 
агрегатним методом з використанням запасних ТЕЗ із комплекту одиночного ЗІП. При цьому 
група підозрюваних у несправності ТЕЗ відправляється на другій рівень СТОіР – у ремонтні 
органи,  які знаходяться на значній відстані (сотні кілометрів)  від рівня експлуатації РЕЗО. В 
результаті цього запасні інструменти та приладдя (ЗІП) об’єкта залишається недостатньо 
укомплектованим на протязі тривалого часу, що призводить до зниження імовірності 
достатності укомплектованості ЗІП об’єкта, збільшення середнього часу відновлення, 
зниження коєфіціенту готовності РЕЗО, а також значним чином є недостатнє фінансування 
потреб Збройних Сил України на обсяг випуску нових зразків РЕЗО. 

Основна частина. Використання застарілих методів діагностування, недостатня 
укомплектованість сучасними засобами діагностики й ремонту, недосконалість існуючих 
робіт, що не забезпечують задану якість і своєчасність при проведенні діагностування, 
стають неадаптованими для нових зразків РЕТ. Крім того, непристосованість нормативно – 
технічної документації виробів до задач технічного діагностування, низький рівень 
професійної підготовки особового складу строкової служби, строк якої у теперішній час 
становить 12 місяців, ускладнює можливість проведення технічного діагностування 
цифрових пристроїв РЕЗО згідно висунутих вимог. Більш того, реалізація можливостей 
ремонтних органах (РО) утруднена через відсутність постачання експлуатаційно-витратних 
матеріалів в належному обсязі.  

Таким чином, недоліками РО є: низька адаптивність, невідповідність вимогам щодо 
підтримання експлуатаційної надійності сучасних РЕЗО, недоукомплектованість сучасними 
засобами діагностики і ремонту та недосконалість існуючих, низька кваліфікація ремонтного 
персоналу [4, 6-8].  
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У РО проводиться селекція підозрюваних у несправності ТЕЗ на справні й несправні. 
Справні повертаються назад на об'єкт - рівень експлуатації і поповнюють комплект 
одиночного ЗІП, а несправні, як правило, це (1-2) ТЕЗ відправляються для проведення ремонту 
на третій рівень СТОіР – у ремонтні підприємства, який, як правило, знаходиться на значному 
віддалені від другого. З цієї причини час доставки несправних ТЕЗ у ремонтні підприємства, 
як складова середнього часу відновлення,  має значний показник.  В результаті таких 
нераціональних переміщень зменшується імовірність достатності укомплектованості ЗІП, 
збільшується вартість і середній час відновлення цифрових об’єктів РЕЗО. 

Зростання середнього часу відновлення об'єкта РЕЗО призводить до зниження його 
коефіцієнта готовності [8,9] (Кг) 
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де То – середній наробіток на відмову, 
Тв – середній час відновлення.  
В сучасних умовах швидкого розвитку елементної бази вимоги до основних показників 

надійності РЕТ (середній час відновлення і коефіцієнт готовності) становляться більш 
жорсткими [2, 5,6]. 

Для поліпшення основних показників надійності (зменшення середнього часу 
відновлення та збільшення коефіціенту готовності) в сучасних складних економічних умовах 
пропонується використання електромагнітного методу діагностування цифрових ТЕЗ, а 
також розробка на його основі простого і недорогого пристрою діагностування цифрових 
ТЕЗ. 

Сутність електромагнітного методу діагностування полягає в тому, що в якості 
діагностичного параметру використовується амплітуда відеоімпульсів, які знімаються з 
корпусу цифрового ТЕЗ за допомогою антенного пристрою. Перехід цифрового ТЕЗ із 
одного стану у 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 ТЕЗ,  накладається на її корпус.  На входи ТЕЗ 
треба забезпечити подання перевірочних тестів. При спрацьовуванні будь-якого з логічних 
елементів інтегральних мікросхем (ІМС) у антені наводиться імпульсна електрорушійна 
сила, яка генерує імпульс певної амплітуди. Наявність імпульсів на виході антени служить 
інформацією про факт перемикання логічних елементів ІМС, які входять до складу ТЕЗ. 
Діагностична інформація, яка отримана за допомогою антенного пристрою, являє собою 
послідовність відеоімпульсів, надходить до блоку її обробки. На основі порівняння 
параметрів імпульсів наведених в антені і еталонних приймається рішення про технічний 
стан даного цифрового ТЕЗ. Математичний опис процесу випромінювання цифровим ТЕЗ 
імпульсів і прийому їх за допомогою антенного пристрою наведений у роботах [10, 11].  

Для підтвердження основних положень методу був проведений експеримент. 
Структурна схема випробувального стенду зображена на рис.1, а результати досліджень у 
вигляді осцилограми (фото) електромагнітного процесу у антенному пристрої на рис.2. 

У ході експерименту й обробки статистичних даних був зроблений висновок, що між 
параметрами сигналів на виході цифрового ТЕЗ й у антенному пристрої існує сильний 
кореляційний зв'язок, коефіціент кореляції якого складає приблизно 0,95. Експериментальні 
дослідження електромагнітного процесу дозволили визначити параметри і форму імпульсів, 
які виникали у 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. 1. Структурна схема випробувального стенду 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Осцилограма імпульсів, які випромінює цифровий ТЕЗ, знятих за 
допомогою антенного пристрою 

 
Детальніше розглянемо блок обробки діагностичної інформації (ДІ) (який зображений 

на рисунку 3). Блок ДІ служить для виділення, перетворення і аналізу діагностичної 
інформації, а також для ухвалення рішення про технічний стан 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 в цифрову форму і перетворення паралельного коду в послідовний. 
Виходячи з аналізу параметрів імпульсів, швидкодія АЦП повинна відповідати, як мінімум, 
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 тестової 

послідовності (ТП)  до модуля обробки ДІ,  а також для підключення  універсального 
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ремонтного модулю (УРМ) до зовнішньої ЕОМ для централізованого запису інформації в 
базу паспортних даних. Найбільш широке застосування знайшли наступні способи 
підключення зовнішніх пристроїв до ЕОМ: 

1) підключення до послідовної шини USB 1.1 або USB 2.0; 
2)  підключення до паралельного порту LPT; 
3) підключення до системної шини за допомогою інтерфейсу IDE; 
4) підключення до послідовної шини IEEE 1394 (Fire Wire, i/Link); 
5) підключення до системної шини за допомогою інтерфейсу SCSI. 
Високу швидкість передачі даних і зручність підключення забезпечує послідовна шина. 

Крім того, перевагами її застосування є відсутність: жорстких вимог до довжини сполучного 
кабелю; змагання сигналів; необхідності використння додаткового адаптеру[12]. Робота 
УРМ. Процес діагностування починається з калібрування уніфікованого ремонтного модуля. 
Для цього команда про початок калібрування надходить у блок формування установчого 
коду. За даною командою блок формує сигнал еталонної напруги і передає його в модуль 
обробки ДІ на блок виділення імпульсів в прийомному пристрої. Далі сигнал посилюється, 
перетворюється в цифрову форму і поступає на пристрій індикації. У випадку відмінності 
значення сигналу від паспортної (зазначеного у формулярі на УРМ), оператор змінює 
коефіцієнт підсилення блоку підсилювачів і домагається заданого значення. 

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

Нище приведено рисунок на якому зображена структурна схема універсального 
ремонтного модуля для локалізації дефектних цифрових типових елементів заміни. 

Універсальний ремонтний модуль, який буде реалізовувати розроблену методику 
локалізації дефектних цифрових ТЕЗ, повинен відповідати наступним вимогам: 
- діагностування цифрових ТЕЗ із заданою достовірністю; 
- автоматизування процесу локалізації дефектних цифрових ТЕЗ; 
- простота в експлуатації (можливість експлуатації УРМ персоналом невисокої кваліфікації); 
- низька вартість УРМ;  
- висока продуктивність. 
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Рис. 3. Структурна схема уніфікованого ремонтного модуля 
 

Висновки. Проведені розрахунки показали, що застосування запропонованого 
електромагнітного методу, а також використання УРМ дозволить здійснювати контроль 
технічного стану ТЕЗ з глибиною до окремого цифрового ТЕЗ,  автоматизувати процес 
локалізації дефектних цифрових ТЕЗ в порівнянні з відомими методами дозволить скоротити 
середній час діагностування самих цифрових ТЕЗ в 2-3 рази за рахунок відсутності 
переміщення несправних ТЕЗ з другого на третій рівень СТОіР, що приведе до збільшення 
коефіцієнту готовності цифрового об’єкту РЕЗО на 8...10%,  а також підвищити імовірність 
достатності укомплектованості ЗІП. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И РЕЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  
В статье рассмотрены результаты исследований авторов особенностей спектрального 

анализа сигналов речи на основе ортогонального и неортогонального время частотного 
преобразования. Подобный подход опирается на результаты современных исследований в 
области нейрофизиологии и психофизиологии слуха.  Приведены результаты исследований по 
применению время-частотного преобразования на основе неортогонального базиса для анализа 
речевых файлов. Показано, что спектры на основе такого преобразования позволяют получать 
более достоверные оценки параметров речи в частотной области. Полученные результаты 
могут быть применены при построении систем идентификации диктора по параметрам его 
голоса и при построении систем автоматического распознавания речи. Кроме того, полученные 
результаты могут оказать существенное влияние на построение систем защиты речевой 
информации с ограниченным доступом. 

Ключевые слова: частотный спектр, ортогональны базис, неортогональный базис, 
фонема, форманта,  характеристики голоса. 

 
Вступление. Современная теория речеобразования базируется на работах Гельмгольца 

[1]. Существенную детализацию и развитие эта теория получила фундаментальных трудах 
Фанта [2] и Фланагана [3]. Библиография в области речевых технологий в настоящее время 
насчитывает тысячи публикаций. Эти работы существенно детализируют основные моменты 
акустической теории речеобразования. Основополагающие труды второй половины 20-го 
века и последнего десятилетия в области нейрофизиологии и психофизиологии слуха внесли 
существенное понимание в механизмы нейрофизиологии восприятия звука.  

Однако, несмотря на огромное число исследований в этой области, на сегодняшний 
день следует констатировать незавершенность акустической теории речеобразования. В 
настоящее время эта теория отвечает на большинство вопросов о механизмах формирования 
акустических колебаний при речеобразовании, но не дает ответ на принципиальный вопрос 
современной теории распознавания речи: каковы принципы кодирования информационной 
части речи? При этом имеется в виду не ответ на вопрос о механизмах кодирования. Эти 
механизмы на сегодняшний день общепризнанны. Вопрос заключается в конкретных 
информационных кодах для различных звуков речи, которые однозначно решают вопрос 
декодирования речевой информации, произносимой разными людьми. На сегодняшний день 
по-прежнему неясно, а корректна ли вообще постановка задачи о существовании таких 
кодов, например, в виде определенных функций спектров фрагментов речи.  

Существование в настоящее время систем речевого ввода типа Speech Text и различных 
вариантов фонемических машин, по существу не отвечает на этот вопрос.  

Как правило, системы первого типа (в существенной части и второго) построены на 
основе идеи нейронных сетей. Эти системы, в какой-то мере эмулируют возможный способ 
решения задач речевых технологий мозгом. Принято считать, что конгломераты нейронов 
мозга, обрабатывающие звуковую информацию, каким-то образом выделяют нечто общее в 
спектрах фрагментов речи, которые характеризуют информационную часть речи. При этом  
полагают, что мозг способен “находить” и “видеть” нечто общее в спектрах речевых 
фрагментов, что характеризуют, например, одну и ту же фонему при различных 
характеристиках речеобразующего тракта [4]. 

Использование выявленных закономерностей на сегодняшний день позволяет строить 
системы с определенной эффективностью распознающих звуки по спектральным 
характеристикам звуков речи. Однако, диапазон изменения этих характеристик таков, что 
системы в лучшем случае работают, лишь при вполне определенных характеристиках голоса. 

При этом, одной из весьма существенных проблем в области обработки речевой 
информации является высокая вариабельность  различных спектральных характеристик.  
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Так, например, из многочисленных исследований известно, что для гласных звуков 
речи [а], [i], [u], [e], [o] существуют определенные частотные диапазоны изменения формант 
[2; 3; 5–10]. Однако, даже для гласных звуков речи эти диапазоны, во-первых, пересекаются 
между собой, а во-вторых являются, все равно, среднестатистическими данными. Реальные 
частотные характеристики звуков на практике, вполне могут выходить за приводимые 
диапазоны.  

Высокая степень изменчивости параметров спектра для одних и тех же выявляемых в 
исследованиях характеристик речи является серьезной проблемой при разработке общих 
концепций и теорий в различных областях речевых технологий.  

Возникает она и при решении задач построения систем идентификации диктора по  
независимым от контекста характеристикам голоса, что требует эффективной обработки 
речевой информации. 

Нет сомнения, что эта проблема существенным образом связана с природой 
акустической речевой информации. 

Однако, возможна и иная причина весьма больших отличий параметров спектров, 
примеры которых приводятся в многочисленных исследованиях. Современный 
спектральный анализ в области речевых технологий базируется на кратковременном 
(“оконном”) преобразовании Фурье [11]. Неоднократно в различных исследованиях 
затрагивалась проблема как корректного применения спектрального анализа Фурье, так и 
возможностей эффективной физической интерпретации результатов спектрального анализа. 

В данной статье представлены результаты исследований, которые уточняют ряд 
известных положений и могут ответить на ряд вопросов эффективного применения 
спектральных методов в речевых технологиях для малых временных интервалов.  

Постановка задачи исследования. В приводимых ниже исследованиях будем 
опираться на ряд известных положений в области речевых технологий. Большинство этих 
положений являются следствием огромного числа экспериментальных исследований в 
различных смежных областях речевых технологий – нейрофизиологии, психофизиология 
восприятия речи, лингвистики и цифровых методов обработки аудиоинформации. По 
нашему мнению, в области речевых технологий, ввиду сложности объекта исследований, не 
существует однозначно трактуемых положений и результатов исследований. Но мы 
полагаем, что любое исследование должно быть учтено, поскольку этими исследованиями 
определяется достигнутое на сегодняшний день понимание вопросов речевосприятия. 

Как указывалось выше, будем считать, что вся наиболее существенная информация, 
необходимая для распознавания речи, полностью содержится в параметрах звуковой волны 
фрагментов речи, представленной в цифровой записи. 

В нашем исследовании рассматривается влияние на результаты спектрального анализа 
фрагментов речи в виде звуковой волны с точки зрения  воздействия ряда факторов. 

Первым существенным фактором приводимого ниже анализа является математическая 
“гладкость” спектров и описывающих их функций. Этот фактор весьма важен с точки зрения 
математического описания сигналов как для получения достоверных оценок спектров и их 
параметров, так и для построения эффективных алгоритмов локализации локальных 
экстремумов в частотной области. “Гладкость”  спектров  весьма существенно зависит от 
параметров окна преобразования и ряда параметров спектрального анализа. 

Второй существенный фактор – достоверность физической интерпретации спектров и 
их функций, т.е. соответствие этой интерпретации, являющейся следствием вида 
конкретного спектра, физическому наличию частотных составляющих в исследуемом 
сигнале. Этот фактор также весьма существенно зависит от нескольких параметров 
спектрального анализа.  

Наконец, весьма важным фактором является стабильность характеристик спектра и его 
локальных максимумов, связанных с формантами речи, как для фрагментов одной и той же 
фонемы, так и для характеристик голоса диктора. 
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Поставим задачу выявления факторов и параметров спектральных преобразований 
фрагментов речи, которые позволяют получить более “гладкие” и устойчивые спектральные 
функции и позволяют более корректную физическую интерпретацию спектральных 
функций. 

Спектральный анализ фрагментов речи. Рассмотрим влияние фактора выбора 
параметра временного окна на результаты спектрального анализа характеристик звуковой 
волны. 

Будем рассматривать  фрагменты речи как дискретные временные ряды амплитуды 
звуковой волны )( itA . Будем рассматривать преобразование Фурье для различных малых 
временных интервалов фрагментов речи. Исследования в области нейрофизиологии и 
психологии восприятия звука показывают, что существенная часть обработки звуковой 
информации в частотной области нейронами слухового анализатора осуществляется на 
временных интервалах порядка 20–100 мс [2; 3; 10]. С другой стороны, известно, что 
большинство фонем речи могут быть “сконструированы” на основе мультифрактального 
подобия из малых составных частей фрагментов фонем. Это временные интервалы порядка 
15–20 мс [11]. Мультифракталы в этих исследованиях трактуются на основе концепции 
Мандельброда [12–17]. Однако, классический спектральный анализ на малых временных 
интервалах (порядка 20мс) позволяет анализировать спектры с интервалом частоты 
дискретизации порядка 50 Гц.  

В то же время, нейрофизиологические данные показывают, что в диапазоне частот до 
500 Гц, слуховые анализаторы человека имеют частотное разрешение порядка 1 Гц [4].  

Рассмотрим дискретное преобразование Фурье временного ряда амплитуд звуковой 
волны на малом временном интервале (20 мс) в следующем виде: 
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где 1-=i  ,  abs – модуль комплексного преобразования, )(kS  - амплитуда спектра,  
( )tA  – амплитуда звуковой волны для дискретного отсчета t. 

Параметр k в (1) будем рассматривать не как дискретную переменную номера частоты 
спектра, а как непрерывную переменную, которая может изменяться в диапазоне  

2/1 Nk ££ .  Для дискретных значений k в этом диапазоне выражение (1) является обычным 
оконным дискретным преобразованием Фурье с ортогональным базисом. Для дробных 
значений k – это выражение является преобразованием с неортогональным базисом и 
произвольной  частотой -  Nk /2p . Теория информации не исключает физического 
существования любых частотных составляющих в диапазоне частот от 1/Т до частоты 
Найквиста (T – временное окно преобразования).  

Проиллюстрируем наши предыдущие и последующие рассуждения рассмотрением 
двух спектров для одного и того фрагмента речи, показанных на рис. 1 и рис. 2.  

Первый спектр (рис. 1) является оконным преобразованием Фурье с дискретным 
набором частот (ортогональный базис, дискретность шага по частоте – 50 Гц). Второй (рис. 
2) – неортогональный базис с произвольным набором частот (дискретность шага по частоте – 
1 Гц). 

Для спектральных преобразований на малых временных интервалах точность 
локализации максимумов в первом случае не может превышать 50 Гц. Для неортогональных 
базисных функций в данном примере точность локализации максимумов спектра – порядка 
1Гц. 

Неудобство второго варианта преобразования заключается в невозможности 
применения быстрых алгоритмов спектрального анализа, близких по эффективности 
быстрому преобразованию Фурье. Однако, как показывают проведенные нами 
многочисленные исследования спектров на основе набора неортогональных базисных 
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функций с дробным шагом по частоте, эти спектры дают возможность получения 
устойчивых оценок важных частотных параметров речи. 

 

 
 

Рис.1. Спектр Фурье  (ортогональное преобразование) 
 
 

 
 

Рис. 2. Спектр Фурье (неортогональное преобразование) 
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В частности, на протяжении длительности фонемы локализация первых по величине 
максимумов амплитуды спектра изменяется  в пределах нескольких герц по частоте (при 
шаге по частоте 1Гц). Исследования, результаты которых приведены в данной работе, 
проводились при соотношении сигнал шум не менее 20 дБ.  

Более высокая стабильность спектральных характеристик для неортогонального базиса 
позволяет производить более устойчивые оценки параметров характеристик голоса. Так, 
например, на рис. 3 приведены графики распределения частоты основного тона речи (ЧОТ). 
Эти графики рассчитывались по среднему расстоянию по частоте между первыми 8 
максимумами спектра для ортогонального и неортогонального вариантов для одного и того 
же файла с речью одного диктора. 

 

 
 

Рис. 3. Сравнительные распределения частоты основного тона 
 
Из рис. 3 видно, что различие между распределениями, вычисленными на основе 

одного и того же алгоритма, весьма существенно. Для ортогонального варианта (красный 
график) дисперсия  плотности распределения вероятностей гораздо выше. Это приводит к 
существенной разнице (DF=9,9 Гц) в оценке величины среднего значения ЧОТ F1 и F2 для 
одного и того же диктора. 

Важным фактором неортогонального преобразования является существенно более 
высокая гладкость спектра в районе первых по величине локальных максимумов. Это 
позволяет реализовывать сравнительно простые эффективные алгоритмы расчета 
максимумов спектра. Кроме того, в ряде случаев разница в положении максимумов спектра 
для двух вариантов преобразований может составлять до 50 Гц.  

Необходимо отметить следующее. Спектральное дискретное преобразование Фурье с 
ортогональным базисом вместе с обратным преобразованием обеспечивает взаимно 
однозначное соответствие между частотной и временной областями. Вариант 
неортогонального базиса является избыточным с точки зрения обратного преобразования. 
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Число временных отсчетов намного меньше числа отсчетов, которые можно получить в 
частотной области. 

Известно, что при малых временных интервалах оконного преобразования для 
достаточно качественного прослушивания речи достаточно порядка 8 первых формант речи 
[2–7]. Аналогичную аппроксимацию амплитуды звуковой волны возможно реализовать на 
основе нескольких локальных максимумов для неортогонального базиса (1). Эксперименты 
показывают, что в этом варианте частотных характеристик для того же качества при 
прослушивании речи достаточно 4 – 5 формант. (При этом трактовка формант аналогична 
классическому варианту). 

Вторым важным фактором стабильности спектральных характеристик для 
неортогонального базиса на малых временных интервалах является возможность построения 
независимых от характеристик голоса функций, зависящих от локальных максимумов 
спектра, которые могут являться устойчивыми идентификаторами звуков речи. Результаты 
этих исследований будут изложены в последующих статьях. 

Выводы. Экспериментальные исследования речевых аудио файлов на основе 
преобразования Фурье с неортогональным  базисом для временных интервалов порядка 20 
мс показали высокую стабильность спектральных характеристик. Эта стабильность 
позволяет производить оценку важных речевых параметров речи в частотной области с более 
высокой степенью достоверности. 
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СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ І МОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 
У статті розглянуті результати досліджень авторів особливостей спектрального аналізу 

сигналів мови на основі ортогонального і неортагонального часо- частотного перетворення. 
Подібний підхід спирається на результати сучасних досліджень в області нейрофізіології і 
психофізіології слуху. Приведені результати досліджень по застосуванню часо-частотного 
перетворення на основі неортогонального базису для аналізу мовних файлів. Показано, що 
спектри на основі такого перетворення дозволяють отримувати достовірніші оцінки 
параметрів мови в частотній області. Отримані результати можуть бути застосовані при 
побудові систем ідентифікації диктора за параметрами його голосу та при побудові систем 
автоматичного розпізнавання мови. Крім того, отримані результати можуть зробити 
істотний вплив на побудову систем захисту мовної інформації з обмеженим доступом. 

Ключові слова: частотний спектр, ортогональні базис,  неортогональний базис, фонема, 
форманта,  характеристики голосу. 

 
V. Solovyov, O.Rybalsky 

SPECTRAL ANALYSIS AND SPEECH TECHNOLOGY 
 
The results of researches of authors of features of spectrology of signals of speech on the basis of 

ortogonal and neortogo-regional time of frequency transformation are considered in the article. Similar 
approach leans against the results of modern researches in area of neyrophysiology and  
physiopsychology of rumor.  Results over of researches are brought on application of transformation from 
temporal in the frequency form of presentation of signals  on the basis of unortogonal base for the 
analysis of speech files. It is shown that spectrums on the basis of such transformation allow to get more 
reliable estimations of parameters of speech in a frequency area. The got results can be applied at the 
construction of the systems of authentication of announcer on the parameters of his voice and at the 
construction of the systems of AVR. In addition, the got results can render substantial influence on the 
construction of the systems of defence of speech information with the limited access. 

Keywords: frequency spectrum, a base, unortogonal base, phoneme, formant,  descriptions of voice, 
is ortogonal. 
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Лєнков О.С. (ВІКНУ) 
 

ПІДВИЩЕННЯ ПЕРЕПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ РОЗПОДІЛЕНОЇ 
ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
Проаналізовані основні шляхи щодо визначення важливості вхідних електронних 

документів з метою першочергової їх обробки для прийняття обґрунтованого рішення. 
Запропоновано використання лінгвістичного процесора та нейронних мереж для вирішення 
задач визначення важливості вхідних документів. В якості об’єкта, на якому було проведено 
відповідні дослідження, вибрано систему підтримки прийняття рішення щодо першочерговості 
розглядання вхідних документів. З цією метою проводиться аналіз статистичних, 
функціональних та технічних показників, що характеризують важливість документів. 
Обґрунтовано можливість застосування лінгвістичної бази даних для створення реферату 
вхідних документів з метою підвищення перепускної спроможності розподіленої обчислювальної 
мережі спеціального призначення щодо першочергової обробки найбільш важливих вхідних 
електронних документів.  

Ключові слова: вхідні електронні документи, важливість вхідних документів, 
лінгвістичний процесор. 

 
Вступ. На даний час у розподіленій обчислювальній мережі (РОМ) спеціального 

призначення існує значна затримка у часі між моментом, коли необхідна  інформація для 
прийняття рішення отримана, та моментом, коли вона вже реалізована управляючим 
елементом. Це виникає внаслідок постійного зростання об’ємів інформації і, як результат, 
перевантаження не тільки окремих комплексів, а й усієї РОМ, що веде до значних затримок у 
надходженні необхідної інформації для прийняття обґрунтованого рішення, а в деяких 
випадках і взагалі до втрати його актуальності. Тому виникає завдання підвищення 
перепускної спроможності РОМ в системі спеціального призначення щодо визначення та 
обробки найбільш важливої інформації за рахунок адаптації порядку її обробки в стислий 
проміжок часу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що одним із шляхів підвищення 
ефективної обробки інформації з урахуванням її важливості є широке застосування 
спеціальної системи підтримки прийняття рішень (СППР) для  визначення послідовності 
обробки вхідних електронних документів (ВЕД) [1-4]. Однак, на даний час у сучасній 
літературі недостатньо повно розглянуті питання щодо попереднього автоматичного 
реферування ВЕД та проведення аналізу комплексу інформативних параметрів для оцінки 
важливості ВЕД за допомогою лінгвістичного процесора (ЛП) як складового елемента 
СППР.  

Метою статті є обґрунтування шляхів підвищення перепускної спроможності РОМ  
щодо обробки найбільш важливих ВЕД. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під перепускною спроможністю РОМ 
мається на увазі максимальна швидкість для обробки найбільш важливих ВЕД. Важливою 
вважається та інформація, що надала можливість прийняття обґрунтованого рішення в 
стислий проміжок часу.  

Під розподіленою обчислювальною мережею мається на увазі весь ланцюг 
автоматизованої обробки ВЕД, що проходить від їх отримання до реалізації прийнятого 
рішення управляючим елементом. 

З метою більш детального уявлення про ланцюг автоматизованої обробки ВЕД 
використаємо метод декомпозиції та виділимо декілька важливих етапів: 

1. Первинна обробка ВЕД для визначення їх характеристик. 
2. Вторинна обробка ВЕД з метою формування на їх основі вхідних анотованих 

документів  (ВАД). 
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3. Третинна обробка інформації для визначення важливості ВАД (ВЕД) та 
послідовності їх видачі оператору з метою прийняття обґрунтованого рішення.  

4. Реалізація прийнятого рішення управляючим елементом.  
Таким чином, якщо зменшити час, необхідний для обробки найбільш важливих ВЕД на 

кожному з етапів, то збільшиться перепускна спроможність розподіленої  обчислювальної 
мережі з передачі та обробки найбільш важливих ВЕД з метою прийняття обґрунтованого 
рішення в стислий проміжок часу.  

Для оцінки важливості ВЕД (ВАД) можна використати наступні показники 
(параметри): 

а) статистичні показники: 
–  щільність ключових слів у назві та в анотації ВЕД,  що характеризує важливі та 

найважливіші  повідомлення, шкала вимірювання – відношення; 
–  щільність ключових слів у тексті,  що характеризує найважливіші  повідомлення,  

шкала вимірювання – відношення; 
– щільність ключових слів у тексті, що характеризує важливі  ВЕД, шкала вимірювання 

– відношення; 
– щільність ключових слів у тексті, що характеризує не важливі  ВЕД, шкала 

вимірювання – відношення; 
б) функціональні показники: 
–  виходячи із щільності ключових слів визначення класу,  до якого належать ВЕД,  

шкала вимірювання – порядкова; 
– мотивація  необхідності першочергової обробки ВЕД за часом, шкала вимірювання – 

порядкова; 
в) технічні показники: 
– важливість абонента, який надіслав ВЕД, шкала вимірювання – порядкова. 
При вивченні ВЕД виникає необхідність розпізнавання важливості інформації на 

початковій стадії обробки, тобто кожне джерело інформації (у нашому випадку канал 
інформації)  має свою історію –  історію важливих або не важливих ВЕД.  Кожний канал,  з 
якого йде збір ВЕД, набирає свою окрему статистику важливої або не важливої інформації.  
Цим і визначається важливість самого каналу та потенційна важливість ВЕД. 

Для вирішення задачі класифікації ВЕД, тобто віднесення ВЕД, що характеризується 
набором показників, до важливої або найбільш важливої, пропонується застосовувати так 
званий нечіткий гібридний класифікатор [5]. Такий класифікатор є системою, що об’єднує в 
структурному і функціональному відношеннях принципи нейронних мережних моделей і 
нечітку логіку обробки даних відповідно. 

Одним із шляхів ефективної обробки ВЕД з урахуванням їх важливості є широке 
застосування СППР щодо визначення послідовності їх обробки. Вирішення цієї задачі 
можливо на основі попереднього автоматичного реферування ВЕД  та формування 
відповідних ВАД за допомогою лінгвістичного процесора (ЛП) як складового елемента 
СППР.  

Основою лінгвістичного забезпечення РОМ є лінгвістична база даних (ЛБД), що 
включає різні словники заданого формату [6]. За допомогою ЛБД лінгвістичним процесором 
вирішується задача декомпозиції тексту ВЕД на зазначені компоненти реферату ВАД. 

Послідовність реферування ВЕД включає наступні операції: 
• висування попередньої гіпотези про сенс всього ВЕД; 
• визначення значень незрозумілих слів (спеціальної термінології); 
• формування загальної гіпотези (про знання); 
• уточнення значення термінів та інтерпретація окремих фрагментів тексту під впливом 

загальної гіпотези (від цілого до частинного); 
• формування смислової структури тексту ВЕД за рахунок встановлення внутрішніх 

зв'язків між ключовими словами і фрагментами, а також за рахунок утворення абстрактних 
понять, узагальнюючих конкретні фрагменти знань; 
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• коректування загальної гіпотези про сенс ВЕД та інтерпретація окремих фрагментів 
тексту під впливом загальної гіпотези (від частинного до цілого); 

• прийняття основної гіпотези. 
Таким чином,  на основі застосування як дедуктивної (від цілого до частинного),  так і 

індуктивної (від частинного до цілого) складових забезпечується реферування ВЕД, тобто 
формування ВАД. 

Крім того, за допомогою ЛП визначається важливість ВАД (ВЕД), що характеризує 
зміст та терміновість відпрацювання ВЕД, а також пріоритет адресата, який надіслав ВЕД. 
При цьому використовуються статистичні показники (щільність ключових слів у назві та в 
анотації ВЕД,  а також у тексті ВЕД,  що характеризують найважливіші,  важливі  та не 
важливі  ВЕД);  функціональні показники (виходячи із щільності ключових слів визначається 
клас, до якого належить ВЕД та мотивація необхідності першочергової обробки ВЕД за 
часом); технічні показники (важливість абонента, який надіслав ВЕД). 

Враховуючи характер завдань, що вирішує оператор РОМ, очевидно, що найбільш 
ефективною є така організація його діяльності, при якій забезпечується аналіз максимальної 
кількості найбільш важливих ВЕД. Показник ефективності роботи оператора буде мати 
наступний вигляд: 
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)( допобсл TP ii <t  – імовірність правильної обробки (обслуговування)  ВАД за час,  що не 

перевищує допустимого ( допT ); n  – кількість видів ВАД (ВЕД), аналізованих оператором за 

час роботи аt  [1]. 
Імовірність правильної обробки повідомлення є функцією, яка характеризує 

особливості конкретного ВАД (ВЕД) і трудомісткість його обробки. 
Запропонований показник ефективності фактично описує виважену ймовірність 

обслуговування заявок (ВАД та ВЕД).  Для системи масового обслуговування,  де є 
операторський пост [1], імовірність обслуговування є одним з найважливіших показників 
ефективності функціонування РОМ. Це підтверджує правильність обраного показника 
ефективності, що фактично описує виважену ймовірність своєчасного аналізу ВАД (ВЕД) 
усіх видів за фіксований час з урахуванням їх важливості і середнього часу аналізу. З метою 
врахування важливості ВАД (ВЕД) необхідно знайти ефективний алгоритм, що дозволяє 
забезпечити вибір з потоку таких ВЕД, в яких є найбільш важлива інформація для прийняття 
обґрунтованого рішення в короткий термін.  

Таким чином, одним із шляхів підвищення ефективності функціонування РОМ  є 
автоматизація роботи оператора РОМ щодо врахування важливості ВЕД і зменшення часу її 
обробки за рахунок попередньої оцінки реферату ВЕД. Це можливо вирішити за допомогою 
СППР, яка дозволяє автоматизувати роботу оператора за рахунок додаткового 
інформаційного та лінгвістичного забезпечення РОМ. 

Знайшовши оптимальну організацію обробки ВЕД за критерієм мінімального часу 
перебування ВЕД на кожному етапі, можливо вести мову про підвищення перепускної 
спроможності розподіленої обчислювальної мережі за рахунок її адаптації запропонованим 
методом параметричної обробки ВЕД [5].  

Як показують результати експериментальних досліджень, застосування методу 
параметричної обробки ВЕД у СППР забезпечує підвищення ефективності роботи оператора 
щодо визначення послідовності обробки ВЕД для прийняття обґрунтованих рішень на 10-
15%. 
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Висновок. Запропоновані шляхи підвищення перепускної спроможності РОМ (за 
рахунок першочергової обробки найбільш важливих вхідних електронних документів) 
доцільно реалізовувати на основі застосування методу параметричної обробки ВЕД для 
прийняття обґрунтованих рішень в стислий проміжок часу. 
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Шворов А.С., Ленков А.С. 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Проанализированы основные пути по определению важности входящих электронных 
документов с целью первоочередной их обработки для принятия обоснованного решения. 
Предложено использование лингвистического процессора и нейронных сетей для решения задач 
определения важности входящих документов. В качестве объекта, на котором были проведены 
соответствующие исследования, выбрана система поддержки принятия решения для 
определения первоочередности рассмотрения входящих документов. С этой целью проводится 
анализ статистических, функциональных и технических показателей, характеризующих 
важность документов. Обоснована возможность применения лингвистической базы данных для 
создания рефератов входящих документов с целью повышения пропускной способности 
распределенной вычислительной сети специального назначения по первоочередной обработке 
наиболее важных входных электронных документов. 

Ключевые слова: входные электронные документы, важность входных документов, 
лингвистический процессор. 

 
A. Shvorov, A. Lenkov 

CAPACITY ENHANCEMENT OF DISTRIBUTED COMPUTER NETWORK SPECIAL 
PURPOSE 

 
Analyzed the main way to determine the importance of incoming electronic documents to their 

primary treatment for an informed decision. Proposed use of the language processor and neural networks 
for solving the problem of determining the importance of incoming documents. As an object, which were 
carried out relevant studies, selected decision support system for prioritization of examination of incoming 
documents. To this end, a statistical analysis, functional and technical indicators characterizing the 
importance of documents. The possibility of application of linguistic database to create abstracts of 
incoming documents in order to increase bandwidth distributed network vіchislitelnoy special purpose 
processing priority of the most important input of electronic documents. 

Keywords: input electronic documents, the importance of input documents, linguistic processor. 
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ПЕДАГОГІКА 

УДК 378                                                                   к.пед.н., доц. Безносюк О.О. (ВІКНУ) 
 

ВІДБІР ЗМІСТУ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРСЬКИХ КАДРІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ВНЗ 

 
У статті розглянуто відбір змісту спеціальних дисциплін у системі професійної 

підготовки офіцерських кадрів у цивільному ВНЗ. При доборі змісту спеціальних дисциплін 
доцільно враховувати можливість "переносу" цієї структури досвіду особистості на структуру 
змісту навчального матеріалу, при цьому досягається майже стовідсоткова успішність рішення 
таких задач, що по самому своєму задумі не вимагає ніяких спеціальних предметних знань. 
Стрижнем гуманітарної освіти на думку автора є формування у студентів гуманітарної 
професійної освіти, що припускає прагнення та уміння фахівця при рішенні різноманітних задач 
у центр своєї уваги ставити людину, її потреби,  інтереси та можливості. 

Ключові слова: військові кафедри(факультети, інститути), офіцери запасу, педагогічні 
системи, педагогічний процес, резерв, студент, соціальні і психолого-педагогічні проблеми. 

 
Аналіз наукових досліджень і публікацій показав, що традиційне навчання не 

забезпечує реалізацію сучасних вимог до рівня і якості підготовки військових фахівців у 
цивільних ВНЗ. Принципове рішення проблеми підвищення якості підготовки випускників 
військових кафедр може забезпечувати тільки перенос акцентів на методи,  що формують 
системне мислення та обумовлене цими методами побудова змісту навчання. 

Проведене узагальнення результатів наукових досліджень і передового педагогічного 
досвіду дозволяє зробити висновок, що наявний теоретичний базис забезпечує передумови 
для рішення наукових задач по синтезі оптимальних навчальних послідовностей, що 
забезпечують засвоєння нормативної системи діяльності військового фахівця цивільного 
ВНЗ з заданими показниками якості,  тому,  аналізуючи зміст підготовки,  ми виходимо з 
необхідності його представлення як цілісної системи. Таке розуміння цієї проблеми знайшло 
своє відображення в ряді психолого-педагогічних досліджень [1-4].  

В існуючій системі професійного навчання, у тому числі і військової, багато педагогів-
дослідників, ґрунтуючись на системному підході до процесу формування змісту професійної 
підготовки, виділяють рівні його проектування: 

· загальнотеоретичний (зміст фіксується у виді узагальнених представлень про основи 
соціального досвіду); 

· рівень навчального предмета (фіксація змісту підготовки в навчальних планах і 
програмах); 

· рівень навчального матеріалу (зміст навчання реалізується в методичних розробках). 
Крім того, у роботах цих авторів окреслено велике коло питань, зв'язаних із критеріями 

добору навчального матеріалу: 
· прогностичним - припускає створення для студентів умов усвідомлення пізнавального 

процесу як перманентного; 
· науковим - створення умов освоєння методів інтелектуальної діяльності; 
· синтезу знань на основі посилення міждисциплінарних зв'язків, конвергенції науки і 

дидактики (тобто визначення правильності переробки в дидактичному відношенні змісту, що 
подажється [1-4]. 

Крім перерахованих критеріїв і рівнів Ю.К.Бабанський пропонує враховувати 
відповідність обсягу змісту наявному часу на вивчення даного предмета [5], для чого 
необхідно пройти найскладніший етап змістовного аналізу програм запланованих до 
викладання спеціальних дисциплін і пропонованих методів навчання. При визначенні 
програмного змісту спеціальних предметів і методів їхнього викладання необхідно врахувати 
ще один важливий фактор. У кожнім знанні чи умінні, які необхідно сформувати в студента 
для рішення задачі якогось проміжного рівня, є як мінімум троє шарів, три відносних 
незалежних компонента: предметний, логічний і психологічний. 
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Як показали наші спеціальні дослідження, випускники військових кафедр часто 
роблять помилки при рішенні складних технічних чи тактико-спеціальних задач не через 
погане володіння предметом, а через грубі логічні помилки (роблять загальний висновок із 
приватних посилок просто тому, що він представляється більш правдоподібним, чим той, 
котрий варто зробити за законами логіки, або слабко розрізняють категорії «необхідного» і 
«достатнього» і т.п.). Тому при доборі змісту спеціальних предметів, необхідно домагатися 
максимальної варіації не тільки предметного матеріалу, але і логічних предметів у мисленні і 
вимог до психологічного забезпечення діяльності. 

Виходячи з цього,  В.С.  Леднєв розглядає зміст освіти як цілісну систему,  при цьому 
він має на увазі, що зміст освіти не є компонентом "метасистеми" (тобто освіти) у 
звичайному змісті, а скоріше це особливий "розріз" освіти, чи, інакше кажучи, це освіта без 
урахування її технології [6, c.26]. Далі автором робляться цілком обґрунтовані висновки 
структурного плану, наприклад, зміст освіти, він пропонує розглядати як "...зміст триєдиного 
цілісного процесу, що характеризується: засвоєнням досвіду попередніх поколінь; 
вихованням типологічних якостей поводження особистості; розумовим і фізичним 
розвитком людини"[ 6, c.26].  Незважаючи на те, що процес освіти і навчання триєдин, усе-
таки ведучим видом діяльності в утворенні є навчання,  спрямоване в першу чергу на 
засвоєння досвіду. В.С. Леднев справедливо підкреслює, що в структурі змісту в повному 
обсязі відбивається структура досвіду особистості. При цьому структуру досвіду особистості 
він виражає чотирма пересічними між собою групами компонентів[6, c.27]: 

· інваріантні предметні специфіці діяльності (пізнавальна, естетична і фізична 
культура, спрямованість, працездатність, комунікативність); 

· предметної діяльності, диференційованої по ступеню узагальнення її видів (загальна і 
фахова освіта, а також їх "перетин" - політехнічна освіта); 

· диференційовані за принципом теорії-практика (знання й уміння); 
· диференційовані по творчому принципі (репродуктивна і творча діяльність). 
При доборі змісту спеціальних дисциплін доцільно враховувати можливість "переносу" 

цієї структури досвіду особистості на структуру змісту навчального матеріалу, при цьому 
досягається майже стовідсоткова успішність рішення таких задач, що по самому своєму 
задумі не вимагає ніяких спеціальних предметних знань. Однак тут не можна забувати, що 
найважливішою умовою оптимального вибору змісту навчання є логічний аналіз самих 
спеціальних предметних знань. З цього приводу Н.Ф. Тализіна [7] відзначає, що "... не можна 
вивчати кожне окреме явище самостійне, як багатошаровий пиріг, де кожен шар живе своїм 
самостійним життям. За дуже різноманітними варіантами, що відкриваються на поверхні 
явищ,  часто стоять деякі варіанти,  що їх породжують.  Виділення такого фундаментального 
інваріантного знання за допомогою системно-структурного аналізу дозволяє різко скоротити 
обсяг підлягаючого засвоєнню матеріалу. Будучи відпрацьоване і засвоєно на декількох 
окремих явищах, фундаментальне знання дозволяє вивести всі інші окремі випадки прояву 
інваріантів за допомогою простих логічних процедур. Основані на знанні інваріантів 
узагальнені види діяльності забезпечують фахівцю можливість рішення величезного числа 
часткових задач"[7, 146 с.]. 

Для підвищення ефективності підготовки по спеціальних дисциплінах нами проводився 
ретельний добір змісту навчального матеріалу, що відповідають форм і методів навчання, 
його технології, тобто ми створювали необхідні умови для виховання і розвитку особистості 
випускника. Таким чином, враховувалося не тільки те, що вивчається, але і як це вивчається. 

Важливе значення в структурі змісту підготовки по конкретних спеціальних 
дисциплінах нами приділялося встановленню міждисциплінарних зв'язків. У такому 
контексті часто вживається термін "наскрізна"  освіта.  У якості "наскрізних"  галузей освіти 
В.С. Леднев виділяє загальну і спеціальну, а також область їхнього перетину - політехнічну 
освіту [6, c.29]. Наведена ним схема послідовних етапів освіти чітко ілюструє, що загальна 
освіта дійсно "наскрізна" галузь. При цьому автор справедливо підкреслює, що загальна 
освіта продовжується в професійних закладах усіх типів,  тому що в них поряд із 
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професійною підготовкою здійснюється і загальноосвітня,  а з огляду на те,  що будь-яка 
підготовка продовжується і після завершення систематичної освіти в перманентній формі, то 
загальна освіта названа "наскрізною" галуззю. Характеризуючи основні з "наскрізних" 
галузей освіти (загальну, політехнічну, спеціальну), В.С. Леднев відзначає, що під загальною 
розуміється освіта, результат якої - здатність людини до виконання його загальнокультурних, 
загальнолюдських функцій і видів діяльності. В зв'язку з цим вважаємо, що під спеціальною 
підготовкою військових фахівців цивільного ВНЗ варто розуміти підготовку по тим 
дисциплінам, у результаті якої фахівець здатний успішно засвоїти загальтехнічні і спеціальні 
дисципліни і виконувати свою професійну діяльність, у тому числі і функції посадового 
призначення у військах. 

Важливою умовою наскрізної спеціальної підготовки є забезпечення наступності на 
кожному ступені освіти.  У нашій роботі це досягається в результаті аналізу та обліку рівня 
спеціальної підготовки по дисциплінах, що забезпечують, тобто підготовки по дисциплінах, 
що є базовими для наступного інтелектуального розвитку студентів. У процесі навчання на 
військовій кафедрі по тій чи іншій спеціальній дисципліні не тільки заповнюються пробіли 
попередньої підготовки, але й аналізуються результати "вихідного контролю" (контролю 
знань, умінь і навичок після завершення вивчення дисципліни). У нашому дослідженні 
приділяється досить уваги питанням аналізу спеціальної підготовки та обґрунтуванню 
напрямків педагогічної корекції за результатами названих видів контролю. Підвищення 
якості спеціальної підготовки буде залежати не тільки від наступності в навчанні по 
спеціальним дисциплінам, а також від ефективності взаємозв'язків із загальтехнічними і 
спеціальними дисциплінами ВНЗ і військової кафедри(військового інституту). 

У будь-якому цивільному ВНЗ фундамент спеціальної підготовки закладається при 
вивченні на молодших курсах таких дисциплін,  як:  фізика,  математика,  інженерна графіка,  
теоретична механіка і деяких інших. Тому названі дисципліни минулого узяті нами для 
проведення експериментальної роботи з підтвердження ефективності теоретично 
обґрунтованої системи психолого-педагогічних умов спеціальної підготовки на військовій 
кафедрі цивільного ВНЗ. 

Для забезпечення наступності в навчанні вузівським дисциплінам у цілому і наскрізній 
спеціальній підготовці по конкретних дисциплінах нами не тільки формувався оптимальний 
зміст навчального матеріалу, але і складалися адекватні структурно-логічні схеми 
досліджуваних курсів спеціальних дисциплін. Потім, на основі методів сіткового 
планування, установлювалися логічні зв'язки між окремими темами досліджуваними в 
курсах забезпечуюючих і забезпечуваних дисциплін ВНЗ . 

У своєму дослідженні ми виходимо з обліку і ряду інших принципів добору і 
формування змісту підготовки фахівців, що в узагальненому виді входять у систему 
психолого-педагогічних умов спеціальної підготовки. При цьому важливе значення для 
розробки раціонального змісту освіти має принцип подвійного входження базисних 
компонентів будь-якої підсистеми освіти в його загальну структуру, запропонованої В.С. 
Ледневим: 

• по-перше, у якості "наскрізної" лінії стосовно зовнішніх структурних компонентів, 
• по-друге, виступає в якості одного з зовнішніх (апікальних) компонентів [6, c.49]. 
Загальну структуру наукового знання автор підрозділяє на комплекс фундаментальних і 

комплекс практичних наук. До фундаментального віднесені науки, що безпосередньо не 
вивчають "технології" окремих галузей діяльності людини (фізика, хімія й ін.), у той час як 
практичні - мають своїм предметом саме окремі напрямки діяльності людини (медицина, 
педагогіка, технологічні та інші науки) [6, С.96]. 

У загальній структурі наукового знання В.С. Леднев виділяє і такі галузі наукового 
знання як приватні, фундаментальні і змістовні, котрі є пересічними галузями. Ці науки не 
входять до складу філософії, математики і комплексу практичних наук, і в теж час 
відносяться і до наук приватного знання, і до фундаментальних, і до змістовного. Цю групу 
наук він називає "центральною галуззю знання" [6, c.97]. Така група наук складає: 
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• комплекс наук часткового знання - разом з математикою і практичними науками; 
• комплекс фундаментальних наук - разом з філософією і математикою; 
• комплекс змістовних наук - разом з філософією і практичними науками. 
Таким чином, тут виявляється принцип подвійного входження, що відзначався вище, 

базисних компонентів у загальну структуру системи. 
У відповідність із приведеною вище класифікацією такі навчальні дисципліни, як 

військово-спеціальна, тактико-спеціальна, військово- технічна підготовка, можна віднести до 
комплексу наук приватного знання, тому що в їхній склад входить математика, інженерна 
графіка, фізика і практичні науки (точніше окремі знання практичних наук: експлуатації, 
програмування, конструювання, матеріалознавства, технології й ін.). Очевидно, науки, 
об'єднані нами загальним поняттям, що  забезпечують спеціальну підготовку випускників у 
цивільному ВНЗ, включають: центральну галузі знання (фізика); математику (математика, 
нарисна геометрія); комплекс приватного знання (інженерна графіка і теоретична механіка) і 
ін. Аналіз предметної області спеціальної підготовки показує, що компоненти цих наук і є 
наскрізними системо-утворюючими лініями, що пронизуючий весь процес навчання на 
військовій кафедрі в цивільному ВНЗ. Це досягається при формуванні оптимального змісту 
спеціальної підготовки з урахуванням його професійної спрямованості. Така спрямованість 
здійснюється без збитку фундаменталізації підготовки по спеціальних дисциплінах, тому що 
від тих основ, що будуть закладені при навчанні дисциплін, значною мірою залежить 
здатність студентів, а потім сформувався військового фахівця до предметного самонавчання, 
чи  навіть до перепрофілізації. 

Для нашої країни необхідність гуманітаризації диктується загальною тенденцією в 
розвитку світової освіти та обумовлена: 

· масштабним усвідомленням ролі людини в суспільному прогресі; 
· вступом людства у постіндустріальну цивілізацію; 
· орієнтацією систем освіт ведучих країн світу на підготовку вільно мислячої і 

відповідальної особистості, людини творчого, заповзятливого, сьогодення громадянина, із 
загостреним почуттям власного достоїнства; 

· потребою повернення до історичних традицій вітчизняної гуманітарної освіти; 
· подоланням пануючого і прагматичного підходу до людини як до головного 

трудового ресурсу, слухняного виконавця; 
· звільненням освіти від ідеологічних штампів і догматизму; 
· забезпеченням викладання гуманітарних і соціально- економічних наук на рівні 

сучасних досягнень у всім різноманітті різних напрямків, шкіл і концепцій. 
Під гуманітаризацією освіти розуміється процес розширення можливостей для 

різнобічного розвитку особистості майбутнього фахівця, його самосвідомості і 
саморозвитку, для формування в нього гуманітарного підходу до професійної діяльності. 
Стрижнем гуманітарної освіти на думку автора є формування у студентів гуманітарної (у 
противагу технократичній) професійної освіти, що припускає прагнення та уміння фахівця 
при рішенні різноманітних задач у центр своєї уваги ставити людину, її потреби та інтереси, 
можливості і стан. [1-4]. 

Аналіз навчального процесу як системи показав, що мети гуманітаризації освіті 
неможливо досягти тільки за допомогою викладання визначеного набору соціально- 
гуманітарних дисциплін. Потрібно наповнити елементами науково обґрунтованого 
гуманітарного знання і інші навчальні дисципліни, у тому числі тактико-спеціального і 
військово-технічного профілю. Вирішуючи навчальні тактико-спеціальні і військово-технічні 
задачі, студенти військових кафедр повинні не тільки засвоювати чисто військові знання, але 
й одержувати представлення про конкретні прояви людського фактора в бою, фізичних, 
бойових і психологічних можливостях випускників, особливостях морально-психологічного 
забезпечення дій особистого складу в бойовій обстановці і надзвичайних обставинах, 
способах зміцнення дисципліни та організованості. 
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Усе вище викладене свідчить про складний і багаторівневий характер, формування 
освіти, тому до питань добору та розробки оптимального змісту спеціальних дисциплін і 
умов їх реалізації ми будемо повертатися у наступних етапах нашого дослідження, тому що 
основними умовами формування структури змісту спеціальної підготовки є облік 
міждисциплінарних зв'язків і професійної спрямованості випускника військової кафедри. 
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ОТБОР СОДЕРЖАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРСКИХ КАДРОВ В ГРАЖДАНСКОМ 

ВУЗЕ 
 

В статье рассмотрены отбор содержания специальных дисциплин в системе 
профессиональной подготовки офицерских кадров в гражданском вузе . При отборе содержания 
специальных дисциплин целесообразно учитывать возможность " переноса" этой структуры 
опыта личности на структуру содержания учебного материала, при этом достигается почти 
стопроцентная успешность решения таких задач, по самому своему замыслу не требует 
никаких специальных предметных знаний. Стержнем гуманитарного образования по мнению 
автора является формирование у студентов гуманитарного профессионального образования, 
предполагает стремление и умение специалиста при решении различных задач в центр своего 
внимания ставить человека, его потребности , интересы и возможности. 

Ключевые слова: военные кафедры (факультеты, институты), офицеры запаса, 
педагогические системы, педагогический процесс, резерв, студент, социальные и психолого - 
педагогические проблемы. 

 
О. Beznosyuk 

SELECTION OF CONTENTS SPECIAL DISCIPLINE IN THE SYSTEM OF TRAINING 
OF OFFICERS IN CIVILIAN UNIVERSITIES 

 

The article deals with the selection of the contents of special subjects in the system of training of 
officers in civilian universities. In the selection of the contents of special subjects advisable to consider 
the  possibility  of  "transfer  "  of  the  experience  of  personality  structure  to  structure  the  content  of  
teaching material , thus achieved almost wholly successful solution of these problems, which in its very 
conception does not require any special subject knowledge . The core of liberal education in my opinion 
is to develop students' humanitarian vocational education, which involves the desire and ability 
specialist in solving various problems in the center of his attention to put a man 's needs , interests and 
capabilities. 

Keywords: military departments (faculties, institutes), reserve officers, educational system, 
teaching process, provision, student, social, psychological and educational problems. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ - 

СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 
 

У статті розкрито формування професійної культури майбутніх фахівців - соціальних 
педагогів. Процес цілеспрямованого розвитку професійної культури студентів - соціальних 
педагогів припускає виявлення найбільш оптимальних шляхів, умов і засобів її розвитку в 
навчально-виховному процесі вищого навчального закладу. Професійна культура є 
найважливішою частиною загальної культури соціального педагога, що містить у собі 
розвиненість і розмаїтість здібностей, їхнє багатство, гармонію розумового й емоційного 
початку професійної діяльності і поведінки людини. 

Ключові слова: вища освіта, формування професійної культури, соціальний педагог.  
 
Сучасний стан розвитку суспільства в Україні характеризується значними змінами в 

соціально-економічній сфері. Процеси глобалізації, інформатизації, демократизації, 
гуманізації, становлення ринкових відносин та входження у Болонський процес є чинниками 
глибокого оновлення змісту та структури діяльності всіх соціальних інституцій, у тому числі 
й навчальних закладів. В умовах гуманізації освіти, коли культура людини являє собою вищу 
цінність, формування професійної культури майбутнього педагога стає найважливішою 
метою професійної підготовки.  

Проблема формування професійної культури педагога 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. 

У теперішньому економічному кліматі безробіття все ще лишається життєвим фактом 
для багатьох молодих людей, включаючи як випускників, так і старших людей. У деяких 
сім’ях діти ніколи не бачили, щоб їх батьки йшли на роботу і безробіття може навіть стати 
спадковою хворобою.  

Соціальне середовище також робить вклад до потенційного розподілу, що стоїть перед 
школами. мережі соціалізації, особливо сім’я, занепадають, інститут сім’ї змінюється, 
розлучення зростають, збільшується число сімей, що мають одного з батьків, де ситуація є 
особливо небезпечною.  

Насильство в школах -  феномен,  котрий всі засуджують,  але ніхто не спромігся його 
попередити - є відображенням поділів в зовнішньому світі. не проходить і дня, щоб засоби 
масової інформації не повідомляли про дисциплінарні проблеми, що вражають школи: 
пошкодження шкільного обладнання, розгульний спосіб життя, крадіжки, фізичне насилля 
над учнями та вчителями, ріст вживання тютюну та алкоголю та використання наркотиків в 
надзвичайно ранньому віці. 

Число людей, що залишають школу без будь-якої кваліфікації кожного року зростає. Не 
випускаючи з поля зору свого завдання -  зменшити нерівності та виховувати соціальну 
згуртованість, освітня система повинна швидко та ефективно адаптуватися до ситуації, що 
змінюється. Всі, хто відвідує школу, навчаються жити як частина спільноти та набувають 
цінностей, що підтримують демократичне суспільство і покращують якість життя, тому, поза 
сумнівом, школа служить засобом соціалізації.  

Однак, школи не здатні все зробити самостійно, тому потрібно зробити спробу 
віднайти нові форми співпраці. Нестача діяльності може призвести до всякого роду 
відхилень у поведінці, що може в свою чергу призвести до соціального виключення. 
Соціальний педагог має відігравати свою роль, наприклад, влаштовуючи заходи загального 
інтересу чи відпочинку, щоб зайняти дітей, коли ні вчителі, ні батьки не можуть доглядати за 
ними.  
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Процес цілеспрямованого розвитку професійної культури студентів - соціальних 
педагогів припускає виявлення найбільш оптимальних шляхів, умов і засобів її розвитку в 
навчально-виховному процесі вищого навчального закладу. Глобалізація може добре 
представляти прогрес, але ринкове логічне пояснення, що стоїть за цим, базується на 
прибутку, конкуренції індивідуумів, фірм та націй, щоб вижити в такому режимі люди зараз 
потребують для працевлаштування підвищення рівня навичок та кваліфікації. 

Метою професійної освіти є підготовка фахівця високої кваліфікації. У процесі 
навчання у вищому навчальному закладі студенти розвивають духовні,  вольові,  
інтелектуальні якості, підвищують свою культуру. 

Короткий огляд наукової літератури з проблеми формування професійної культури 
вказує на те, що в останні роки це питання займає одне з провідних місць у дослідженнях 
процесу формування особистості педагога. Про це свідчить велика кількість публікацій, 
введення різних програм, спецкурсів у вищих навчальних закладах, які орієнтують майбутніх 
фахівців на удосконалення їх професійно-педагогічної культури. 

Формування професійної культури майбутніх фахівців - соціальних педагогів 
характеризується низкою протиріч між: 

- колективним характером праці, що зумовлює міжособистісну взаємодію, та формою 
опанування навичками професійної культури кожним конкретним фахівцем; 

- об'єктивними вимогами пропонованими суспільством до фахівця й обмеженістю 
умов для розвитку його професіоналізму в повсякденній практиці; 

- між творчою природою педагогічної діяльності і масово-репродуктивним 
характером підготовки педагогів; 

- між усвідомленням майбутнім фахівцем необхідності і значимості своєї професійно-
педагогічної культури і недостатнім досвідом і рівнем його наукових знань з цього питання. 

Розв'язання зазначених протиріч має бути спрямоване на оновлення всієї системи 
підготовки майбутніх фахівців - соціальних педагогів до професійної діяльності, особливо на 
врахування тенденцій розвитку суспільства, на опанування змісту та професійних технологій 
підготовки фахівця, на впровадження інновацій, на вмотивованість власного професійного 
зростання.  

У науковій літературі професійна діяльність педагога розглядається як мінімум на 
трьох рівнях аналізу (О.Абдуліна, К.Абульханова-Славська, В.Семиченко). Соціально-
педагогічний аналіз характеризує педагогічну діяльність як один із найважливіших 
різновидів соціальної діяльності. Психолого-педагогічний аналіз спрямований на визначення 
її структурних компонентів, характеристику тих особистісних факторів і внутрішніх 
механізмів, без яких виконання педагогом своїх функцій неможливе. Конкретно-методичний 
аналіз пов'язаний із змістом діяльності педагога й, відповідно, з виділенням тих знань, умінь 
і навичок, якими він має володіти з конкретної спеціальності [10]. 

Сьогодні проблеми як загальної, так і професійно-педагогічної культури викликають 
особливий інтерес у філософів, психологів, культурологів і педагогів. Різні підходи до 
поняття культури розглядаються в працях філософів А.Арнольдова, М.Бахтіна, Л.Буєвої, 
П.Гуревича, Н.Гусєвої, В.Крисаченка та ін.  

Питанням загальної і професійної підготовки майбутніх фахівців присвячені праці 
вчених у галузі педагогіки вищої школи (А.Алексюк, Т.Бугайко, І.Зязюн, В.Козаков, 
Б.Ліхачов, А.Марушкевич, О.Мороз, Н.Ничкало, О.Плахотнік, Г.Тарасенко, Л.Рувінський, 
А.Сергєєв, В.Сластьонін та ін.). 

Серед українських науковців окремі аспекти досліджуваної проблеми розглядали 
В.Баркасі, М.Баяновська, Л.Голік, Т.Грабовська, Л.Коваль, М.Красовицький, Л.Міщик, 
А.Подольський, І.Тараненко, Г.Філіпчук, Б.Чижевський та інші. 

Інтерес викликають праці, пов'язані з формуванням нового педагогічного мислення, що 
є неодмінною умовою удосконалення професійно-педагогічної культури (О.Анісімов, 
Г.Гранатов, В.Зінченко, Ю.Кулюткин, А.Петровський); педагогічної спостережливості 
(Л.Регуш); педагогічного прогнозування (В.Загвязінський); педагогічної рефлексії 
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(Б.Вульфов, Н.Кузьміна). Дослідники не лише розглядають сутність важливих для педагога 
психічних якостей, але і розробляють підходи до їх формування і розвитку. 

У працях учених, що займаються проблемами соціальної педагогіки, зокрема, 
В.Бочарова, С.Белічева, М.Босенко, Б.Вульфова, М.Галагузова, С.Григор'єва, В.Гурова, 
І.Звєрєвої, Г.Лактіонової, Р.Литвак, Т.Логвиненко, А.Мудрик, С.Харченко та ін., культура 
соціального педагога розглядається як одна з основних професійно значимих характеристик 
фахівця. 

На думку Ю.Азарова сучасному педагогу однієї загальної культури недостатньо - 
потрібні спеціальні знання й уміння: уміння спостерігати за дітьми, виявляти суттєве в 
їхньому розвитку, співвідносити це суттєве з тими головними соціальними тенденціями, що 
вже намітилися в суспільстві; визначати шляхи і методи їхнього розвитку, глибоко 
аналізувати діалектику взаємопереходу різних засобів, прийомів виховного впливу; науково 
систематизувати педагогічні знахідки і досягнення [1, с.440]. 

Професійна культура є найважливішою частиною загальної культури соціального 
педагога, що містить у собі розвиненість і розмаїтість здібностей, їхнє багатство, гармонію 
розумового й емоційного початку професійної діяльності і поведінки людини. Важливим 
показником загальної культури особистості соціального педагога є етикет - зовнішня 
культура, правила і норми, що сприяють спілкуванню людей. Уміння володіти нормами 
культури і правильно застосовувати їх на практиці визначає цінність особистості людини, її 
здатність впливати на навколишній світ, перетворювати його. 

Професійне становлення особистості майбутнього фахівця має дві основні функції. З 
одного боку, воно слугує потребам формування загальнолюдських якостей, що необхідно 
будь-якій людині і професіоналу, з іншого боку - засвоєнню педагогічних знань, умінь і 
навичок та є основою для грамотного здійснення ним майбутньої професійно-педагогічної 
діяльності. 

У зв'язку з цим, провідним принципом державної освітньої політики є принцип 
гуманістичного характеру освіти, що говорить про пріоритет загальнолюдських цінностей, 
життя і здоров'я людини, вільного розвитку особистості, виховання громадянськості. 
Гуманізація професійної освіти пов'язана з формуванням культури особистості майбутнього 
фахівця у всіх її проявах, тому відбувається оволодіння всім різноманіттям культури, у тому 
числі і професійної. Основою цього принципу є розуміння освіченості особистості, 
необхідності задоволення її потреб у реалізації своїх здібностей і можливостей. 

Крім того, сьогодні поняття гуманізації і гуманітаризації розведені, і реалізація 
принципу гуманітаризації в умовах вищих навчальних закладів вимагає введення 
гуманістичних ідеалів у навчально-виховний процес для поповнення творчого потенціалу 
особистості студента. 

Відповідно до вищесказаного система підготовки майбутніх фахівців - соціальних 
педагогів будується на принципах педагогічної освіти: гуманізації, гуманітаризації, 
демократизації, неперервності, інтеграції, індивідуалізації. 

Гуманітарна складова змісту професійної освіти соціального педагога вирішує наступні 
основні завдання: формування ціннісного фонду як основи розвитку позитивної мотивації до 
його професійної діяльності; розкриття основних аспектів вітчизняної і зарубіжної культури; 
формування соціальної компетентності майбутнього фахівця; розвиток інтелектуальної 
творчості майбутнього соціального педагога і можливості до його неперервної гуманітарної 
освіти. 

В.Діденко зазначає, що загальнокультурний розвиток особистості є умова її 
професійного розвитку. Основними гуманістичними цінностями суспільства є воля, 
творчість, спілкування, спрямовані на творчу діяльність. Ці три складові виступають у 
взаємозв'язку: творчість як вища воля, спілкування як потреба в іншому, як умова вільної 
реалізації особистості. Нові вимоги до людини можуть бути реалізовані, насамперед, через 
зміни в змісті і формах освіти [3, с. 77]. 
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У цьому зв'язку розвинений професіоналізм педагога включає не тільки ступінь 
володіння сумою знань, що забезпечують успішне оволодіння обраною спеціальністю, але і 
постійне прагнення до джерел духовних багатств, творче ставлення до своєї улюбленої 
справи. 

Говорячи про професійну культуру педагогічної праці, можна припустити такий рівень 
педагогічної діяльності, що забезпечить високо результативне вирішення навчально-
виховної задачі в ситуації психологічного комфорту студента і творчість саморозкриття 
особистості педагога.  

Як зазначають В.Загвязинський, В.Кан-Калик, Н.Никандрова, та ін. [5] педагогічна 
дійсність об'єктивно вимагає від викладача творчого ставлення до всіх сфер діяльності 
(наукової, навчально-методичної, виховної, суспільної).  

Творча активність викладача - це результат високого рівня розвитку педагогічної 
культури, що припускає «оснащеність» інтелекту викладача професійними (спеціальними і 
педагогічними) знаннями, метою і суспільною значимістю діяльності, почуттям 
відповідальності за її наслідки, потребою в пізнанні педагогічної реальності і себе як 
професіонала, здатністю реагувати на все нове в педагогічній освіті.  

Для студента - майбутнього педагога творчість є важливою рисою професійної 
діяльності. Тому розвиток індивідуальності повинен припускати розвиток відповідних 
характеристик психіки, і насамперед креативності мислення (інтелектуальна сфера), 
інтелектуальні потреби, прагнення до оригінального, незвичайного (мотиваційна сфера).  

Творча індивідуальність педагога знаходить своє вираження в нестандартних способах 
педагогічної діяльності, в оригінальних прийомах оформлення своїх робіт, у незалежній 
поведінці в навчальних ситуаціях, у схильності до пошукової, дослідницької діяльності, до 
вільного вибору завдань і способів діяльності, до ініціативи, до висловлення власних 
пропозицій, задумів. 

Позитивна спрямованість самореалізації визначається не тільки і не стільки зовнішнім 
впливом,  скільки внутрішньою потребою особистості.  Потреба в самореалізації -  одна з 
ведучих потреб особистості, що є джерелом індивідуально-значимої активності людини, 
спрямованої на перетворення себе й інших. Здатність до професійної діяльності, через 
систему потреб, інтересів, цінностей особистості студента, виражаються в інтеграції 
різноманітних видів науково-педагогічної діяльності. Самореалізація розглядається 
одночасно як мета, засіб, процес досягнення мети і його результат. Вона виступає 
внутрішнім особистісним змістом, охоплюючи весь шлях руху внутрішньої, індивідуальної 
мети від першого помислу до матеріального втілення. Процес самореалізації - це не 
одиничний акт,  це процес постійного подолання себе,  здійснення себе для нового повного 
розкриття своїх сил і здібностей, коли особистість стає суб'єктом свого розвитку. 

У теорії педагогіки і психології розпочата спроба використовувати для характеристики 
професійної культури фахівця поняття «навченість», що включає, як відомо, комплекс 
якостей: гнучкість, самостійність, оперативність, мобільність і ін. Для майбутнього педагога 
як представника гуманітарної професії, крім досить високої навченості, необхідно володіти 
яскраво вираженим вербальним типом інтелекту, що означає багатий словниковий запас, 
уміння співвідносити конкретні й абстрактні поняття, наявність високорозвиненого 
абстрактного мислення. 

Володіння педагогом професійними вміннями О.Дубасенюк називає "професійною 
вмілістю". До структури професійних умінь вона включає такі блоки: гностичний, 
проектувальний, конструктивний, комунікативний, організаторський, оціночний, 
прикладний [4]. Новизна поглядів О.Дубасенюк виявляється не в підході до конструювання 
вмінь, які визначають професіоналізм педагога, а у змістовному переліку цих умінь за 
ступенем їхньої значимості в професіоналізмі розв'язувати педагогічні задачі. 

Поняття «професійно-педагогічна культура» і «педагогічна діяльність» не тотожні, але 
єдині. Професійно-педагогічна культура, будучи особистісною характеристикою соціального 
педагога, представляється як спосіб його професійної діяльності в єдності цілей, засобів і 
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результату. Різноманітні види педагогічної діяльності, утворивши функціональну структуру 
культури, мають загальну предметність - вирішення специфічних задач. Вирішення задач 
припускає реалізацію індивідуальних і колективних можливостей, а його процес утворить 
технологію педагогічної діяльності як компонента, що розкриває спосіб існування і 
функціонування професійної культури майбутніх фахівців соціальної педагогіки. 

У професійній діяльності майбутніх фахівців – соціальних педагогів основними 
протиріччям, які забезпечують розвиток (при наявності належної мотивації), є протиріччя 
між здібностями, обдарованістю людини і вимогами до педагогічної діяльності, поведінки. 
Вирішення у педагогічному процесі протиріч здійснюється кожним педагогом своєрідно, у 
відповідності зі своїми здібностями, компетентністю. Тим самим забезпечується 
індивідуальний стиль діяльності [8]. 

Вивчаючи феномен професійної педагогічної діяльності, чинників її ефективності та 
результативності у педагогіці вживалися різні поняття для характеристики високого рівня 
досягнень. Серед них такі, як педагогічна вмілість (О.Дубасенюк), педагогічна майстерність 
(Ю.Азаров, І.Зязюн, Н.Кузьміна, В.Семиченко), педагогічна творчість (В.Кан-Калик, 
М.Никандров, Р.Скульський), педагогічна стійкість (3.Курлянд, К.Платонов), компетентність 
(О.Мармаза, В.Маслов, В.Шакурова). Однак, крім суто педагогічних характеристик, 
необхідно, на наш погляд, звернутися до виокремлення та спеціального формування тих 
якостей і вмінь особистості, які визначають успішну професійну діяльність фахівця вищого 
навчального закладу. 

Так, встановлено, що педагог досягає професіоналізму, якщо в нього розвинуті: 
здатність до самоврядування, сміливість, рішучість, уміння ризикувати; самоповага; 
впевненість у собі через усвідомлення своїх слабкостей; реалістичність, адекватність 
самооцінки; спілкування з людьми, що у нього вірять; сильна воля, уміння концентрувати 
енергію на головному напрямку; уміння сконцентруватися на діяльності і на меті; високий 
рівень саморегуляції як виконання того, що намічено; розумову активність і пластичність як 
уміння перебудовувати своє поведінку в умовах,  що змінюються;  самолюбство як рушійна 
сила особистості і спосіб співвіднесення себе із соціальним світом [2]. 

За визначенням І.Зязюна, сутність професіоналізму педагога полягає в поєднанні 
професійної культури та професійної самосвідомості, що дозволяє педагогу на високому 
рівні здійснювати професійну діяльність [6]. Професіоналізм як систему, яка складається з 
професіоналізму особистості та професіоналізму діяльності розглядають представники 
російської наукової акмеологічної школи (А.Деркач, О.Зазикін, В.Сластьонін). Вони 
зазначають, що професіоналізм особистості - це якісна характеристика суб'єкта праці, яка 
позначає високий рівень професійно важливих або особистісно-ділових якостей, 
креативності, а також наявність ціннісних орієнтацій, спрямованих на прогресивний 
розвиток [11]. Вони підкреслюють, що професіоналізм діяльності - це якісна характеристика 
суб'єкта праці, яка позначає високу професійну кваліфікацію та компетентність, наявність 
різноманітних навичок і умінь, володіння сучасними алгоритмами та способами вирішення 
професійних завдань, що дозволяє здійснювати діяльність з високою та стабільною 
продуктивністю. 

Професіоналізм особистості та діяльності - це поняття, які віддзеркалюють дві сторони 
одного явища.  Вони характеризують якості,  що знаходяться в діалектичній єдності.  Однак,  
як зазначають учені, професіоналізм діяльності домінує у своєму розвитку і стимулює 
розвиток професіоналізму особистості. Таким чином, акмеологи тлумачать професіоналізм 
як інтегровану якість, яка складається з діяльнісного та особистісного аспектів. 

Л.Пуховська на основі аналізу підходів американських учених І.Гудсона, П.Паскаля, 
М.Садкера, М.Фуллана, Е.Харгріверса, Д.Шона висвітлює проблему професіоналізму 
педагогів з позицій компаративістики. Досліджуючи генезис поняття професіоналізм, вчена 
порівнює концепції "вузького професіоналізму" та "широкого професіоналізму". "Вузький 
професіоналізм", на її думку, обмежує поле діяльності педагога в часі і просторі, події в 
освітньому житті розглядаються ізольовано від навколишнього середовища, уміння вчителя 
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виводяться з досвіду, професійні цінності базуються на автономній професійній діяльності. 
"Широкий професіоналізм", навпаки, вважає Л.Пуховська, розширює поле педагогічної 
діяльності, показує вміння вчителя поєднувати теорію та практику, цінність професії 
базувати на професійному співробітництві [9]. 

Професіоналізм припускає наявність комплексу потенційно високих здібностей: 
академічних, дослідницьких, творчих, пізнавальних, соціальних (головним чином 
управлінських)  і емоційних.  У психології здібності розглядаються як складне явище –  це і 
індивідуально-психологічні особливості, що забезпечують легкість і швидкість набуття 
знань, умінь і навичок, і такі індивідуально-психологічні особливості, що мають відношення 
до успішності виконання відповідної діяльності, і особлива чутливість людини до 
сприйняття навколишнього світу з відповідною адекватною реакцією на нього [2]. 

До складових професіоналізму відносяться також креативність, активність як здатність 
до дії й експериментування з предметним середовищем, енергетичний потенціал людини 
(пов’язаний з такими емоціями, як любов і гнів, що «запускають» механізми діяльності), 
мотивація досягнення і прагнення до самовдосконалення.  

Ми поділяємо точку зору Й.Ісаєва в тому, що професійно-педагогічна культура 
проявляється «як інтегральна властивість особистості педагога-професіонала, як умова і 
передумова ефективності педагогічної діяльності, як узагальнений показник професійної 
компетенції викладача і як мета професійного самовдосконалення» [7, с. 30]. 

Психологи довели, що потреба в досягненнях, рівень домагань і самооцінка індивіда 
піддаються керуванню через такий важіль, як психологічно вивірене сполучення санкції за 
невдачу і нагороди за успіх.  

Чим більш розвинуте педагогічне мислення, педагогічна рефлексія, здібності керувати 
своїми думками,  діями,  вчинками,  тим більш продуктивною,  цікавою,  результативною є 
педагогічна діяльність. 

Індивідуальність припускає особливий стиль діяльності,  що складається в цілому з 
відомих у теорії і практиці прийомів; така індивідуальність зумовлена синтезом 
індивідуальних особливостей розвитку людини і рівнем її професіоналізму.  

Наявність індивідуальних стилів педагогічної діяльності характеризує вплив 
індивідуального прояву сфер людини на здійснення нею професійної діяльності. 
Індивідуальний стиль педагогічної діяльності відображає характерну рису індивідуальності 
самого педагога. Індивідуальність у професійній діяльності, на думку А.Маркової, – це 
взаємодія розвитку особистості і суб'єкта професійної діяльності. Вона вказує, що 
становленню індивідуальності сприяє набуття людиною спеціальних психічних якостей, 
знань і умінь, а також самовизначення, здатності до індивідуального саморозвитку [8]. 
Індивідуальність складається в результаті унікального індивідуально неповторного 
сполучення обставин життя людини, у яких вона реалізує і розвиває свої можливості і 
здібності. 

У сучасних умовах індивідуальний стиль діяльності вчителя здобуває додаткові 
критерії. Творчо і гуманістично зорієнтована індивідуальність може випереджати вимоги 
професії і бачити перспективи її розвитку, характеризуватися здатністю до внутрішньої 
соціальної відповідальності, до індивідуального самостійного вибору. 

Творча індивідуальність педагога характеризується тим, що в силу індивідуальних 
особливостей його розвитку (наукового складу мислення, творчого ставлення до справи, 
прагнення до самореалізації й ін.) професійна діяльність такого педагога відрізняється від 
роботи його колег пошуками нових оригінальних підходів і засобів [11, с.49].  

Психолого-педагогічні умови розвитку й удосконалення творчої індивідуальності 
майбутнього фахівця виражаються у становленні професійної позиції; відчутті протиріч, 
оригінальності і доцільності їх вирішення; імпровізованості і свідомості процесу 
самоактуалізації. 

Креативність виступає умовою творчого саморозвитку особистості, є істотним 
резервом її самоактуалізації. Креативність виражається сприйнятливістю, чутливістю до 
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проблем, відкритістю до нових ідей і схильністю, чи руйнувати, чи змінювати стереотипи з 
метою створення нового, одержання нетривіальних, несподіваних і незвичайних рішень 
життєвих проблем. 

Дослідження креативності в галузі акмеології дозволили виявити оптимальні форми 
організації і керування творчим процесом з метою самоосвіти і розвитку творчої 
індивідуальності: моделювання творчого процесу в інноваційній практиці (саме у творчій 
діяльності розвивається креативний потенціал особистості). Складність при цьому полягає у 
найкращій організації і регулюванні співтворчої діяльності, у якій і формуються не тільки 
свідомі, але і підсвідомі процеси творчої індивідуальності особистості. У педагогіці творча 
індивідуальність учителя характеризується як динамічне явище, складна відкрита система, 
життєва програма особистості. 

Сучасний творчий учитель не просто реалізує себе, роблячи вибір між репродуктивним 
способом педагогічної діяльності і творчістю, він якісно перетворює себе, знімає свої 
психологічні бар'єри, переосмислює свої професійні очікування, шукає можливості для 
розвитку професійно-значущих якостей, виробляє свою педагогічну концепцію. У цілому 
для творчої діяльності вчителя характерні, по-перше, інноваційна спрямованість, по-друге, 
спрямованість на розвиток себе як індивідуальності в процесі творчої діяльності. 

Творчий вчитель усвідомлює, що без самовдосконалення, саморозвитку 
індивідуальності неможливе зростання у професійній сфері. Тому, оволодіння новітніми та 
розробка власних технологій,  неможливе без розвитку професійно важливих якостей як 
цілей життєдіяльності. Саме ці дві спрямованості можна розглядати як найважливіші 
критерії професійної культури педагога. 
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к.пед.н., доц. Возняк А.Б., Возняк Я.В.  
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ - СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ 
 

В статье раскрыто формирования профессиональной культуры будущих специалистов - 
социальных педагогов. Процесс целенаправленного развития профессиональной культуры 
студентов - социальных педагогов предполагает выявление наиболее оптимальных путей, 
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условий и средств ее развития в учебно - воспитательном процессе вуза. Профессиональная 
культура является важнейшей частью общей культуры социального педагога, которая 
включает в себя развитость и разнообразие способностей, их богатство, гармонию умственного 
и эмоционального начала профессиональной деятельности и поведения человека . 

Ключевые слова: высшее образование, формирование профессиональной культуры, 
социальный педагог. 

 
A. Wozniak, Y. Wozniak 

FORMING OF FUTURE PROFESSIONALS - SOCIAL EDUCATORS 
 

In the article the forming of future professionals - social workers . The process of professional 
culture focused students - requires social workers to identify the most optimal way, the conditions and 
means of development in the educational process of higher education. Professional culture is the most 
important part of the overall culture of social pedagogy , which includes the sophistication and variety of 
abilities, their wealth , harmony, mental and emotional beginning professional activity and behavior. 

Keywords : higher education , the formation of professional culture , social pedagogue. 
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МЕТОДИКА КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ  

ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ 
 

Обґрунтована необхідність розробки уточненої методики чисельної оцінки  кількості 
інформації на основі семантики її вмісту. Запропоновано підходи до побудови такої методики 
та математичні засади її використання. Пропонується здійснювати оцінку у відносних 
одиницях (відсотках), причому кількість інформації у певному конкретному факті, формулі, 
схемі, і т.д. рівна відношенню часу викладання цього матеріалу на занятті до всього обсягу 
дисципліни в годинах. Можливий варіант – знаходження відношення площі, що займає у 
підручнику викладення даного матеріалу, до всієї його площі. Описана практична галузь 
застосування методики, зокрема в системах дистанційної освіти. 

Ключові слова: кількість інформації, електронне навчання, дистанційна освіта. 
 
Постановка проблеми. Під час навчання людина весь час отримує нову інформацію, в 

чому, в цілому, і полягає суть цього процесу. Часто було б зручно кількісно оцінити 
інформацію, видану суб’єкту (наприклад, при розробці навчальних планів, робочих програм, 
тощо) або сприйняту ним (наприклад, під час перевірки та контролю знань). Особливо різко 
ця необхідність проявляється в системах електронного навчання. В цьому випадку існує 
можливість автоматизованого контролю і управління процесом навчання, для чого, однак, 
необхідно оперувати чисельними характеристиками навчальної інформації. Таким чином, 
існує потреба у чисельному визначенні кількості інформації, що отримує людина під час 
навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У традиційній літературі з інформаційних 
технологій кількість інформації найчастіше оцінюють з позицій теорії інформації у 
синтаксичному аспекті та приймають як міру знятої ентропії після опрацювання 
повідомлення (наприклад, [1]): 
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Ib(a) = H(a) – Hb(a),                                                                   (1) 
де H(a) – апріорна ентропія системи a (до отримання інформації b, кількість якої 

оцінюємо); 
Hb(a) – ентропія системи a після опрацювання повідомлення b; 
Ib(a) – кількість інформації, що надає повідомлення (інформація) b про систему a. 
Незручність такого підходу для оцінки кількості інформації, що міститься у 

навчальному матеріалі очевидна, адже сформувати функцію ентропії за Шенноном для 
неформалізованих певних предметних відомостей та знань не можливо. 

Більш адекватним поставленій задачі є варіант визначення кількості інформації за її 
семантикою. Однак, один із важливих недоліків існуючих підходів полягає у достатньо 
широкому свавіллі особи, що проводить оцінку. Так, конкретне значення коефіцієнта 
змістовності С ([2]) однієї і тієї ж інформації може дуже сильно відрізнятися при його оцінці 
різними експертами.  

Використання розповсюдженої тезаурусної міри оцінки кількості інформації [3] не є 
зручним для систем освіти, так як дозволяє визначити кількість інформації саме для одного 
конкретного суб’єкта, який сприймає інформацію (відповідно до його особистого тезауруса). 
Наприклад, якщо якийсь студент пропустив заняття з вищої математики про теорію поля, то 
йому практично не можливо буде зрозуміти рівняння Максвела з курсу загальної фізики, 
тобто кількість інформації при її оцінці за тезаурусною мірою буде невеликою. Однак, 
зрозуміло, що знання про рівняння Максвела складають суттєву частину сучасної загальної 
фізики і кількість інформації, що в них закладена є величиною об’єктивною, постійною. 

Відповідно до постановки задачі та аналізу існуючих методів її вирішення, можна 
сформулювати наступну мету дослідження: розробити методику завдання кількості 
інформації, що міститься в навчальному матеріалі, на основі його семантичного вмісту. 

Основна частина. Першим кроком такої методики є формування множини V видів 
найменших нерозривних частин навчального матеріалу з даного предмету. Наприклад, із 
фізики можна виділити наступні види таких «атомів»: V = {«означення фізичної величини», 
«опис досліду», «формула», «закон чи правило у текстовій формі»}. З предмету «історія» 
можлива наступна множина видів елементарної інформації: V = {«факт», «подія», «біографія 
історичної особи», «опис певного соціуму (держави, братства, ложі, і т.д.)»}. В цілому 
можлива ієрархічна організація видів навчальної інформації. Наприклад, Перша світова війна 
може вважатися подією високого рівня,  що включає події нижчого рівня,  факти,  біографії,  
тощо. Однак, ієрархічність ніяк не впливатиме на кількісну оцінку навчальної інформації, як 
це буде зрозуміло із викладення наступного матеріалу. 

Другим кроком є структуризація всього навчального матеріалу з даної дисципліни, 
тобто розбиття його на певні невеликі нерозривні частини тих типів, що містяться у множині 
V (окремі факти, формули, положення, тези, і т.д.). Цю задачу відносно легко може виконати 
викладач відповідного предмету,  що має певний досвід (експерт).  В результаті формується 
набір множин V1, V2, ..., Vi кількістю, рівною потужності множини V.  У кожній такій 
множині міститься вичерпний перелік усіх неподільних елементів навчального курсу 
відповідного і-того типу (наприклад, у множині V1 можуть бути усі формули з курсу 
механіки, а у множині V2 – усі означення, що використовуються у цьому курсі). 

Кінцево кожному елементу усіх множин Vi слід поставити у відповідність деяку 
чисельну величину, що характеризувала б кількість інформації Iij, що містить у собі елемент. 
Зручно задавати таку величину у відносних одиницях (у порівнянні з повним обсягом курсу). 
Цей третій крок може бути виконаний двома шляхами.  

По-перше, можливий кількісний аналіз часу tVij, що відводиться на викладання певного 
j-того елементу Vij із Vi (враховуючи пояснення, коментарі, приклади, іншу будь-яку 
допоміжну інформацію, що його стосується) у порівнянні із загальним обсягом часу t, 
відведеного на даний предмет: 

Iij 
(1)= tVij / t .                                                                      (2) 
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Цей підхід вимагає наявності дуже детальної робочої програми дисципліни та великого 
досвіду лектора, що має викладати матеріал збалансовано, вкладаючись у встановлені рамки 
часу та при цьому, який приділяє увагу усім фактам, причому пропорційно до їх важливості 
у курсі. Отже, в даному випадку значною є залежність кількісної характеристики інформації, 
закладеної у певному факті, від особи викладача, що проводить заняття. 

Другий підхід у більшій мірі позбавлений суб’єктивізму експерта. Аналіз часу 
викладання певного факту може замінятися аналізом об’єму викладення даного «атому» в 
одному із загальноприйнятих підручників.  Тут ми спираємося на думку лише одного 
експерта – автора книги, однак, цей підхід не гірший за попередній, а кращий, оскільки 
компетентність цього одного експерта зазвичай набагато більше, ніж у великої кількості 
простих викладачів. Отже, для визначення кількості інформації слід знайти відношення:  

Iij
(2)

 = SVij / S ,                                                                      (3) 
Iij

(2)
 = NVij / N,                                                                      (4) 

де SVij – площа у підручнику, відведена на викладення та пояснення факту Vij; 
S – загальна площа підручнику, відведена під навчальний матеріал; 
NVij – кількість рядків у підручнику, відведена на викладення та пояснення факту Vij; 
N – загальна кількість рядків у підручнику, відведена під навчальний матеріал. 
Формулу (4) легше застосувати на практиці, так як порахувати кількість рядків легше, 

ніж виміряти площу у квадратних сантиметрах деякої ділянки сторінки. Однак, варіант (3) 
дозволяє враховувати інформацію не тільки текстового характеру, а й графічну, табличну, і 
т.д. Іноді дуже суттєві відомості містяться саме на рисунках, тому підхід з використанням (3) 
в таких випадках буде єдино правильним (наприклад, в курсі нарисної геометрії чи 
живопису). В той же час, якщо пролистати підручник історії чи інших гуманітарних 
дисциплін, то можна помітити, що практично весь матеріал складається виключно з тексту. 
Зрозуміло, що тут логічно використовувати (4).  

Звернемо увагу, що  

1¹=å
j

iji II , 

так як ця сума дає лише частку матеріалів і-того типу із Vi серед усього навчального 
матеріалу за k-тою дисципліною. Порівняння значень таких сум для різних і дозволяє 
визначити в якій мірі даний предмет наповнений формулами, рисунками, фактами, тощо. 
Така інформація може бути корисною для аналізу якості друкованого навчального матеріалу. 
Наприклад, відомо, що для ліпшого засвоєння інформації один розворот книги повинен 
містити хоча б один-два рисунки, тобто повинно бути дотримане певне мінімальне 
співвідношення між текстовими фактами та рисунками. З іншого боку, перевантаженість 
тексту формулами також може сильно знизити ефективність його сприйняття. 

Оскільки формули (3) та (4) дають результат в однаковій одиниці виміру (у відносних 
одиницях, тобто безрозмірний), то їх можна застосовувати разом (для різних предметів), а 
результати об’єднувати будь-яким способом (адитивно, мультиплікативно, зважено і т.д.). 

Описаний підхід до кількісної оцінки навчальної інформації дозволяє проводити аналіз 
якості викладання та засвоєння матеріалу. Для оцінки якості викладання достатньо порівняти 
міру інформації, пораховану з одного боку за (2), а з іншого – за (3) чи (4) в залежності від 
суті k-тої дисципліни (зокрема, технічна вона чи гуманітарна). Зрозуміло, що відношення 
цих величин весь час повинно бути близьким до одиниці: 

1)2(

)1(

»=
ij

ij
ij I

I
Q .                                                                   (5) 

Відхилення (5) для деяких Vij в меншу сторону легко дозволяє виявити відомості,  які 
викладач «не полюбляє», а, отже, або погано розуміє, або підзабув, або необгрунтовано 
(суб’єктивно) вважає малозначущими. Якщо (5) менше одиниці для більшості Vij,  то це 
можливе тільки за рахунок дуже високого значення (5)  для невеликої кількості відомостей 
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Vij,  які,  відповідно,  є улюбленими темами викладача,  що він занадто розвиває у збиток 
іншим. Аналогічно, якщо (5) більше одиниці для більшості фактів з k-того курсу, то слід 
шукати невелику кількість відомостей з дуже малим значенням Qij:  це і будуть ті Vij,  на які 
слід звернути увагу даному конкретному викладачеві, які він практично не дає на заняттях. 

За допомогою (3-4) також стає можливою і більш важлива у системах електронної 
освіти здатність аналізу навчання окремої особи. Сам процес навчання полягає у вивченні 
певних відомостей Vij, отже, якщо говорити про один конкретний предмет, то цей процес у 
першому наближенні може бути представлений функцією: 

     ,))(()( åå -×=
i j

ijij tthItK    (6) 

де K(t) – кількість знань за даним предметом на момент часу t; 
h(t) – функція у вигляді щабля, яка до нульового моменту рівна нулю, а після нього і в 

цей нульовий момент рівна одиниці; 
tij – час вивчення j-тих відомостей і-того типу відповідно до робочої програми даного 

предмету; слід звернути увагу, що мова йде про час саме закінчення вивчення матеріалу. 
Весь процес вивчення дисципліни при застосуванні (6) представляється ступеньковою 

функцією –  рис.1.  Кожен щабель відповідає засвоєнню певного факту:  висота щабля рівна 
кількості інформації у цьому факті, а його розташування на часовій осі відповідає величині 
tij. В кінці процесу вивчення дисципліни K(t) = 1. 

Розглянутих величин достатньо щоб оперувати такою характеристикою, як швидкість 
засвоєння знань: 

      uij = Iij/Dt,     (7) 
де uij – швидкість засвоєння факту Vij; 
Dt – інтервал часу, необхідний на засвоєння факту Vij. 
В середньому швидкість засвоєння знань даним конкретним суб’єктом є величиною 

більш-менш постійною ui1 » ui2 » ... » uij для даного і-того їх типу. Для кожного елементу із Vi 
швидкість засвоєння може бути різною: рисунки можуть сприйматися відносно швидше, ніж 
формули, чи текст, або навпаки. В цілому ж для даного конкретного суб’єкта нахил ламаної 
повинен бути приблизно однаковим, якщо оперувати значними інтервалами часу (щоб 
нівелювати вплив різного настрою, втоми, конкретного розділу дисципліни і т.д.). 
Відповідно, ламана K(t) буде наближатися до прямої пропорційності, коефіцієнт якої 
даватиме загальну швидкість засвоєння знань за даною дисципліною.  

Таким чином, система електронного навчання на основі інформації, що запитувалася і 
пророблена учнем, може вираховувати K(t) на даний момент часу і контролювати u, щоби 
швидкість засвоєння знань не була занадто високою (користувач мало вникає у навчальний 
матеріал, швидко проглядає його), або занадто низькою (користувач відволікається, при 
цьому забуває попередній матеріал, не є «в темі»). 

Студент чи учень в процесі навчання працює із кількома дисциплінами, отже 
одночасно його описує N незалежних функції Kn(t). Тоді поточний стан користувача в 
системі електронного навчання можна представити точкою у N-мірному просторі знань, 
координати якої {K1(t), K2(t), ... , Kn(t)}. Процес засвоєння знань можна представити рухом у 
такому N-мірному просторі. Система електронного навчання має контролювати цей рух, 
адже у просторі знань існують заборонені стани, обумовлені взаємозалежністю дисциплін. 
Наприклад, поки з курсу математики не вивчено поняття похідної, у курсі фізики не можливе 
вивчення швидкості, як похідної від шляху, прискорення – як похідної від швидкості, і т.д. 
Більш укрупнено такі залежності (між окремими дисциплінами) видно із структурно-логічної 
схеми кожної спеціальності.  

Таким чином, можна говорити про потенціальне поле, задане у багатовимірному 
просторі знань. Значення потенціалу рівне сумарній інформації, засвоєній на даний момент 
часу по всім дисциплінам: 
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Висновки. В роботі запропоновано підхід по оцінці кількості знань, що міститься в 
навчальному матеріалі.  Кількість інформації,  що міститься в конкретному факті,  може бути 
знайдена як відносна величина, рівна відношенню часу викладання цього факту до всього 
часу дисципліни (або як відношення площі, відведеної на викладання даного факту у 
підручнику до всієї площі, і т.д.). Даний підхід дозволяє розраховувати чисельні показники 
процесу засвоєння знань, що при правильному управлінні може покращити його якість та 
ефективність. В подальшому планується уточнення даної методики шляхом апроксимації 
процесу засвоєння факту Vij іншими видами залежностей, а не лише функцією у вигляді 
щабля. 
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МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Обоснована необходимость разработки уточненной методики численной оценки  

количества информации на основе семантики ее содержимого. Предложены подходы к 
построению такой методики и математические основы ее использования. Предлагается 
осуществлять оценку в относительных единицах (процентах), причем количество 
информации в определенном конкретном факте, формуле, схеме, и т.д. равна отношению 
времени преподавания этого материала на занятии ко всему объему дисциплины в часах. 
Возможен вариант - нахождение отношения площади, которая занимает в учебнике 
изложения данного материала, ко всей его площади. Описана практическая область 
применения методики, в частности в системах дистанционного образования. 

Ключевые слова: количество информации, электронное обучение, дистанционное 
образование. 

 
A. Gaisha  

TECHNIQUE OF QUANTITATIVE INFORMATION EVALUATION IN ELECTRONIC 
LEARNING SYSTEMS 

 
The necessity of development of numerical evaluation of information quantity technique based 

on its contents semantics is proved. The approaches to construct such technique and its mathematical 
basis  is  proposed.  It  is  proposed  to  realize  the  evaluation  in  relative  units  (percents),  and  quantity  of  
information in some concrete fact, formulae, scheme, etc. equals to relation of time teaching this 
material at the lesson to the whole discipline volume in hours. Alternative variant – finding relation of 
square in the book of this material to the whole square of book. Practical field of application of 
technique is described, particularly in distance education systems. 

Keywords: quantity of information, electronic learning, distance education. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА УМОВИ УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ 
ВИКЛАДАЧА - ПОЧАТКІВЦЯ ДО НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 
У статті розглядаються основні тенденції та умови адаптації викладача-почаківця до 

навчально-виховного процесу вищого навчального закладу, проаналізовано погляди зарубіжних та 
українських науковців щодо особливостей адаптації особистості. 

Ключові слова: навчально-виховний процес, навчальна діяльність, вищий навчальний 
заклад, особистість, викладач – початківець, професійна адаптація, міжособистісні відносини.  

 
Постановка проблеми. Адаптація викладача-початківця до умов праці у вищому 

навчальному закладі займає особливе місце у професійному становленні, припадає на перші 
роки і може складатися більш чи менш успішно.  

У складних умовах життя процес адаптації набуває особливого значення, оскільки він 
відображає здатність особистості стати суб’єктом активної діяльності.  

Професійне становлення викладача-початківця – це тривалий та напружений процес він 
відображає картину професійного розвитку, починаючи від професійної освіти через 
професійну адаптацію до професійної зрілості.   

Професійна адаптація науковцями трактується як процес залучення молоді до трудової 
діяльності, що передбачає взаємодію індивіда та виробництва з метою досягнення такої 
відповідності між ними, яка якнайкраще забезпечує ефективну працю, згуртованість 
персоналу, задоволення матеріальних і духовних потреб, різнобічний розвиток особистості. 

 Активне пристосування людини до різних умов життєдіяльності є соціально - 
психологічною адаптацією, ефективність якої залежить від низки суб’єктивних та 
об’єктивних чинників,  асамперед від того,  наскільки адекватно індивід сприймає себе і свої 
соціальні зв’язки. Особливої уваги заслуговують випускники педагогічних університетів, 
специфіка адаптації яких обумовлена багатофункціональністю, поліструктурністю, 
поліпредметністю праці викладача вищого навчального закладу.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз психологічної і педагогічної 
літератури свідчить, що проблема адаптації особистості знайшла досить широке 
відображення у роботах, присвячених адаптації працівників у промисловості (М. П. 
Будякіна, Т.Н. Вершиніна, І.О. Мілославова, Н. А. Свиридов та ін.), науці (П.Г. Белкін, Т. Л. 
Кончанін, О.М. Нікандров, А.А. Ясюкова та ін.) й інших сферах діяльності. Проблеми 
адаптації вчителів до роботи у школі в різних її аспектах вивчали О.Г. Мороз, С.В. Овдей, М. 
І. Педаяс, Л.М. Романишина, В.О. Сластьонін, О.Г. Солодухова, Н. О. Чайкіна, Л.С. Шубіна 
та інші. Однак професійна адаптація молодого викладача до роботи у вищому навчальному 
закладі, що включає в себе опанування особистістю професійних знань і вмінь, формування 
професійно значущих якостей особистості й узгодження динаміки професійної соціалізації з 
динамікою професійних вимог,  на сьогодні потребує подальшого дослідження.  

О.Г. Мороз, досліджуючи явище професійної адаптації молодого вчителя, на основі 
цілісного підходу виокремив такі специфічні взаємопов’язані адаптаційні аспекти, як 
соціальний, соціально -психологічний, психологічний і власне професійний, наголошуючи 
на необхідності вивчення їх в єдності [2]. В.А. Сластьонін визначав адаптацію у 
соціологічному розумінні як  “залучення особистості до певних видів діяльності, що виникає 
у даному соціальному середовищі” [4].   

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у виявленні особливостей та умов 
адаптації молодого викладача до навчально-виховного процесу вищого навчального закладу.  

Актуальність нашої статті полягає у тому, що професійну адаптацію педагога можна 
розглядати як основний елемент соціальної адаптації, що є завершальним етапом 
професійного самовизначення людини (професіоналізації) та робить можливою професійну 
діяльність.  
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Виклад основного матеріалу. Для викладачів вищого навчального закладу професійна 
адаптація як соціальне явище – це процес або результат процесу активної взаємодії 
особистості і соціального середовища з метою досягнення таких відносин між ними, які 
найкращим чином сприяють ефективності педагогічної діяльності, розвитку трудового 
колективу та задоволенню особистісних прагнень у професійній діяльності педагога. Тобто 
педагогічну адаптацію можна розглядати і як процес,  і як результат процесу зближення 
образів “Я” та “Педагогічна професія”. Я.В. Абсалямова зауважує, що адаптаційний процес, з 
одного боку, впливає на результати пристосування фахівця, вироблення в нього нових 
стереотипів поведінки і відповідних соціально-психологічних якостей, оскільки в діяльності 
відбувається формування особистості,  її індивідуальності,  виробляється системне ставлення 
до світу, до суспільства, до себе; а з іншого – регулюється самою особистістю залежно від 
уже сформованих її фахових якостей. Велике значення при цьому має рівень підготовки 
людини до адаптування,  що залежить від рівня необхідних знань, умінь, навичок, якостей, 
які вона має [1].  

Професійна адаптація молодого викладача є комплексом соціально - психологічної та 
виробничо-технологічної адаптації  (дидактичного і методичного вдосконалення педагога під 
час післядипломної освіти та самоосвіти), де процес професійної адаптації педагога є 
особистісною адаптацією,  що має такі компоненти:   

адаптацію органів перцепції;   
фахових знань, умінь і навичок викладання предмета студентам вищого навчального 

закладу;  
формування педагогічних здібностей.  
Теоретичний аспект пов’язано з усвідомленням педагогом сутності навчально-

виховного процесу у вищому навчальному закладі, поглибленням знань із предмету, 
засвоєнням теорії педагогіки вищої школи, певних положень психології і методики,  
необхідних для розробки курсу предмета та його реалізації. Практичний – з опануванням 
форм і методів викладання предмета студентам, виконанням навчальної, виховної,  
розвивальної функцій у навчально  – виховному процесі вищого навчального закладу.   

Виробничо-технологічний аспект пов’язано з теоретичним та практичним 
пристосуванням педагога до професійної діяльності. Тут основними чинниками впливу на 
дидактичну і методичну адаптацію є післядипломна освіта та самоосвіта як структурні 
складові освітньої системи, які мають забезпечити дієву допомогу молодим викладачам в 
опануванні специфіки нової для них професійної діяльності. Соціально - психологічний 
аспект професійної адаптації пов’язано з входженням особистості педагога в нове соціальне 
середовище і злиття із ним, що значною мірою залежить від такого чинника як колектив.  

Досліджуючи процес адаптації викладачів-початківців, нами виокремлено проблеми у 
професійній діяльності педагогів: ускладнення у формуванні окремих структурних 
компонентів педагогічної діяльності, дидактичні ускладнення, проблеми у налагодженні 
стосунків з студентами, нездатність до конструктивної взаємодії з колегами тощо.   

Загалом стосунки молодої людини з колективом можуть складатися на таких рівнях:   
пристосування – взаємне визнання середовищем та індивідом ціннісних орієнтацій 

одне одного;  
псевдоадаптація – зовнішнє пристосування при внутрішньому неприйнятті норм і 

цінностей середовища;  
уподібнення – процес, що характеризується повною психологічною переорієнтацією 

індивіда; 
зрівноваження, змістом якого є встановлення рівноваги між середовищем та індивідом. 

Індивід ознайомлюється зі специфікою діяльності, встановлює соціальні контакти.   
Професійна адаптація молодого викладача вищого навчального закладу, особливо у 

перші два роки роботи, характеризується високим емоційним напруженням. Насамперед, у 
цей період початківець, який ще тільки опановує нову царину життя і діяльності, робить 
чимало помилок, зазнає постійних невдач. Також йому здається, що всі бачать його похибки, 
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негативно його оцінюють. Ця залежність від соціального оцінювання зберігається ще з 
навчального закладу, де інша людина (викладач) виступала в ролі “головного судді” 
діяльності та поведінки студента, а власні критерії оцінювання і механізми 
самовідповідальності ще не було відпрацьовано. Інколи такі відчуття спричинюють 
засмучення, а інколи – навіть розчарування. У цей період для молодих викладачів 
притаманним є недиференційоване спілкування з оточенням,  що знову ж породжує емоційні 
переживання молодого педагога. Негативні оцінки, вияви критичного ставлення з боку 
оточення він сприймає незалежно від того, хто їх висловлює.  

Для більшості початківців неабияку складність становить перенесення позитивного 
досвіду спілкування з колегами (рівень усвідомлення, ефективні прийоми, необумовлене 
прийняття, визнання тощо) на спілкування з студентами (співвіднесення, осмислення, 
інтеграція). Проте, глибокою є радість від перших успіхів, саме вона дає сили для 
продовження діяльності, творчого пошуку, подолання труднощів адаптації, підвищення 
загального тонусу вчителя.   

Досліджуючи процес адаптації особистості, Н.А. Свиридов підкреслює, що “адаптація 
особистості в колективі зумовлює стабільність і стійкість колективу, підвищує його 
згуртованість, що сприяє нормальному функціонуванню та вдосконаленню колективу, з 
одного боку, виявленню творчих можливостей особистості, її розвитку –  з іншого” [3]. 

Успішність соціальної адаптації визначається широтою, інтенсивністю, значущістю 
спілкування вчителя у своєму професійному середовищі, прагненням зберігати контакти і 
взаємодіяти з усіма його суб’єктами. Н.О. Чайкіна вважає, що професійна адаптація – це 
процес взаємодії особистості та соціального середовища з метою досягнення такої 
відповідності між ними, яка найбільшою мірою забезпечує ефективну роботу, розвиток 
колективу й особистісне задоволення [5].  

У конкретному колективі молодий фахівець повинен вибрати оптимальний режим 
поведінки, тобто спрямувати всі свої фізичні і духовні сили на виконання основних завдань 
навчання та виховання. Адаптований педагог у своїй діяльності якраз і наближується до 
такого стану. Відповідно, адаптація – це, насамперед, передумова успішного функціонування 
фахівця в певному колективі або соціальній ролі. Але адаптація, з іншого боку, – це процес 
взаємодії індивіду та колективу. Тобто колектив, впливаючи на викладача, у свою чергу, 
піддається його впливу. Формувальний вплив колективу значною мірою залежить від того, 
наскільки мета і завдання колективу усвідомлені його членами та сприймаються ними як свої 
особисті.  

Адаптованість випускника вносить у педагогічний колектив нові якості і риси: єдність 
особистих та колективних інтересів, згуртованість і злагодженість, активність у підтримці 
цілей колективу та, як результат, – значно вищий ступінь стійкості і стабільності, оскільки 
адаптований член колективу орієнтується на роботу саме в цьому колективі. Саме звідси 
випливає, що професійна адаптація впливає на розвиток колективу.   

У процесі професійної адаптації реалізуються мрії,  надії та вимоги викладача,  його 
ціннісна орієнтація, котра, формуючись на основі потреб і інтересів педагога, виступає як 
соціально-педагогічний механізм,  який спрямовує діяльність на досягнення мети і вказує 
засоби для її реалізації.  

Отже, професійна адаптація позитивно впливає на розвиток особистості викладача - 
початківця.  Дійсно,  більш або менш довге перебування викладача в одному і тому ж 
колективі є необхідною умовою досягнення педагогічної майстерності, його професійного 
зростання. І, навпаки, коли фахівець професійно не адаптувався в колективі, коли він часто з 
одного вищого навчального закладу переходить в інший, його професійне зростання значно 
сповільнюється. О. Г. Мороз вважає, що без професійної адаптації викладачів не може бути 
педагогічного колективу, а без нього є неможливим їх професійне становлення [2, с.103].  

Процес адаптації сприятливо діє на розвиток різноманітних сторін особистості. 
Пристосування до основної ситуації, своєрідність нових соціальних характеристик, набуття 
нових умінь і досвіду – усе це викликає якісні зміни та перебудову самої особистості, її 
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професіональний розвиток. Найбільш помітні зміни в людині відбуваються в процесі набуття 
нового вміння, тоді, коли раніше встановлені шаблони поведінки виявляються 
неадекватними за нових обставин. Процес адаптації молодого викладача вищого навчального 
закладу – динамічний процес, під час якого реалізуються взаємні вимоги,  інтереси і бажання 
особистості та колективу, удосконалюються їхні відносини.   

Безперервні зміни, що відбуваються в колективі,  зумовлюють перебудову в поведінці 
самого викладача.  Також відбувається становлення нормальних взаємовідносин у колективі. 
З настанням стану адаптованості у викладача-початківця з’являється почуття задоволеності 
роботою в колективі,  почуття самосвідомості, колективізму, відповідальності і впевненості в 
здійсненні своїх цілей та планів саме в цьому колективі. Такий стан сприяє створенню в 
колективі атмосфери довіри,  свободи дій і сприяє розквіту внутрішніх творчих сил педагога.  
У такому згуртованому колективі молоді педагоги разом переживають успіхи та невдачі,  
емоційні зв’язки зі своїми студентами, ступінь визнання особистості педагога, задоволення 
інтелектуальною і моральною атмосферою в закладі.  

Навпаки, неадаптованість педагога супроводжується порушенням міжособистісних 
відносин, викликає напруження,  що негативно впливає на мікроклімат колективу та змушує 
молодого фахівця шукати новий колектив, де він міг би спокійно і корисно працювати.   

Висновки. Отже, соціально-психологічна адаптація молодого вчителя визначається 
ступенем входження особистості (як суб’єкта спілкування) у систему внутрішньогрупових 
відносин, виробленням зразків мислення та поведінки, які відображають систему цінностей,  
норм колективу, набуття, закріплення і розвиток умінь, навичок міжособистісного 
спілкування у колективі.  

Об’єктивними показниками реалізації цього елемента адаптації молодого вчителя є:  
рівень спілкування, система комунікацій, традиції, норми, цінності педагогічного та 
студентського колективу, статус особистості в колективі. Суб’єктивно для молодого вчителя 
соціально-психологічна адаптація відображається у почутті єдності з педагогічним 
колективом, корисності для нього, у прийнятті ціннісних орієнтацій педагогічного 
колективу.   

Найбільш оптимальним для самопочуття молодого спеціаліста є те, що не тільки він 
визнає систему цінностей,  орієнтацій та поглядів педагогічного середовища, але разом з тим 
колектив визнає і враховує особистісні цінності фахівців. Таке задоволення 
взаємовідносинами у колективі буде досягнуто тоді, коли молодий педагог використовує 
основний засіб (провідний тип діяльності) цього елемента професійної адаптації – 
спілкування. Такі важливі показники, як уміння налагоджувати ділові зв’язки, 
відпрацьовувати систему взаємопорозуміння та взаємодопомоги, легкість і доступність 
спілкування, реалізуються у процесі здійснення такого механізму, як колективістична 
ідентифікація фахівця. Прискоренню адаптації сприяє пізнання та прийняття системи 
взаємовідносин у педагогічному і студентському колективах. У результаті адаптаційного 
процесу формується ціннісно-орієнтаційна єдність новачка та педагогічного колективу. Ця 
єдність виникає в адаптованої особистості після пізнання, засвоєння колективних і групових 
норм та ідеалів. Емоційне самопочуття молодого вчителя в цьому випадку є одним із 
показників його соціально-психологічної адаптації.  

Отже, оскільки за своєю структурою професійна адаптація містить власне професійну 
адаптацію (пов’язану з предметом професійної діяльності й умовами її виконання) і 
соціально-психологічну адаптацію (пов’язану зі ставленням до організації, керівника, 
колективу, задоволеністю положенням у колективі), які тісно взаємодіють між собою, то 
необхідно підвищити ефективність управління професійною адаптацією викладачів вищого 
навчального закладу.  

Вирішальну роль у процесі адаптації особистості в колективі відіграють соціально-
психологічні чинники, пов’язані з управлінською діяльністю керівників: психологічна 
компетентність завідувачів кафедр з проблем управління професійною адаптацією 
викладачів; особливості їх особистісної спрямованості та стилю керівництва; особливості 
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психологічної атмосфери в педагогічному колективі, що мають сприяти розкриттю 
професійного потенціалу особистості, досягненню належного рівня професійної успішності, 
пристосованості до умов діяльності кафедри, забезпечення емоційної стабільності, 
досягненню узгодженості організаційних, групових і особистих цілей, інтересів.  
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В статье рассматриваются основные тенденции и условія  адаптации начинающего 

преподавателя к учебно-воспитательному процесу высшего ученого заведения, 
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ФОРМУВАННЯ МЕНЕДЖЕРСЬКИХ УМІНЬ І НАВИЧОК ФАХІВЦІВ З 

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ  ТРЕНІНГІВ  ТА 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ІГОР  

 
У статті розглянуті проблеми підготовки студентів, майбутніх менеджерів у галузі 

екологічної безпеки за допомогою тренінгів та організаційно-управлінських ігор. Розкриті 
найбільш характерні види тренінгів, що можуть бути використані під час навчання, а також 
форми організаційно-управлінських ігор запропонованих для підготовки фахівців з управління 
екологічною безпекою. 

Ключові слова: тренінг, організаційно-управлінська гра, фахівці з менеджменту, екологічна 
безпека. 

 
Постановка задачі. Проблеми екологічної безпеки в Україні являють небезпеку для 

людини та оточуючого середовища. Значну роль у погіршенні стану довкілля та умов 
проживання в державі відіграють розташовані на території країни промислові комплекси, 
«хижацьке» використання природних ресурсів, застаріле обладнання підприємств. Уже  ні 
кого не викликає сумніву те, що забезпечення стійкого економічного зростання можливе 
лише при відповідному дотриманні принципів сталого розвитку, так, щоб економіка 
гармонувала з глобальною екосистемою. Звісно, не можна уповільнювати просування до 
нових форм господарювання. Проте все нове має бути зважене на екологічних терезах, будь-
які реформи в економіці повинні починатися зі створення системи жорсткого екологічного 
контролю та управління. 

Актуальною за таких умов стає підготовка кадрів для управління в галузі екологічної 
безпеки. Зрозуміло, що система екологічного управління функціонуватиме, якщо її персонал 
буде мати високий рівень професіоналізму, кваліфікації та відповідні навички в роботі. Крім 
того, нинішній етап розвитку суспільства потребує суб’єктної професійної позиції, 
здібностей інноваційного бачення проблем, самостійності і творчості в прийнятті рішень, що 
складають основу успішної діяльності в конкретних екологічних ситуаціях, а також 
цілеспрямованої професійної діяльності фахівців з управління екологічною безпекою (УЕБ) 
загалом, що відзначається  неординарністю й оригінальністю мислення та дій. 

Практика підготовки до менеджерської діяльності в умовах її інтенсифікації та 
наростаючої проблемності також свідчить про необхідність розробки проблем спеціальної 
підготовки, яка дозволяє формувати стан готовності до найкращого виконання 
управлінських функцій, типових для багатьох видів професій. Підготовкою менеджерів сфері  
виробництва в Україні опікуються Г.О. Горбань, О.І. Кульчицька, Д.Л. Орловський,  О.Г. 
Романовський, Л.Л.Товажнянський та ін., але в їхніх працях проблема управління рідко 
пов’язується з екологічною безпекою. Стан на напрями розвитку екологічного управління та 
екологічного менеджменту на підприємствах (О.Ю.Анікєєва, А.В. Бохан, Л.В. Іванченкова, 
Є.Ю. Какутич, О.М.Мартинюк, Л.Г. Мельник).  

Мета роботи. Метою даної статті є висвітлення формування професійних навичок у 
майбутніх правлінців екологічною безпекою за допомогою тренінгів та організаційно-
управлінських ігор. 

Викладення матеріалів дослідження. На основі отриманих знань про основні 
концепції стійкого розвитку, ідеї, принципи і закономірності цього розвитку, навчання на 
семінарах-тренінгах студенти повинні пізнавати масштаби екологічної нестійкості світу і 
розуміти причини наявних проблем, породжених особливостями нинішньої соціально-
економічної системи, а також обговорювати зв'язок економіки, природи і соціуму. Майбутні 
фахівці з УЕБ мають навчитися виявляти наявні недоліки в теоретичному обгрунтуванні 
концепцій і оволодівати навичками практичної роботи з використання нових інформаційних 
технологій.  
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Практика показала, що тренінги, надаючи критерії, стандарти, рекомендації з 
ухвалення рішень у сфері охорони навколишнього середовища, збереження стабільності 
біосфери і комплексного вирішення соціальних, економічних і екологічних проблем, 
сприяють особистісному зростанню студентів, їхньому саморозвитку, самореалізації, 
самоактуалізації і бажанню вести здоровий спосіб життя в гармонії з природою. 

Тренінги сприяють усвідомленому засвоєнню екологічних знань, розвитку 
екологічного мислення на відміну від репродуктивного методу відображення засвоєної 
екологічної інформації. Тренінги дають змогу задіяти емоційну та вольову сфери психіки 
студента, що допомагає уникнути байдужості під час сприймання екологічної інформації. 

Еколого-психологічні тренінги відносимо до технологій формування екологічної 
культури, оскільки вони сприяють розвитку самоаналізу ставлення студентів до природи. 
Сутність використання цієї технології зумовлюється психологічним механізмом формування 
цінностей особистості, виникненням у студентів розмаїття емоцій [1]. 

Відомо, що соціально-психологічний тренінг – це корекційний метод виховання, що 
орієнтується на активну групову психологічну роботу. Зрозуміло, що використання 
одиничного еколого-психологічного тренінгу не зможе створити підґрунтя для бажаної 
корекції суб'єктивного ставлення майбутніх фахівців з УЕБ до природи. Тому необхідна 
серія тренінгів, а також поєднання їх з іншими видами навчально-виховної роботи, що мають 
екологічну спрямованість [1]. 

Оскільки емоційне забарвлення під час навчання відіграє чи не головну роль, для 
спонукання емоційних переживань студентів стосовно світу природи, то еколого-
психологічні тренінги повинні включати навчально-виховні ситуації. Вони передбачають: 
надання конкретних знань про взаємодію з об'єктами природи, необхідність сталого розвитку 
суспільства; організацію діяльності, спрямованої на активне осмислення студентами наданої 
інформації і посилення емоційних переживань; спонукання до самостійної діяльності; 
систематичне створення нових емоційно насичених ситуацій. 

Розглянемо специфіку та завдання еколого-психологічного тренінгу. Еколого-
психологічний тренінг в системі професійної екологічної освіти спрямований для вирішення 
наступних завдань:  

− корекція, формування і розвиток екологічних установок особистості, спрямованих на 
подолання антропогенного впливу різних видів господарювання;  

− корекція взаємодії особистості з представниками різних галузей;  
− навчання вмінь та вироблення навичок такої взаємодії;  
− розвиток упралінських здібностей суб'єкта під час його контактів з різними 

суб’єктами господарювання;  
− розширення індивідуального екологічного простору [2]. 
Тренінг можна проводити в групах із 8-12 осіб під керівництвом викладача-тренера. 

Система тренінгу побудована таким чином, що учасникам були потрібні глибокі спеціальні 
знання про природу. Вихідний рівень сформованості ставлення до природи певною мірою 
впливає на вибір тренером стратегії і практики проведення роботи з певною групою. 
Ведучий не тільки повинен мати екологічні знання,  а й бути підготовленим у галузі 
практичної психології, володіти досвідом ведення груп соціально-психологічного тренінгу. 
Більшість вправ (технік)  не потребує спеціального забезпечення.  Їх можна проводити в 
звичайних умовах, хоча ефект від тренінгу значно вищим, коли він відбувається на базі 
екологічного клубу, екологічного кафе тощо, оформлених відповідним чином. 

Тренінгові вправи викладач використовує залежно від конкретної ситуації, яка 
створилася в групі. Зазвичай використовується така стратегія: спочатку пропонують вправи, 
спрямовані на розширення перцептивного досвіду взаємодії з природою та об'єктами 
неживої природи (прилади тощо); потім − на формування екологічної емпатії, стимулювання 
ідентифікації з природними об'єктами та протиставлення себе штучним (неприродним) 
об'єктам та предметам. Це формує психологічну взаємодію з природними об'єктами та 
предметами, створеними людиною. Цьому присвячено наступний етап тренінгу. В заключній 
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частині вдаються до вправ узагальнювального характеру, які коригують стратегію взаємодії з 
природними та неприродними об'єктами, до екологізації світосприйняття особистості, 
розширення суб'єктивного екологічного простору – зони персональної відповідальності за 
природу, розуміння небезпеки, що створюється господарською діяльністю людини [2]. 

Не менший ефект, ніж екологічні тренінги, дають організаційні управлінські ігри. 
Організаційні управлінські ігри – це завжди складний комплекс інтелектуальних і соціальних 
взаємодій учасників гри між собою, які виконують ролі представників різних організаційних 
служб. Для досягнення значного ефекту щодо формування управлінських навичок у 
майбутніх фахівців з УЕБ ми дотримувались організаційно-педагогічних умов, які 
представлені нижче [3]. 

Цілісність імітації професійної сфери. Гра повинна мати загальний сюжет або основну 
тему. Сюжет і тема визначаються типом професійної діяльності й організаційно-
управлінських завдань, що стоять перед учасниками майбутньої гри, і проблемами.  

Спрямованість на самоорганізацію. Учасники попадають у конкретні ігрові ситуації, 
кожний зі своєю точкою зору. Вони можуть приходити з різних спеціалізованих предметних 
галузей, можуть мати будь-які концептуальні і світоглядні уявлення, різні соціальні 
установки. Для того щоб скоординувати  їхні дії в єдиній колективній діяльності, необхідно 
виявити способи дій учасників, скеровувати їхню рефлексію й аналіз на кооперативну 
співпрацю і продуктивну взаємодію. Функцію координації дій усіх учасників здійснюють 
організатор і спеціально виділена група викладачів.  

Проблемність навчання. Цілі професійного і соціального навчання можуть бути 
досягнуті, якщо студенти опанують різноманітними способами вирішення проблем як у 
професійній галузі, так і в галузі  соціальної взаємодії.  

Методологічне забезпечення.  Гру має підтримувати група викладачів,  які володіють 
способами і методами вирішення проблем, аналогічних тим, що виникають у грі. Відповідно 
в потрібних проблемних ситуаціях група методологічного забезпечення пропонує засоби 
роботи або ж скеровує діяльність учасників на активний пошук і творчу розробку способів у 
випадках, коли ніхто не може запропонувати готових рішень. Такі викладачі 
використовувалися нами також для діагностики знань та умінь учасників гри. 

Психологічне забезпечення. Викладачі психолого-педагогічних дисциплін здійснюють 
оперативну допомогу під час організації та проведення гри з метою підтримки позитивного 
психологічного клімату, якщо необхідно здійснення психологічної корекції. Крім того, вони 
здійснюють вивчення основних процесів гри й особливості колективних взаємодій. Ми 
залучали психологів також для діагностики рівнів сформованості професійних якостей 
учасників гри (до і після її проведення). 

Технічне забезпечення. Організаційні управлінські ігри для успішної своєї організації 
вимагають безліч засобів технічного характеру. Сюди відносяться і засоби відображення 
інформації і дій учасників, засоби представлення результатів їхньої роботи і, нарешті, 
системи реєстрації всіх робочих процесів гри.  

У залежності від того, яка із систем стає основним моментом, на який спрямована 
організація навчання, і що є центром колективного обговорення, виділяються різні ігрові 
форми: командно-позиційна, сюжетно-рольова, командна рольова або рефлексивна-
позиційна ігри.  

Необхідною вимогою організаційно-управлінських організаційних ігор є їхнє 
проведення з відривом від виробництва і тривалістю не менше п'яти днів. Ці вимоги 
визначені характером побудови етапів гри і феноменом входження в ігровий процес. Для 
того щоб організаційно-управлінська гра забезпечила справжнє розвиваюче навчання, у ній 
повинна здійснюватися імітація повного циклу розвитку діяльності – від підходу до 
вирішення якої-небудь ситуації до узагальненої оцінки знайденого способу вирішення. 
Таким чином, гра є спеціально організованою моделлю соціального розвитку особистості 
майбутнього управлінця. Основна структура цього процесу відповідає загальній структурі і 
психологічній будівлі інтелектуальної діяльності, що містить у собі:  
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− аналіз ситуації і виявлення основних проблемних точок;  
− визначення основної стратегії дії і визначення цілей і плану діяльності;  
− вибір способів і засобів діяльності і реалізація рішення;  
− одержання результатів у процесі вирішення й оцінка ефективності. 
Основні ланки структури розумової діяльності зумовлюють виділення основних шести 

етапів гри: етап введення й адаптації до ігрових умов, чотири етапи за структурою 
діяльності, етап підведення підсумків і оцінки [1,3].  

Кожен денний цикл гри організовується в чотири етапи:  
Перший етап: продуктивна робота самостійного розумового пошуку учасників гри. 

Робота здійснюється за основною сюжетною темою гри в режимі аналізу ситуації і 
проблематизації або самостійно в групах за ролями, або з участю і під керівництвом 
викладача.  

Другий етап: загальне критичне обговорення результатів роботи функціональних груп. 
Цей етап організовується як обов'язкова критика й оцінка результатів і рішень як між 
групами учасників, так і з боку насамперед викладачів.  

Третій етап: рефлексивний аналіз процесів гри і дій учасників. Учасники гри знову 
мають можливість порівняти власні оцінки із зовнішніми оцінками і судженнями. Увага 
переноситься на розуміння точок зору, адекватного представлення своїх концепцій і 
обґрунтованості оцінок альтернативних рішень. Учасники визначають стратегію своїх дій на 
наступний цикл і продовжують практично організовувати форми колективної взаємодії і 
здійснення спільної розумової діяльності.  

Четвертий етап: організаційні рішення. Тут учасники мають можливість одержання 
консультативної допомоги від викладачів з питань, що виникають у процесі роботи. У цей 
час можлива організація корекційної  психологічної роботи, здійснення прямих сугестивних 
впливів на учасників у різних формах [3,4].  

В результаті глибокого і всестороннього вивчення нормативно-технічної документації, 
плідної і відповідальної роботи кожного студента був отриманий багатий матеріал для 
аналізу, регулювання і систематизації одержаних знань. У порівняно короткий термін 
студенти проаналізували стан виробництва, виявили в нім вузькі місця і спробували внести 
конкретні і засновані на теоретичних знаннях пропозиції з удосконалення технологічного 
процесу.  

Перебування в умовах реального діючого підприємства дало поштовх до 
усвідомленого, обгрунтованого застосування того обширного теоретичного матеріалу, який 
був отриманий кожним студентом за 5 років навчання у ВНЗ. Кожен учасник ділових ігор 
переконаний, що така грунтовна підготовка, більш усвідомлений підхід до завершальної 
стадії навчання зіграє важливу роль в становленні випускника як фахівця з УЕБ.  

Висновки. У процесі ігрового навчання майбутні фахівці з УЕБ змінюють свої 
особистісні установки й орієнтуються на оволодіння новими способами і засобами роботи. У 
них формуються способи аналізу власних дій, критичний підхід і спрямованість на 
самоорганізацію.  

Дослідження підтверджують, що саме технології моделювання виробничих ситуацій у 
поєднанні з проектною діяльністю найбільш ефективні в плані оптимізації професійної 
підготовки майбутніх фахівців з УЕБ. Екологічні тренінги та організаційно-управлінські 
ігри, як показало наше дослідження, здатні надати майбутньому управлінцю неоціниму 
допомогу на шляху саморозвитку, формування цілісного мислення, інтелектуальних 
здібностей, творчої уяви,  життєвих сил особистості.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕНЕДЖЕРСЬКИХ УЧЕНИЙ И НАВЫКОВ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

УПРАЛЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ С ПОМОЩЬЮ ТРЕНИНГОВ И 
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИГР 

 
В статье рассмотрены проблемы подготовки студентов, будущих менеджеров в области 

экологической безопасности с помощью тренингов и организационно-управленческих игр. 
Раскрыты наиболее характерные виды тренингов, которые могут быть использованы во время 
ученого процесса, а также формы организационно-управленческих игр предложенных для 
подготовки специалистов по управлению экологической безопасностью.  

Ключевые слова: тренинг, организационно-управленческая игра, специалисты по 
менеджменту, экологическая безопасность. 
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FORMATION OF MANAGERIAL SKILLS OF MANAGEMENT PROFESSIONALS 
ECOLOGICAL SECURITY THROUGH TRAINING AND ORGANIZATIONAL MANAGEMENT 

GAMES 
 
The article deals with the problem of preparing students for future managers in the field of 

environmental security through training and organizational management games. Disclosed most typical 
types of training that can be used, as well as organizational and managerial forms of games offered for 
training in the management of environmental safety.  

Keywords: training, organizational and management game, experts in management, environmental 
security. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ 

 
У статті обґрунтовано й розроблено напрями підвищення ефективності службово-

бойової діяльності військовослужбовців органів управління засобами спеціальної фізичної 
підготовки. 

Уточнена класифікація фізіологічної характеристики праці військовослужбовців органів 
управління та особливості їх діяльності (зменшення рухової активності, вплив несприятливих 
умов життєдіяльності, постійна зміна потоку звичних сенсорних подразників, нервове 
напруження, стресові ситуації, порушення добових біологічних ритмів) дали можливість 
визначити напрями їх спеціальної фізичної підготовки.  

Розроблені напрями дозволять використовувати загальні та спеціальні фізичні вправи як в 
процесі підготовки, так і під час виконання обов’язків за призначенням з метою підтримки 
високої працездатності, постійної фізичної та психологічної готовності до дій в екстремальних 
ситуаціях, підвищення стійкості організму до несприятливих факторів зовнішнього середовища. 

Ключові слова: військовослужбовці, органи управління, спеціальна фізична підготовка. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Суттєвою ознакою сучасних війн і 
збройних конфліктів є зміни часових показників збройної боротьби, що обумовлюється її 
високим динамізмом і швидкоплинністю за рахунок застосування нових зразків озброєння та 
військової техніки, автоматизованих систем управління, зменшення ролі людського фактору 
у вирішенні завдань управління. У цих умовах діяльності, при достатньо низькому рівні 
фізичного навантаження, спостерігається тенденція до не розуміння посадовими особами 
ролі та місця фізичної підготовки у структурі підготовки військовослужбовців органів 
управління до виконання службово-бойових завдань за призначенням. Між тим, як свідчить 
досвід проведення різного рівня навчань на військовослужбовців має місце вплив 
різноманітних негативних факторів, які знижують їх працездатність, швидкість прийняття 
управлінських рішень та процесу їх підготовки, викликають погіршення стану здоров’я та 
показників морфо-функціонального стану. Причинами такого стану, на думку вчених, є 
відсутність систематичних спеціальних  фізичних тренувань, спрямованих на формування 
механізмів загальної адаптації організму (А. Виру, Ф. Меерсон, Б. Ендальцев, Д. Давиденко). 

Саме тому, актуальним стає питання вивчення фізіологічних особливостей службово-
бойової військовослужбовців органів управління, обґрунтування та розробки напрямів 
підвищення її ефективності засобами спеціальної фізичної підготовки. 

Робота виконана відповідно до плану НДР Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що проблемам спеціальної 
спрямованості фізичної підготовки військовослужбовців завжди надавалась значна увага 
науковців. Так, Ю. Демьяненко, В. Булатовою проведено історичний аналіз та визначені 
етапи становлення спеціальної спрямованості фізичної підготовки військовослужбовців. 
Ю. Бородиним, В. Романчуком, С. Романчуком, К. Пронтенком та ін. проведені дослідження 
спеціальної спрямованості фізичної підготовки курсантів ВВНЗ операторського профілю, у 
яких було проаналізовано специфіку їх службової діяльності та запропоновані підходи до 
процесу підготовки. В. Красотою розроблено методику спеціальної фізичної підготовки 
чергового бойового розрахунку командного центру Військово-морських Сил України. 
Окремим педагогічним аспектам формування готовності військовослужбовців до службово-
бойової діяльності засобами та методами спеціальної фізичної підготовки присвячені роботи 
С. Глазунова, О. Петрачкова, О. Старчука, О. Чернявського, Ю. Фіногенова та ін.  

Слід зазначити, що в опублікованих працях не знайшли достатнього висвітлення 
розробки щодо обґрунтування програм спеціальної фізичної підготовки офіцерів органів 
управління під час підготовки та в процесі виконання службово-бойових обов’язків за 
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посадою в пунктах управління. 
Мета дослідження – полягає у вивченні особливостей впливу різноманітних 

негативних факторів службово-бойової діяльності на організм військовослужбовців органів 
управління, обґрунтуванні та розробці напрямів підвищення її ефективності засобами 
спеціальної фізичної підготовки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідженнями, які проводилися 
фахівцями фізичної підготовки Збройних сил Російської Федерації виявлено наявність 
негативного впливу особливостей військово-професійної діяльності на осіб, які виконують 
свої обов’язки в органах управління різного рівня.  Так,  відмічається,  що хоча рівень 
фізичного навантаження у офіцерів в ході навчань є відносно не високим (кількість кроків за 
день складає близько 8500, при нормі близько 10000), але спостерігається: зниження рівня 
загальної фізичної підготовленості; не виконання значною кількістю офіцерів наприкінці 
навчань навантажень за пробами функціонального стану; ознаки нервово-психічного 
напруження, що свідчить про розвиток деадаптаційних процесів, які мали прояв у 
підвищенні частоти серцевих скорочень, артеріального тиску, зниженні показників 
самопочутті, активності, настрою за тестами САН [5].  

Крім того, відмічається значний вплив на стан офіцерів органів управління 
різноманітних зовнішніх подразників (побутових умов у яких здійснюється діяльність, 
клімато-географічних особливостей регіону ведення бойових дій тощо). Б. Ендальцевим 
наголошується, що ефективність виконання службово-бойових завдань офіцерами органів 
управління визначається функціональними можливостями організму, його стійкістю до 
несприятливих чинників зовнішнього середовища, які формуються у процесі фізичної 
підготовки [4].  

Виходячи з цього стає зрозумілим, що одним з факторів впливу на своєчасне 
обґрунтоване прийняття рішення командирами (начальниками) під час ведення бойових дій є 
спроможність посадових осіб, які приймають участь у забезпеченні цього процесу, тривалий 
час підтримувати високий рівень своєї фізичної працездатності та здоров’я в конкретних 
умовах трудової діяльності. 

В результаті проведених власних досліджень з’ясовано, що праця військовослужбовців, 
які приймають участь у процесі управління частинами та підрозділами характеризується [2]: 

-  професійними особливостями бойової діяльності, що пов’язані зі специфічними 
знаннями та навичками й потребують розвитку специфічних психічних та фізичних якостей; 

- особливостями умов та місць в яких виконуються завдання (стаціонарні, пересувні 
пункти управління тощо); 

-  частота зміни обстановки (як постійно виникаючих нових завдань та ввідних,  так і 
місць виконання обов’язків); 

- впливом на організм людини цілого комплексу несприятливих фізичних факторів 
(заколихування, шуми, перепади температур та атмосферного тиску, вологість і склад 
повітря та ін.); 

- бойовим режимом цілодобового виконання обов’язків (в тому числі в режимі 
бойового чергування); 

- режимом праці та відпочинку під час виконання завдань. 
Фізіологічна характеристика труда фахівців, які приймають участь в роботі над 

прийняттям рішення під час роботи в пунктах управління можлива лише за умови їх 
попередньої класифікації. У своїх дослідженнях Ю. Бородін прийшов до висновку, що з 
існуючих в фізіології підходів до трудової діяльності найбільш сприятливою є класифікація  
по психофізіологічним особливостям бойової діяльності [1]. Проведений нами аналіз 
специфіки діяльності різних посадових осіб органів управління, дав можливість уточнити 
належність тих чи інших спеціальностей до існуючої класифікації та розподілити їх по 
групам. 

До першої групи можна віднести фахівців сенсорного профілю – радіотелеграфістів, 
операторів радіолокаційних станцій та ін. Вони отримують звукову та світову інформацію, 
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диференціюють її та заносять параметри до різних автоматизованих систем управління. 
Виконання такої роботи потребує високого напруження функцій зорового чи слухового 
аналізатору, а також переважно аналітичної роботи кори головного мозку. Тому, оператори 
повинні мати високу чутливість зорового та слухового аналізатору, мати високу стійкість 
уваги при тривалій монотонній праці. 

В другу групу (найбільш чисельну) входять фахівці сенсомоторного профілю (офіцери 
груп, оператори ЕОМ, радіотехніки та ін.). Для фахівців цього профілю характерні робота з 
ЕОМ, дисплейною технікою, на пультах керування, макетування, монтаж, ремонт, наладка, 
регулювання електронної та радіоапаратури та інші операції, для виконання яких 
використовуються малі й мікроскопічні деталі, спеціальні інструменти, високочутливі 
прилади. Така робота відрізняється також значними зоровими й розумовими напруженнями., 
довготривалою гіподинамією, вимушеною позою сидячи, монотонністю праці. 

Такі спеціалісти мають володіти гострим зором, відмінним сприйняттям кольорів, 
(робота з картами, деталями на яких використовуються кольорові позначення, дротами 
різних кольорів). Для якісної роботи необхідні рухливість основних нервових процесів, 
високий рівень тактильної та кинестетичної чутливості пальців рук. Також, важливого 
значення набуває рівень розвитку спритності, координація і точність рухів рук, пальців, 
рухливість їх суглобів, навички й уміння швидко маніпулювати  невеликими предметами, 
статична витривалість м'язів спини, здатність до тривалої розумової праці, стійкість до 
гіподинамії, вміння зосередитися, хороша пам'ять, системне мислення. 

Третю групу складають фахівці логічного (командного) профілю (командир, його 
заступники, начальники служб, відділів та ін.). Їх діяльність пов’язана з сприйняттям різної 
інформації, яка поступає у вигляді доповідей, світових та звукових сигналів, а також 
необхідністю швидко перероблювати інформацію, приймати рішення із конкретної 
обстановки, що склалася та віддавати відповідні команди та розпорядження.  

При цьому переробка інформації здійснюється шляхом логічного мислення з 
послідуючим прийняттям рішення. Дії командирів виражаються в подачі команд усно, 
письмово або за допомогою автоматизованих систем управління.  В цілому їх робота 
характеризується великим розумовим та емоційним навантаженням, обумовленими великою 
відповідальністю за прийняття рішення, здоров’я та життя підлеглих. Вони повинні перш за 
все володіти стійкістю до напруженої розумової діяльності, оперативної пам’яті та мислення, 
умінням екстраполювати розвиток ситуації, здатністю працювати у високому темпі в умовах 
ліміту та дефіциту часу, приймати рішення в умовах впливу комплексу екстремальних 
факторів і твердих часових інтервалів, створювати і реалізовувати спосіб діяльності в 
складних просторово-часових і кінетичних умовах.  

До четвертої групи – моторного профілю належать фахівці робота, яких вимагає 
чіткого виконання наказів та розпоряджень, пов’язаних з виконанням фізичної праці. До них 
можна віднести фахівців, які входять до групи забезпечення, а саме: охорона та оборона, 
інженерне забезпечення, обслуговування (кухарі, електрики та ін.), виконання робіт по 
розгортанню систем зв’язку, засобів автоматизації та інші. 

В наведеній класифікації трудових процесів відображені психофізіологічні особливості 
діяльності основних груп фахівців,  які забезпечують та приймають участь в роботі органу 
управління. Разом з тим, слід відзначити, що на сучасному етапі розвитку технічної 
оснащеності пунктів управління, робота майже всіх фахівців є операторською з переважним 
збільшенням частки логічного профілю (комбінований профіль).  

Крім того, не зважаючи на деякі відмінності фізіологічних особливостей професійної 
діяльності фахівців різних класифікаційних груп, нами визначено ряд факторів, які 
несприятливо впливають на стан організму та продуктивність роботи, що виконується 
представниками всіх профілів. До них віднесено: 

1. Різке зменшення рухової активності (перебування в малорухливій позі).  
2. Тривалий та безперервний вплив несприятливих умов життєдіяльності (недостатньо 

сприятливі гігієнічні умови, ізольованість приміщень та ін). 
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3. Зміна потоку звичних сенсорних подразників (велике напруження зорового та 
слухового аналізаторів). 

4. Нервове напруження в зв'язку з великою відповідальністю за точність роботи, що 
виконується. 

5. Постійно виникаючі стресові ситуації. 
6. Виконання обов’язків на фоні стомлення. 
7. Порушення звичних добових біологічних ритмів.  
Перший фактор обумовлює хронічне недовантаження рухового апарату. Це призводить 

до зниження м’язового тонусу, а з часом і до часткової атрофії м’язів. В організмі починають 
накопичуватись надлишкові відкладення жирової тканини, що ускладнює нормальну роботу 
внутрішніх органів, а також м’язів. Якісні показники рухової діяльності також знижуються: 
зменшуються швидкість і точність рухів, м’язова сила і витривалість, погіршується постать і 
рухливість у суглобах, розвивається сутулість. 

Обмежена рухова активність погіршує професійну працездатність, призводить до 
великої кількості помилок, здійснює негативний кумулятивний ефект на життєво важливі 
функції і системи організму. Спеціальні дослідження показали, що продуктивність розумової 
діяльності в умовах гіподинамії вже на наступний день знижується майже у два рази, сильно 
погіршується концентрація уваги, збільшується загальний час на виконання розумових 
операцій [4]. 

Вивчення перебування людини протягом тривалого часу (до 4 годин) у малорухливій 
вимушеній позі підтверджує, що навіть така порівняно невелика гіподинамія веде до 
значного погіршення функціонального стану організму. Найбільше страждають органи, 
пов’язані з регуляцією центральної нервової системи і функцій серцево-судинної системи, 
знижується витривалість до статичних зусиль. Спостерігається погіршення показників вищої 
нервової системи, а також погіршення сприйняття часу та інших психофізіологічних 
показників, які характеризують професійну діяльність. Специфіка такої праці може бути 
причиною ряду захворювань (хвороби серця, кровоносних судин, порушення обміну 
речовин, порушення постави й зору) [2]. 

Постійно виникаючі стресові ситуації негативно впливають на працездатність людей, 
призводять до помилок, конфліктних ситуацій, аварій, відбиваються на стані здоров’я, 
ведуть до захворювань серцево-судинної та центральної нервової систем. Нашими власними 
дослідженнями, між ступенем напруженості праці та серцево-судинною патологію виявлена 
висока кореляційна залежність (r = 0,68 – 0,71).  

Інші фактори провокують перенапруження нервової системи,  що в свою чергу також 
погіршує стан здоров’я.  При цьому частішають випадки порушень діяльність шлунково-
кишкового тракту та діяльність деяких гуморальних систем організму. 

Зниження працездатності природний результат цього впливу. При цьому слід 
відзначити, що збереження рівня працездатності безпосередньо залежіть від фізичної 
підготовленості офіцера та від регулярності використання фізичних вправ в режимі праці і 
відпочинку. 

Враховуючи вік особливості контингенту, який залучається до роботи в органах 
управління встановлено, що після 30 років фізичні можливості людини різко й нерівномірно 
знижуються, що знаходить відображення у зниженні швидкості, зменшенні сили і особливо 
витривалості при виконанні фізичних вправ. У найбільшому ступені з віком погіршується 
така якість, як швидкість м'язових скорочень. У віці 50-ти років вона складає у нетренованих  
людей 60-80%  від рівня  швидкості м’язових скорочень 20-30 літніх. Проведені нами 
дослідження показників моторики, сенсомоторних реакцій, концентрації уваги, пам’яті, 
швидкості переробки інформації, найпростіших мислених процесів показали, що більшість з 
цих професійно важливих якостей з віком також суттєво погіршується [3]. 

Таким чином, виходячи з результатів проведених нами досліджень можна передбачити, 
що у офіцерів з низьким рівнем загальної фізичної підготовленості та недостатнім рівнем 
розвитку загальної витривалості в процесі тривалої та напруженої діяльності можна 
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очікувати різке зниження її ефективності. 
Це обумовлює необхідність застосування до цієї категорії військовослужбовців 

цілеспрямованих заходів, які були б спрямовані на підвищення рівня фізичного стану за 
рахунок корекції окремих його факторів (підвищення рівня біоенергетичного потенціалу, 
корекція факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань – відмова від шкідливих 
звичок, нормалізація режиму харчування, підвищення рівня рухової активності, зниження 
надлишкової маси тіла ат підвищеного артеріального тиску крові), підвищення рівня 
загальної витривалості. 

Для підвищення ефективності професійної діяльності військовослужбовців, які 
приймають участь у забезпеченні та прийнятті рішень рекомендації з проведення спеціальної 
фізичної підготовки можна розділити на декілька напрямів. 

По-перше – це доцільність використання у повсякденній діяльності, в процесі 
індивідуальної підготовки найбільш доступних та ефективних форм та засобів підвищення 
загального рівня фізичної підготовленості, з використанням вправ, які забезпечують високий 
функціональний тонус серцево-судинної та дихальної систем організму. Тому, використання 
вправ загально тренувального впливу, а саме переважно вправ на розвиток витривалості для 
офіцерів старших вікових груп, вправ швидкісно-силового характеру для офіцерів до 30 
років, спортивних та рухливих ігор сприяють більш швидкій адоптації організму до 
ефективної праці в зазначених умовах життєдіяльності. 

По-друге, актуальним стає питання подовження часу оптимальної працездатності 
організму, залежно від специфіки діяльності військовослужбовців за рахунок використання 
фізичних вправ у вигляді фізкультурних пауз та розминок. Їх використання послаблює 
несприятливий вплив змін, які виникають в організмі при роботі в умовах ізольованого 
приміщення та гіподинамії, навантаження зорового та слухового аналізаторів, високого 
нервово-емоційного напруження, стимулює фізіологічні та психологічні функції, розумову 
активність, ліквідує застійні явища у малому тазу та нижніх кінцівках, знімає стомлення, 
відновлює працездатність, підтримує високий рівень готовності до екстрених дій. 

Ці форми фізичного навантаження рекомендовано проводити в залежності від віку, 
фізичного розвитку, тренованості, часу доби, особливостей діяльності, ступені стомлення та 
можуть мати спрямованість: 

1. Загального впливу (динамічна). Використовуються вправи, які ліквідують застійні 
явища, знімають загальне стомлення, активізують діяльність серцево-судинної та дихальної 
систем. 

2. Загального впливу (ізометрична). Включають вправи, які знімають загальмованість 
нервових центрів головного мозку. 

3.  Вправи,  які поліпшують мозковий кровообіг.  Застосовуються вправи,  які змінюють 
тонус м’язів шиї, сприяють розширенню судин головного мозку та їх кровонаповнення. 

4. Заспокійливої дії. Вправи, які знижують збудженість нервової системи та знімають 
ознаки нервово-психічної напруги в стресових ситуаціях. 

5. При стомлені очей. Складається з вправ, які розслаблюють очні м’язи та поліпшують 
кровонаповнення очей. 

Крім використання вправ такої направленості ми рекомендуємо використовувати 
позно-тонічні рухи (зміна пози, випрямлення спини, потягуючи вправи, напруження та 
розслаблення різних груп м’язів), спортивні тренажери (еспандери, масажери та ін.) та різні 
дихальні вправи. 

По-третє, застосування різноманітних засобів профілактичної та відновлюваної 
спрямованості. До них можна віднести спортивні та рухливі ігри, плавання, лижні 
прогулянки, використання гідротермічних процедур, різних видів масажу та ін. 

При використанні засобів спеціальної фізичної підготовки стає актуальним питання 
індивідуалізації вибору оптимальної величини навантаження, обсягу та  вміння здійснювати 
самоконтроль за своїм фізичним станом. Дослідження виявили, що необхідний ефект при 
виконанні фізичних вправ досягається при середніх навантаженнях, які викликають 
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збільшення частоти серцевих скорочень на 15-30%, порівняно з вихідним рівнем. 
Таким чином, проведені дослідження дають можливість зробити висновок, що фізичні 

вправи при своєчасному та правильному їх використанні у визначених напрямках стають 
важливим засобом підтримки високої працездатності, постійної фізичної та психологічної 
готовності до дій в екстремальних ситуаціях,  підвищення стійкості організму 
військовослужбовців до несприятливих факторів зовнішнього середовища, які мають місце в 
процесі службово-бойової діяльності офіцерів органів управління. 

Перспективами подальших досліджень є розробка методичних рекомендацій щодо 
застосування визначених напрямів діяльності в систему індивідуальної підготовки 
військовослужбовців та їх апробація в пунктах управління на командно-штабних навчаннях. 
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ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 
В статье обоснованы и разработаны направления повышения эффективности служебно-

боевой деятельности военнослужащих органов управления средствами специальной физической 
подготовки.  

Уточненная классификация физиологической характеристики труда военнослужащих 
органов управления и особенности их деятельности (уменьшение двигательной активности, 
влияние неблагоприятных условий жизнедеятельности, постоянное изменение потока 
привычных сенсорных раздражителей, нервное напряжение, стрессовые ситуации, нарушение 
суточных биологических ритмов) позволили определить направления их специальной 
физической подготовки.  

Разработанные направления позволят использовать общие и специальные физические 
упражнения, как в процессе подготовки, так и во время выполнения обязанностей по 
предназначению с целью поддержания высокой работоспособности, постоянной физической и 
психологической готовности к действиям в экстремальных ситуациях, повышения 
устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды.  

Ключевые слова: военнослужащие, органы управления, специальная физическая 
подготовка. 
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S. Zhembrovsky 
SUBSTANTIATION OF SPECIAL PHYSICAL TRAINING DIRECTIONS FOR 

HEADQUARTERS MILITARY PERSONNEL 
 
Directions of effectiveness increase of headquarters military personnel activities in scope of special 

physical training are proved and developed. 
Improved classification of physiological characteristic and features of headquarters personnel 

activities (motor activity reduction, impact of adverse living conditions, constant flux change of habitual 
sensory stimulus, nervous tension, stress, impaired daily biological rhythms) allowed to determine 
directions of their special physical training. 

Developed directions allow using of general and special physical exercises in the preparation and 
during performing duties in the destination for the purpose of maintain of high efficiency, permanent 
physical and psychological readiness to act in extreme situations, increase resistance to adverse 
environmental factors. 

Keywords: military personnel, headquarters, special physical training. 
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МОЖЛИВИЙ ВАРІАНТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ 

 
Стаття присвячена визначенню можливого варіанту педагогічної діяльності викладача на 

основі системного підходу. В статті показано, що діяльність викладача вищого навчального 
закладу ґрунтується на теорії функціонування складних систем, із проведенням системно-
структурних досліджень елементів навчально-виховного процесу. В статті визначено зміст 
компетенцій викладача та студента в умовах притаманної множини системоутворюючих 
зв’язків процесу навчання у вищий школі.  

Ключові слова: система, системний підхід, варіант педагогічної діяльності. 
 
Постановка проблеми. Об’єктивні зміни у педагогічній діяльності викладача 

відбуваються за наступними напрямками:  
– змінюються цілі педагогічної діяльності (викладач повинен готувати 

висококваліфікованого спеціаліста широкого профілю, стійкого до навантажень, творчого, 
винахідливого, відповідального у відносинах з колективом); 

– змінюється зміст навчальної інформації (програма підготовки повинна враховувати 
зміни у сучасному житті та мати більш широкий спектр професійної та фахової 
спрямованості студентів, що в свою чергу, вимагає перебудови системи знань самих 
викладачів вищого військового закладу); 

– змінюються засоби педагогічної комунікації (сотовий зв’язок, вільний доступ до 
пошукової мережі Internet, новітне програмне забезпечення щодо вирішення задач великої 
складності, сучасні інформаційні технології, дистанційне навчання тощо); 
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– змінюються форми і методи педагогічного впливу (внаслідок масового впровадження 
сучасних інформаційно-комунікативних технологій, що забезпечують подальше 
вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку 
студентів до життєдіяльності в інформаційному суспільстві); 

– змінюються і сам об’єкт педагогічного впливу - студенти, внаслідок того, що діти 
вчиться з шестирічного віку (більш чіпка пам’ять у шестирічок забезпечує формування у них 
більш міцного фонду знань,  навичок і умінь не тільки в школі,  а і на початковому періоді 
введення в спеціальність за фахом у вищий школі; 

– змінюються вимоги до рівня професіоналізму науково-педагогічних працівників, 
інженерно-технічного складу, майстрів професійної спрямованості тощо.  

Роль самого педагога та вимоги до нього змінилися, що вимагає від нього постійного 
удосконалення,  творчості,  пошуку нових підходів до формування особистості студента як 
майбутнього фахівця військової справи.  

Вища школа, відповідно до Національної доктрини розвитку освіти [1], проголошена 
«рушійною силою побудови громадянського суспільства, яка повинна забезпечити 
фундаментальну наукову та професійну підготовку майбутніх фахівців різних освітньо-
кваліфікаційних рівнів відповідно до їх інтересів та здібностей»,  що в свою чергу вимагає 
розвитку та удосконалення педагогічного професіоналізму науково-педагогічних кадрів.  

Отже, актуальною проблемою на сучасному етапі розвитку системи військової освіти є 
визначення варіанту професійної діяльності педагога вищої школи, яка є умовою 
ефективного формування студента як майбутнього військового фахівця. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз робіт [2-7] дозволяє стверджувати, 
що існують різні підходи до розуміння варіантів професійної діяльності викладача.  У [2,3]  
організаційно-психологічна структура педагогічної діяльності розглядається як наступні 
групи елементів: організаційні (суб’єкт, процес, предмет, умови, продукт) і соціально-
психологічні (мета, мотив, засоби, спосіб, результат). У [4,5] з позиції педагогічної 
майстерності визначено, що здійснюючи рефлексивне керівництво розвитком студентів, 
викладач має бути здатним керувати собою і через себе – всіма компонентами педагогічної 
діяльності (мета, суб’єкт, об’єкт, засоби, результат), тобто виділяє п'ять організаційних 
компонентів педагогічної діяльності. У [6,7] визначені сучасні технології навчально-
виховного процесу вищого навчального закладу, тести до визначених видів занять, 
нормативні, облікові документи тощо.  

Формування цілей статті. Нажаль,  у розглянутих автором публікаціях не чітко 
проглядається, що зміст діяльності викладача безпосередньо ґрунтується на складових 
системного підходу як одного з методу дослідження будь якого процесу або можливого 
варіанту діяльності науково-педагогічного працівника вищого навчального закладу.  

Метою даної статті є розкриття сутності науково-педагогічної діяльності викладача та 
здійснення її структурно-компонентного аналізу на основі системного підходу як однієї з 
умов ефективного професійного формування особистості студента, які, зокрема, навчаються 
за програмою підготовки офіцерів запасу.  

Виклад основного матеріалу. Вибір варіанту педагогічної діяльності викладача 
ґрунтується на застосуванні системного підходу до аналізу та подальшого синтезу проблеми. 
Розглянемо основні положення системного підходу. 

Ідея системного підходу є найбільш загальним методом розв’язання як теоретичних, 
так й практичних проблем. Вона грунтується на теорії функціонування складних систем, із 
проведенням системно-структурних досліджень, зокрема, в педагогіці вищої школи. 

Розпізнавальними ознаками кожного системного утворення є розвинутий зв'язок між 
його елементами і впорядкованість (організованість), що обумовлює цілісний характер 
даного утворення. Звичайно, в різних системах об’єктів ступінь цілісності буває різною. 
Відношення частини до цілого є таким, що всяка зміна зв’язку між елементами приводить до 
появи у них, раніше їм не притаманних інтеграційних властивостей – емерджентних 
властивостей. Визначений тип зв’язку часто характеризує саме тип утвореного цілого. Таким 
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чином, зв'язок між елементами виступає як дещо більш вагоме, чим самі елементи 
(підсистеми) [8-10]. 

Важливим моментом характеристики довільної системи потрібно вважати виділення з 
притаманної їй множини зв’язків особливої підмножини – системоутворюючих зв’язків. 

У сучасній загальній теорії систем немає єдиного погляду на співвідношення понять 
“система” і “ціле” – тотожні вони чи, навпаки, нерівноцінні. У [8] визначено, що системи 
можуть бути цілісними і нецілісними: всяке ціле є системою, але не всяка система є цілим. 
При цьому автор вважає, що система, підпорядковуючись принципу необхідності, абсолютно 
виключає випадковий характер взаємодії частин. Проте, в [10] визначається, що такий підхід 
не зовсім правомірний. Необхідність і випадковість – не критерії системності і цілісності, 
оскільки вони діалектично пов’язані (необхідне в одному відношенні, випадкове в іншому), а 
головне – при такому односторонньому підході виключаються з розгляду системи, в яких 
діють статистичні закономірності та імовірнісні зв’язки (наприклад, в педагогіці). 

Як відомо, система – це множина елементів з відношеннями і зв’язками між ними, які 
утворюють деяку цілісність. Це визначення можна розглядати як найбільш узагальнене, так 
як воно не включає обмежень часткового і конкретизованого характеру. Конкретизуючи 
поняття “зв’язок”, яке входить у вище наведеному визначені, автор статті вважає, що два і 
більше різних предметів пов’язані, якщо за наявністю або відсутністю деяких властивостей у 
одного з них можна судити про наявність або відсутність деяких властивостей у інших. 
Проте,  взаємодія,  яка взята лише в загальному вигляді,  не може сформувати систему із 
численної кількості елементів. Розробляючи в своїх працях теорію функціональних систем 
[8,10]  автори підкреслювали,  що системою можна назвати лише такий комплекс (в тому 
числі, військово-технічного характеру) вибіркового залучення компонентів, в якому 
взаємодія та взаємовідношення набувають характер взаємосприяння компонентів, 
спрямованих на отримання фокусуючого корисного результату. 

Застосовуючи загальну теорію систем до педагогіки структурними та функціональними 
компонентами педагогічної системи можуть бути: суб’єкт і об’єкт педагогічного впливу; 
предмет їх спільної діяльності; мета навчання; засоби педагогічної комунікації.  

Вказані компоненти дійсно утворюють систему, так як, з одної сторони, відсутність 
будь-якого з них веде до ліквідації самої педагогічної системи, а з іншої – ніякий з них не 
може бути виражений через другий елемент або їх сукупність. 

Виділення структурних компонентів є необхідною, але не достатньою умовою опису 
систем. Система задана, якщо поряд з виділенням її елементів вказана і сукупність зв’язків 
між ними. В даному випадку всі структурні компоненти педагогічної системи мають прямий 
та зворотній зв'язок між собою. Що ж стосується конкретного опису цих залежностей (як 
змінюється один компонент при цілком визначеній зміні іншого), то по суті з’ясування цього 
питання складає головну задачу педагогіки та педагогічної психології як науки і лежить в 
основі всіх психолого-педагогічних досліджень. 

Визначаючи проблему педагогічної діяльності в сучасних умовах у [7] виділяються 
п’ять функціональних компонентів діяльності викладача:   

– гностичний (знання їм свого предмету, засобів педагогічної комунікації, 
психологічних особливостей особистості студентів, а також знання про особливості своєї 
особистості та діяльності); 

– проектувальний (перспективні цілі навчання і виховання, а також стратегії і способи 
їх досягнення);  

– конструктивний (особливості конструювання викладачем власної діяльності і 
діяльності студентів з врахуванням найближчих цілей навчання та виховання);  

– комунікативний (специфіка взаємодії викладача зі студентами, враховуючи 
ефективність педагогічної діяльності з досягненням дидактичних цілей);  

– організаторський (уміння викладача організувати як діяльність студентів, так і свою 
власну). 
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Таким чином, в основі опису педагогічної діяльності викладача вищої школи лежить 
п’ятикомпонентна структура. Всі компоненти цієї моделі часто описуються через систему 
відповідних умінь викладача. Представлені компоненти не лише взаємопов’язані, але інколи 
і достатньо сильно перетинаються. Очевидно, що реалізація організаторського компоненту в 
діяльності викладача в значній мірі неможлива без його комунікативної активності. 
Проектувальний компонент пов'язаний з методами виховання та навчання, але не так прямо 
як конструктивний. 

Конструктивна діяльність викладача безпосередньо пов’язана з проблемою методів 
навчання і може бути представлена, на думку [3] як реалізація чотирьох функцій: 
презентативної (подання студентам змісту матеріалу, враховуючи конкретні форми і 
способи), інсентивної (спонукання студентів до оволодіння матеріалу через постановку 
питань, оцінювання відповідей і т. д.), коректуючої (виправлення і співставлення результатів 
діяльності самих студентів) та діагностуючої (забезпечує зворотній зв’язок). 

Конструктивна діяльність викладача як реалізація чотирьох функцій дозволяє виділити 
те спільне, що характеризує процес навчання, який протікає в достатньо різних умовах. А це, 
в свою чергу, дозволяє судити про методи як про загальну характеристику будь-якого 
процесу навчання.  

Конструктивний та проектувальний компоненти діяльності пов’язані з рівнем 
майстерності. У викладачів з високим рівнем майстерності переважає вплив організуючого, а 
не чисто дисциплінарного характеру. Причому по мірі зростання майстерності число 
безпосередніх впливів скорочується, проте збільшується їх різноманітність. 

Освітні системи, зокрема у вищому військовому закладі функціонують в певному ритмі 
(початок, канікулярна відпустка, закінчення навчального року) і циклічно (загальний час, 
протягом якого мають бути вирішені освітні завдання щодо даного контингенту студентів). 
Всі учасники навчально-виховного процесу взаємодіють як керовані і самокеровані, тобто 
самоорганізуються системи.  

Керовані суб’єкти, тобто ті, що приймають запропонований ритм, цикли, способи 
пред'явлення і контролю інформації залишаються в даній освітній системі як керовані 
елементи або покидають її. Останнє часто пов’язано з рівнем і структурою творчих 
потенціалів студента, які можуть бути так унікальні, що традиційна освітня система 
відкидається ними. Конфлікти виникають, як правило, між потребою студента у 
самореалізації творчих потенціалів, досягненні своїх результатів і консервативним змістом 
навчання, методами, використовуваними викладачами, які не збігаються з особистою 
програмою, яка викладається. 

Специфікою вищої школи є самостійна діяльність студентів. В реальності це 
положення часто пов’язується викладачами з можливістю ліквідації або зведення до 
мінімуму міжекзаменаційних оцінок. У [4] показало, що таке розуміння специфічної для 
вищої школи самостійності студентів необґрунтоване. В процесі роботи автором з’ясовано 
фактор несприятливого впливу на успішність, який пов’язаний з нерегулярністю навчально-
методичного впливу типу консультацій і контролю.  

Думка про те, що “відсутність оцінки є найгіршим видом оцінки, оскільки цей вплив не 
орієнтуючий, а дезорієнтуючий”, є справедливою відносно будь-яких педагогічних систем 
[3].  Тому розробка для вищої школи нових способів контролю,  які б були пов’язані з 
мінімальною втратою часу є цілком доцільною. Звичайно, часте оцінювання особливо 
необхідне на молодших курсах, де існує система протиріч у формуванні досвіду самостійної 
роботи у студентів. Це і зрозуміло: всебічний і систематичний контроль в школі (без 
перехідного періоду)  і висока ступінь самостійності у ВУЗі є важко переборним бар’єром і 
складає один з аспектів проблеми адаптації на молодших курсах. Проте було б неправильно 
зводити всю суму міжсесійних оцінок лише до контролю, оскільки це лише одна із 
складових частин цього оцінювання. 

Наявність одної лише системи обліку та контролю характерне для непродуктивної 
(формальної)  вимогливості.  Продуктивна ж вимогливість представлена,  крім того,  і 



 193 

системою заохочень, покарань та стягнень. Таким чином, рубіжне (міжсесійне) оцінювання є 
далеко не зайвим елементом діяльності викладача вищої школи, особливо на молодших 
курсах. Інший перспективний спосіб розв’язання проблеми адаптації – більш досконале 
навчання студентів прийомам самостійної роботи. 

При аналізі педагогічної діяльності бажано використовувати різні моделі.  Проте в 
рамках даної роботи це питання залишилося не розглянутим. 

Висновки. Педагогічна діяльність викладача вищого навчального закладу полягає у 
цілеспрямованому впливі на групу студентів з метою сприяння їх особистісному зростанню. 
В результаті здійснення вимог навчально-виховного процесу, викладач виконує ряд 
спеціальних функцій, які проявляються у своєрідному співвідношенні: якщо викладач знає 
(аналітико-прогностична функція), і розуміє студентів (продуктивно-комунікаційна 
функція), орієнтований на їхні потреби і на спільну справу, то йому легше зацікавити 
студентів цією справою (проективно-організаційна функція), залучити їх до її реалізації, 
правильно розподілити обов’язки і в процесі ефективної взаємодії обрати адекватний 
ситуації спосіб впливу – проявити психолого-педагогічний такт.  

Керуючись цілями освітньої соціалізації та обраним варіантом діяльності на основі 
системного підходу викладач реалізує покладені на нього функції у педагогічній діяльності 
через актуалізацію власних соціальних здібностей. Визначені автором варіанти діяльності 
викладача пов’язані з ефективністю освітньої діяльності студентів, відтворює зв’язки його 
основних функцій в освітньому процесі і психолого-педагогічними вміннями. Змістовно у 
процесі такої діяльності викладач закладає основи саморозвитку та самовдосконалення 
студентів. Важливими аспектами його діяльності в контексті навчально-виховного процесу є 
вміння добирати і застосовувати різноманітні форми та методи виховання, а також 
використовувати диференційний та індивідуальний підходи до студентів. 

Виховна діяльність викладача, у процесі якої реалізуються професійні можливості та 
здійснюється самореалізація його особистості, є засобом розвитку соціалізованої і творчої 
особистості студентів.  

Перспективи дослідження пов’язані з уточненням та деталізацією морально-
психологічних якостей викладача, які забезпечують підвищення ефективності навчально-
виховного процесу на факультеті військової підготовки.  
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ВОЗМОЖНЫЙ ВАРИАНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

 
Статья посвящена определению возможного варианта педагогической деятельности 

преподавателя на основе системного подхода. В статье показано, что деятельность 
преподавателя высшего учебного заведения базируется на теории функционирования сложных 
систем, с проведением системно-структурных исследований элементов учебно-
воспитательного процесса. В статье определено содержание компетенций преподавателя и 
студента в условиях присущего множества системообразующих связей процесса обучения в 
высшей школе. 

Ключевые слова: система, системный подход, вариант педагогической деятельности. 
 

 
 

D. Zaitsev  
THE VARIANT OF THE TEACHER TEACHING UNIVERSITY IN  

A SYSTEMATIC APPROACH 
 

Article is devoted to a possible variant of a teacher teaching in a systematic approach. The paper 
shows that the activities of academics based on the theory of complex systems, from a systemic and 
structural studies of elements of the educational process. The paper defined the content of the teacher and 
student competencies in multiple backbone connections inherent in the learning process in higher 
education. 

Keywords: system, system approach, the option of operation teaching activities. 
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НАСТАВНИК СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ – СТУДЕНТ: ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
 
Стаття присвячена характеристиці типів наставників студентських груп, основним 

функціями наставника, системі взаємовідносин наставника і студента, стилю відносин 
наставників до студентів та практичним порадам побудови відносин наставника зі 
студентами. Короткий аналіз історичної і сучасної літератури дає можливість сформулювати 
вимоги до сучасного наставника як людини розумної, висококультурної, освіченої, доброї, 
вольової, обдарованої, а єдність теорії і практики є саме тим основним принципом, який 
забезпечує перетворення теорії в позитивний результат навчально-виховного процесу, який 
здійснює наставник.  

Ключові слова: педагог, вихователь, наставник, навчально-виховний процес, моральні 
істини і принципи. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. В умовах соціокультурних змін у нашій 

країні система вищої освіти переходить у якісно новий стан. Виникає тенденція поступової 
відмови від передачі молодим поколінням перевірених "істин" і посилення процесe 
саморозвитку та вдосконалення особистості студента. Характерною особливістю сучасного 
стану проблеми виховання у системі вищої освіти є посилення інтеграційних процесів: 
поєднання різних підходів, посилення взаємодії вищого навчального закладу як відкритої 
системи з соціально-педагогічним середовищем. Тому у вищих навчальних закладах зростає 
роль наставника студентської групи, який направляє процес саморозвитку та вдосконалення 
особистості студента в позаурочний час.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз стану досліджуваної проблематики 
у педагогічній теорії засвідчує,  що проблемі формування гуманізму,  моральних якостей та 
ціннісних орієнтацій у студентів присвячено ряд праць таких науковців як І. Беха, 
Г. Васянович, І. Зязюн, О. Кузнєцова, М. Сова, К. Павицька, С. Чернікова та ін. Звертаємося і 
до праць представників західної гуманістичної психології (Р. Бернса, К. Роджерса, А. Маслоу 
та ін.), у яких відображено ідею цілісності та унікальності особистості, її безумовної 
найвищої суспільної цінності.  

Мета статті. Розкрити сутність, значення та зміст етичних відносин наставника 
студентської групи – студента. 

Викладення основного матеріалу. У процесі організації життєдіяльності студентів у 
освітньо-виховному просторі сучасного вищого навчального закладу складається система 
цілей, які орієнтують педагогічний персонал на розвиток виховання студента передусім як 
громадянина, як фахівця, як високоморальної, інтелігентної, творчої, конкурентоспроможної 
особистості. 

Ще філософами античного суспільства у своїх роботах висловлювалися деякі судження 
з питань педагогічної етики. Наприклад, Демокрит говорив про необхідність погоджувати 
виховання з природою дитини, про використання дитячої допитливості як основи навчання, 
про перевагу засобів переконання над засобами примусу; Платон сповідував ідею 
необхідності підпорядкування дітей волі вихователя і постійного контролю за ними, високої 
оцінки слухняності і використання методів покарання при непокорі; Аристотель вважав 
виховання справою державної важливості; але тільки Квінтіліан вперше поставив питання 
педагогіки на професійному рівні – його рекомендації являли собою узагальнення 
педагогічного досвіду, застерігали педагога від використання примусу, апелювали до 
здорового глузду і зацікавленості дитини в процесі навчання і в її результатах.  

Педагог (від грец. παιδαγογ – вихователь) – особа, що займається викладацькою чи 
виховною роботою і має необхідну підготовку в цій області. Вчений, науковець що 
займається теоретичними проблемами педагогіки. Зміст професії у вихованні підростаючого 
покоління. Слово "педагог" у Стародавній Греції означало дослівно "провідник дитини". Так 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
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називали не вчителів, а рабів, які відводили дитину до школи і забирали додому. Як бачимо з 
цього історичного визначення, що педагог – це провідник, наставник.  

Інститут наставників запроваджується з метою проведення виховної роботи в 
академічних групах, педагогічної підтримки навчальної та позанавчальної роботи студентів, 
вирішення питань, окреслених державою з питань національно-громадського виховання. 
Вищий навчальний заклад відрізняється від інших навчальних закладів не тільки змістом 
навчання і виховання,  модифікацією цих форм,  але і тим,  що його основне завдання –  
формування особистості спеціаліста – обумовлює особливості взаємодії педагогів-
наставників і студентів. Ось чому система педагогічного спілкування вищої школи в ланці 
"наставник-студент" якісно відрізняється від взаємовідносин під час шкільного навчання. В 
системі педагогічного спілкування в вищій школі фактор "ведення" того, хто навчається, що 
природно для школи, узгоджується з фактором співробітництва як того, хто навчає так і того, 
хто навчається. Цей соціально-психологічний стержень придає спілкуванню наставника 
студентської групи зі студентами особливе емоційне забарвлення, що впливає на 
продуктивність роботи студентів, без чого важко плідно організовувати процес навчання в 
вищій школі: залучити студентів до самостійної роботи і різнобічних форм науково-
дослідної діяльності, прививати їм смак до майбутньої професії, виховувати професійну 
спрямованість особистості. Найбільш плідний процес виховання і навчання у вищому 
навчальному закладі забезпечується надійно вибудуваною системою взаємовідносин 
наставника і студента [3]. 

Ось основні вимоги до них [3]: 
– взаємодія факторів "ведення" і співробітництва під час організації навчально-

виховного процесу; 
– формування у студентів почуття професійної спільності з педагогами, наставниками; 
– орієнтація педагогічного спілкування на дорослу людину з розвинутою 

самосвідомістю, що сприяє подоланню авторитаризму в виховному впливі; 
– використання професійних інтересів студентів в якості фактору управління їх 

вихованням і навчанням; 
– залучення студентів до початкових форм науково-дослідницької діяльності; 
– підвищення соціально-ідеологічної активності студентів через сумісну працю з 

викладачами-наставниками (лекції перед населенням, участь в факультетських зборах, 
засіданнях кафедр, наукових семінарах, написанні наукових статей та доповідей в 
друкованих виданнях); 

– наукове співробітництво студентів і викладачів-наставників (сумісні публікації, 
участь в конференціях, науково-дослідницька робота, виконання госпрозрахункових робіт); 

– здійснення неофіційних, не регламентованих контактів наствавників і студентів 
(бесіди про науку, політику, мистецтво, професії, книги, музику); 

– участь професорсько-викладацького складу в студентському дозвіллі (огляди, 
конкурси, вечори, спортивні заходи);  

– виховна робота наставників в студентських групах і гуртожитку. 
У виховному процесі, що здійснюється в вищому навчальному закладі, дуже велику 

роль відіграє особистість наставника студентських груп. Наставнику, перш ніж ставити будь-
яких завдання перед студентами, необхідно вибрати принципи взаємодії зі студентами. До 
цих етичних принципів можна віднести наступні: вести себе так , щоб студенти бачили в тобі 
в першу чергу людину і друга, а потім вже адміністратора; вміти правильно застосовувати 
стягнення і заохочення; знаходити індивідуальний підхід до кожного студента; допомагати 
студентам у вирішенні життєвих і навчальних проблем; жити інтересами своїх студентів; 
мати сучасний вигляд. Також принципи повинні сприяти успішному здійсненню 
педагогічної взаємодії. 

Виходячи з поєднання в кожній особистості психологічних особливостей і 
сформованих соціальних якостей, фахівці виділяють безліч типів людей. Професійна 
діяльність також накладає відбиток на тип особистості ,  це дозволяє говорити про типи 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1
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фахівців. Можна виокремити і охарактеризувати наступні типи наставника студентських 
груп: 

- Наставник - інформатор, який припускає, що його єдиним завданням являється 
своєчасна передача необхідної інформації студентам, він не вважає за потрібне вникати в 
життя групи, вважаючи студентів дорослими і самостійними.  

- Наставник - організатор, який вважає за необхідне організувати життя групи за 
допомогою будь-яких позанавчальних заходів: вечори, походи в театр тощо. У свої обов'язки 
він також включає участь у зборах активу групи, відчуває відповідальність за міжособистісні 
конфлікти, що відбуваються в групі і намагається брати участь у їх вирішенні. 

- Наставник - психотерапевт, який дуже близько до серця приймає особисті 
проблеми студентів, готовий вислуховувати їхні одкровення, намагається допомогти 
порадою. Він дуже багато часу витрачає на психологічну підтримку студентів, встановлює 
близькі контакти і майже цілодобово займається вирішенням студентських проблем. 

- Наставник - батько, який бере на себе батьківську роль щодо студентів. Він зайве їх 
контролює, нерідко позбавляє ініціативи, бере на себе відповідальність вирішувати сімейні 
та особисті справи студентів, але робить це не в якості психологічної підтримки, а як 
контролюючий батько, що вимагає повного підпорядкування його рішенням. 

- Наставник - приятель,  який зацікавлений у тому,  чим живе студентська група.  Він 
намагається брати участь у багатьох групових заходах. Студенти сприймають його як члена 
групи. Він користується повагою, але йому нерідко не вистачає необхідної дистанції для 
того, щоб у ряді випадків пред’являти вимоги. 

- Наставник - адміністратор, який своїм основним завданням вважає інформування 
адміністрації про пропуски студентів, веде облік відвідуваності, передає студентам вимоги 
деканату. Він виконує, в основному, контролюючу функцію, без особистої зацікавленості та 
залучення в інтереси студентської групи. 

Наставник студентської групи - це, перш за все, організатор життєдіяльності студентів, 
консультант у визначенні життєвої та професійної стратегії. Його основними функціями є: 

- педагогічні функції виховання студентів, що передбачає інтеграцію зусиль усіх 
викладачів, спрямованих на вирішення цього завдання; 

- соціально-гуманітарні функції - соціальний захист студентів від несприятливих 
впливів навколишнього середовища. Функції виховання і соціального захисту є стержнем, 
навколо якого будується система діяльності наставника і наповнюється відповідним змістом; 

- соціально-психологічні функції - організаторські. Акцент діяльності куратора 
робиться не стільки на організацію студентів, скільки на допомогу їм у самоорганізації. Він 
організовує різноманітну діяльність студентів: пізнавальну, трудову, естетичну, доззвіллєву, 
спортивну тощо. 

Наставник - це "служитель процесу саморозвитку" студента. Він направляє процес 
саморозвитку та вдосконалення особистості останнього, це і є його найважливіша функція. Її 
виконання вимагає інших дій, чим ті, які використовувалися "формувальною" педагогікою. 
Тут замість заборон - допомога; замість прямої вимоги - спільний аналіз ситуації і пошук 
самостійних рішень; замість недовіри і повчальних монологів - довіра і поважний діалог; 
замість боротьби з недоліками - психологічна підтримка. 

За класифікацією Е.А.  Климова [2],  професія педагога належить до типу "людина –  
людина". У зв’язку із цим готовність до педагогічної діяльності визначається як готовність 
працювати з людьми. Це будуть колеги, різні за віком, темпераментом, характером, 
переконанням, і, звичайно, студенти, серед яких виявляться не тільки приємні для вас люди, 
але й ті,  з якими вам не хотілося б спілкуватися.  Тут і виникають труднощі професійної 
діяльності: якщо в житті ви можете відмовитися від спілкування з тою або іншою людиною, 
то будучи викладачем, ви втрачаєте таку можливості. На відміну від школи у вищому 
навчальному закладі можуть виявитися студенти, які за віком старші викладача, і це 
створить певні труднощі в спілкуванні. 
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Одним з найбільш важливих завдань є встановлення в процесі викладання, виховного 
впливу такого стилю відносин наставників до студентів,  який служив би прикладом для 
реалізації майбутнім фахівцем соціально значимих ділових і міжособистісних відносин. 
Важливо, щоб студенти 1-го і 2-го курсів не бачили розбіжності між поведінкою викладачів 
(наставників), та моральними істинами й принципами, що проголошуються ними в процесі 
виховання. 

Чи буде педагогічне спілкування оптимальним, залежить від наставника, від рівня його 
педагогічної майстерності й комунікативної культури. Для встановлення позитивних взаємин 
зі студентами він повинен проявляти доброзичливість і повагу до кожного з учасників 
навчального процесу, бути співпричетним до перемог і поразок, успіхів і помилок тих, кого 
навчають, співпереживати їм. Зайва м’якість наставника, як не дивно, негативно 
розцінюється студентами. 

Отже, взаємини наставника й студента мають дуже специфічний характер. Кожний 
студент вимагає індивідуального підходу до себе, виходячи з його життєвих цілей і цілей, що 
стосуються навчання у вищій школі, прагнень і інтересів, здатностей і можливостей, 
соціального стану. 

Наставнику студентської групи, крім високого професіоналізму, компетентності у своїй 
області, необхідно мати покликання до педагогічної діяльності або робити все можливе для 
того, щоб бути цікавим для студентів, завоювати авторитет, залучити їх до науково-дослідної 
діяльності, громадського життя ВНЗ. Важливо налагодити довірчий стосунки зі студентом, 
добитися взаємоповаги, а також сприймати його як рівного, як особистість, яка просто 
перебуває на етапі становлення. І тут найголовніше – не нашкодити своїм байдужим або 
неетичним відношенням. Наставник повинен мати почуття такту, терпіння, він повинен 
любити свою роботу й одержувати від неї задоволення. 

Як же наставнику навчальної групи будувати свої відносини зі студентами? (практичні 
поради): 

1. Дайте студентові можливість відчути власну значимість:  
– залучайте студентів до виконання реальних навчально-методичних і наукових робіт;  
– враховуйте думку студентів при виборі тематики і методик проведення занять, тем 

курсових і дипломних проектів (робіт);  
– переконуйте студентів в практичній важливості і корисності виконуваних ними робіт;  
– доручаючи що-небудь студентові, переконайте його в тому, що робите це не із-за 

браку особистого часу і тому, що він зможе це зробити не гірше вас;  
– відзначайте хорошу роботу студентів. Дайте можливість і іншим студентам 

ознайомитися з цією роботою;  
– вислуховуйте думку студентів, навіть якщо вона протилежна до вашої;  
– не пригнічуйте, а заохочуйте їх ініціативу;  
– поважайте особисту гідність студента;  
– намагайтеся до студента звертатися по імені.  
2. Краще розумійте студента:  
– цікавтеся станом справ студентів, їх проблемами і турботами; 
– дайте студентові можливість висловити свою думку;  
– частіше ставте себе на місце студента. Пригадайте себе в студентські роки;  
– не прагніть впливати на студента наказовим тоном, докором або окриком. 

Постарайтеся спокійно поговорити і взнати його проблеми;  
– дайте можливість студентові звертатися до вас з питаннями, що цікавлять його; 
– співробітничайте із старостою і активом студентської групи;  
– прагніть зустрічатися із студентами і в неформальній обстановці, наприклад, 

відвідуючи їх свята, концерти, різні заходи; 
– свій поганий настрій залишайте удома;  
– проявляйте пошану до студентів. Не будьте гордовиті, суворі або дуже строгі, але і не 

допускайте фамільярності;  
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– майте привабливий зовнішній вигляд.  
3. Уміло впливайте на позицію студента:  
– починайте робочий день з переконання, що всі студенти – хороші люди і робота 

сьогодні з ними буде цікавою;  
– показуйте приклад. Не чекайте, що студенти слідуватимуть правилам, якщо ви самі їх 

не дотримуєтеся;  
– пам’ятайте: якщо сам викладач не зацікавлений в роботі, студент не буде 

зацікавлений теж;  
– не створюйте нервову напругу на заняттях. Ніколи не втрачайте самовладання. Не 

потрібно розносити всіх в пух і прах в нападі гніву;  
– дайте студентові час для самостійної практики. Порадьте, куди він може звернутися 

за допомогою у разі потреби;  
– час від часу перевіряйте його практичні дії, щоб переконатися, чи не помиляється він 

в чому-небудь;  
– довіряйте студентам: чекайте від них добрих результатів;  
– в критиці використовуйте "техніку бутерброду": заховайте критику між двома 

компліментами;  
– заохочуйте відвертість та щирість. Не пригнічуйте дискусію і опонентів;  
– не намагайтеся за будь-яку ціну довести свою правоту. Чим більше ви нападаєте, тим 

менше студент захоче з вами спілкуватися;  
– в суперечці не робіть ставку на свій вік, досвід і посаду. У очах студентів це не 

завжди виглядає переконливим аргументом;  
– запам’ятайте: студенти не народжуються з вірою, що вони повинні покласти своє 

життя на вівтар вищому навчальному закладу або вашої кафедри. У них є і інші проблеми.  
Висновок. Таким чином,  у процесі теоретичного аналізу проблеми були 

охарактеризовані типи наставників студентських груп, визначені основні функції наставника, 
розкрита система взаємовідносин наставника і студента, розглянуті стилі відносин 
наставників до студентів та дані практичні поради побудови відносин наставника зі 
студентами.  

Короткий аналіз історичної і сучасної літератури дає можливість сформулювати вимоги 
до сучасного наставника як людини розумної, висококультурної, освіченої, доброї, вольової, 
обдарованої, а єдність теорії і практики є саме тим основним принципом, який забезпечує 
перетворення теорії в позитивний результат навчально-виховного процесу, який здійснює 
наставник.  

До напрямів подальших наукових пошуків відносимо обґрунтування базових 
категорій досліджуваної проблеми та формулювання уточнених визначень понять 
"педагогічна етика" та "професійно-педагогічна етика". 
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к.пед.н, доц. Каленский А.А., к.т.н., доц. Пампуха И.В. 
НАСТАВНИК СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ - СТУДЕНТ: ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Статья посвящена характеристике типов наставников студенческих групп, основным 

функциям наставника, системе взаимоотношений наставника и студента, стилю отношений 
наставников со студентами и практическим советам построения отношений наставника со 
студентом. Краткий анализ исторической и современной литературы дает возможность 
сформулировать требования к современному наставнику как человеку умному, 
высококультурному, образованному, доброму, волевому, одаренному, а единство теории и 
практики есть именно тем основным принципом, который обеспечивает претворение теории в 
позитивный результат учебно-воспитательного процесса, который осуществляет наставник. 

Ключевые слова: педагог, воспитатель, наставник, учебно-воспитательный процесс, 
нравственные истины и принципы. 

 
 

A. Kalenskiy, I. Pampuha 
INSTRUCTOR STUDENT GROUPS - STUDENT: ETHICAL ISSUES 

 
Article is dedicated to the characteristics of the types of student groups’ mentors, to the basic 

functions of a mentor, to a system of relationships between mentor and student,  to  the  style  of  
relationships with students and to practical advises for building relationships with a student. A brief 
analysis of the historical and contemporary literature makes it possible to formulate the requirements of 
modern Homo sapiens as a mentor, highly cultured, educated, kind, strong-willed, talented, and the unity 
of theory and practice is precisely the basic principle which converts theory into positive educational 
process, carrying out a mentor. 

Keywords: teacher, tutor, mentor, educational process, moral truths and principles. 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 376.112.(4)                                                              к.психол.н. Колісник О.Л. (ВІКНУ) 
 Лалетін С.П. (ВІКНУ) 

 
ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО СТАНУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЯК 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА ВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ОБРАЗУ КУРСАНТІВ 
(СТУДЕНТІВ) ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
У статті розглянуті деякі аспекти проблеми сучасного стану навчально-виховного 

процесу як стратегічна мета виховання майбутнього образу курсантів (студентів) вищих 
військових навчальних закладів. Також, в статті наведено аналіз образу майбутнього у 
курсантів (студентів) вищих військових навчальних закладів, який необхідний для здійснення 
майбутнім офіцером професійної діяльності Збройних Сил України. Відображено формування 
позитивного ставлення до військово-професійного майбутнього визначеною стратегічною 
метою виховання.  

Ключові слова: виховання, майбутній образ, виховна робота, стратегічна мета, вищій 
військовий навчальний заклад. 
 

Вступ. Виховний ідеал XXI століття та ціннісні орієнтації особистості майбутнього 
офіцера набувають об'єктивно нового сенсу і функції виховання військової людини, яка б 
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пов'язувала свої особисті інтереси з професійними, регіональними, національними 
інтересами та потребами всього людства, сповідувала міжнаціональну солідарність, 
узгоджувала індивідуальне світобачення з груповим (колективним), самовдосконалення 
разом з колективним життє-утворення. Саме тому науково-педагогічні працівники Вищих 
військових навчальних закладів спрямовують свої зусилля на гуманізацію і демократизацію 
відносин, відкритість досвіду інших, особистісну зорієнтованість навчально-виховного 
процесу. 3 цих позицій принциповими для педагогіки стають концепції – філософські, 
наукові: про людину, її суть, природу, еволюцію людства, що орієнтують науково-
педагогічних працівників на виховання людини, спроможної вирішити основні протиріччя  
людського існування як сьогодення, так і в майбутньому. З цього приводу все частіше 
світова педагогічна думка відчуває вплив ідеї ноосфери В.І. Вернадського, її гуманістичної 
спрямованості та віри в можливості людського розуму, управління діяльністю мислячого 
людства, відповідальності кожного за стан людської цивілізації та власне ноосфери, 
усвідомленого вибору стратегії людської поведінки. 

Постановка задачі дослідження. Недооцінка образу майбутнього, що сьогодні склався 
у курсантської та студентської молоді у Вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ), 
тягне за собою негативні наслідки.  Наголосимо на недоліках у виховній роботі,  що ще 
більше ускладнюють цей процес. 

Основна частина. Постановка задачі дослідження.Виховна парадигма XXI століття 
спрямовується на формування особистості, яка забезпечить розвиток бажаних та загальмує 
неприйнятні тенденції в масштабах всієї України,  вбачатиме в особистій творчій 
самореалізації найвищий сенс життя. 

І. ВИХОВАННЯ – XXI: духовна творчість та патріотичне мислення Основні напрями 
реалізації: 

- ноосферна свідомість особистості як "духовний вияв людини" (В.І. Вернадський); 
-  розвиток людини як її "підіймання"  шляхом визнання нею вищих та 

загальнолюдський цінностей, істини, віри, добра та краси – складових людського духу; 
- відкриття особистістю людського буття через сенсо-життєві цінності; 
- наповнення духовним змістом всіх сфер життєдіяльності; 
- індивідуально-особистісне залучення до духовно-практичної діяльності та духовно-

творчості; 
- духовність як підґрунтя світорозуміння, світосприйняття та світовідчуття людини; 
- миротворчість як стратегія поведінки військовослужбовця; 
- пріоритетність превентивної дипломатії, профілактика екстремізму; 
- відкритість полікультурному, поліетнічному та полірелігійному оточенню при 

розвинутій національній самосвідомості; 
- виховання толерантності, формування толерантної свідомості і профілактика 

деструктивних процесів у суспільстві; 
- визнання та особисте прийняття прав людини та правових її обов'язків; 
- усвідомлення особистої відповідальності за долю всього людства. 
ІІ. ВИХОВАННЯ – XXI: культуро-творчість та милосердне мислення Основні напрями 

реалізації: 
- діяльнісний підхід у сфері культуро-просвітницького процесу;  
- активна соціокультурна творчість; 
- посилення культурологічної спрямованості освіти; 
- усвідомлення особистістю залежності соціального прогресу суспільства від 

результатів власної культуро-творчої діяльності, яка є корисною “для себе і для своєї братії" 
(Г. Сковорода); 

- створення гуманної атмосфери в суспільстві як умова виховання милосердя; 
- ідея "філософії серця” як провідна у формуванні ставлення людини до світу; 
- соціокультурна та соціальна компетенції, як практична реалізація милосердного 

мислення людини; 
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-  сформованість позитивної емоційної сфери як домінантні ознаки особистості,  яка 
здатна до культурного творення. 

III. ВИХОВАННЯ – XXI: добро-творчість та екологічне мислення  
Основні напрями реалізації: 
- виховання екологічної чуттєвості та екологічної культури; 
- тотальний характер екологічного мислення; 
-  формування ціннісних орієнтацій та життєвих ідеалів на засадах еколого-

валеологічного світогляду; 
- розуміння себе як частки навколишнього середовища; 
- усвідомлення ролі особистих вчинків, наслідків власної військово-професійної 

діяльності, образ життя як фактора взаємодії та взаємовпливу з навколишнім світом; 
- забезпечення потреби здорового образу життя; 
- впровадження виховних еколого-оздоровчих технологій у всі сфери життєдіяльності 

військовослужбовця; 
- визнання особистістю відповідальності за стан навколишнього середовища перед 

прийдешніми поколіннями; 
- набуття теоретичних знань та військово-професійних навичок щодо профілактики 

шкідливих звичок та запобігань захворюванням. 
Педагогіка завжди була спрямована в майбутнє. Це не означає, що питома вага 

минулого і сьогодення, які вона враховувала і обслуговувала, була значно меншою, ніж 
прийдешнього. Ні, це залежало від багатьох факторів, передусім, від пріоритетів суспільства, 
вимог керівництва держави,  військового керівництва,  але майбутнє,  як світоч,  притягувало 
погляди всіх суб'єктів освітнього процесу. 

Сьогодення ж,  як ніколи раніше,  спрямоване на те,  що буде,  бо всьому загалу вже 
зрозуміло, що це "буде" визначатиметься не технологіями, а типами свідомості і стилями 
життя людини. 

За такого підходу до майбутнього все більшої значущості набуває сутність уявлень про 
майбутнє та його образ, який формується у військової людини. 

Військовослужбовець сприймає час як низку різноманітних змін, які фіксує завдяки 
тим відмінностям, що характеризують ці зміни. Уявлення про час відбиваються на стані 
свідомості, визначають поведінку і загалом впливають на розвиток суспільства. Інакше 
кажучи, залежно від того як людина сприймає минуле, сьогодення і майбутнє, можна 
прогнозувати вибір - вибір у військово-професійній діяльності, життєдіяльності та очікувати 
певні соціальні процеси. 

Проте в педагогічній літературі проблеми впливу змісту уявлень про час на 
ефективність навчання залишаються малодослідженими. 

Водночас в останні роки збільшується кількість досліджень з цієї проблеми як в 
загальнолюдській так і військовій сфері соціології, культурології, філософії і психології. Для 
багатьох учених стало звичним при дослідженні проблем світогляду,  свідомості,  мотивації 
діяльності звертати увагу на уявлення людини про час. Так, в соціально-філософській і 
психологічній літературі наявне посилання на вагомість сутності уявлень про майбутнє для 
усвідомлення цінностей сьогоденної життєдіяльності людини (Жак ле Гофф, К. Ясперс, Й 
Хейдінга та ін.). Аналіз наукових і філософських праць з проблеми обумовленості стану 
свідомості ставленням людини до часу (життєва перспектива, проект життєдіяльності) 
показує, що передбачуване майбутнє забезпечує людині ідентифікації (Л. Юнін, В. Ядов). 
Якщо ж за певних умов людина за короткий проміжок часу втрачає звичний життєвий 
простір і залишається без "тепер і зараз", у неї немає можливості повернутися в минуле і тим 
самим вона втрачає всі підстави для позитивного образу майбутнього. Замість 
"самоактуалізації" ситуація породжує "звірячий інстинкт" самоврятування (О. Донченко, А. 
Овчаров). 

Отже, невпевненість у майбутньому не лише визначає поведінку людини, але впливає і 
на розвиток суспільства. Залежно від того, як песимістично чи оптимістично уявляє 
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майбутнє людина, сприймається реальна дійсність. К. Ясперс наголошує, що бачення 
теперішнього обумовлено сприйняттям минулого і прогнозуванням майбутнього. Уявлення 
про майбутнє вплине і на сприйняття теперішнього, і на сприйняття минулого. Про те, що 
конкретні соціальні процеси надають пріоритетності майбутньому, зазначає і А. Давидов [1]. 

Характерним для епохи кризи є те, що нестабільність і хаос призводять до існування 
людини лише сьогоденням, коли проблеми майбутнього не обходять і не переймають її, а 
перспективна мета зникає як зайва і не потрібна. Це - так зване явище "презентизму", що є 
результатом песимістичного ставлення до життєвих перспектив та негативної оцінки 
минулого і майбутнього, яку дають їм через певне ставлення до сьогодення (Е. Тарковська, І. 
Попова). Кризові ситуації в суспільстві впливають і на сприйняття минулого, його нової 
інтерпретації (П. Бергер, Т. Лукман, А. Гуревіч), здебільшого - оптимістичної. Проблему 
соціального занепокоєння  населення  в кризовому  суспільстві  дослідив В. Тихонович. Так, 
на запитання: "Що, на Вашу думку, об'єднує людей у нашому суспільстві ?" (1997), позиції, 
що пов'язуються з майбутнім, посідають 2...3...4 місця в загальному переліку чинників із 13 
найменувань. Образ майбутнього залишив за собою і незадоволення владою (5 місце), і 
родинні та подружні почуття (6), релігію (7), політичні погляди (12), рівень військово-
професійних домагань (13). Попереду тільки труднощі життя (1) та поруч - відчуття втрати 
нормального життя (3/4) [2]. На наш погляд, це є підтвердженням того, що людина навіть у 
часи суспільної невизначеності пов'язує своє існування з майбутнім, не випускає з поля зору 
часові орієнтири. 

Зміст уявлень про майбутнє в нашому суспільстві обумовлений багатьма факторами. 
Комплекс передумов, на які посилаються дослідники цієї проблеми, дістав назву атрибуції 
"нашого часу". Ними, атрибутами "нашого часу", є нечувана швидкість оновлення 
інформації, напружений соціальний ритм. Все це призводить до того, що "зміна життя на 
краще"  відбувається стандартом,  а не інноваціями.  Н.  Костенко,  С.Макеєв пов'язують нове 
сприйняття людиною "нашого часу" з "медіа-парадоксами": реклама інтерпретує минуле як 
недосконале і невірне, такого, що терміново потребує змін. При цьому на майбутнє не 
залишається ніяких очікувань; водночас традицію тлумачать так, як зручніше для 
рекламодавців, а перспектива проектується на теперішній час. Те, що рекламується, виступає 
як довершений стандарт, що не буде потребувати удосконалення в майбутньому [З]. 

Все це породжує певні проблеми. Такі психологічні характеристики, як невпевненість у 
майбутньому, страх, постійна пригніченість, соціальний песимізм тощо в останній час 
наводяться в багатьох соціологічних дослідженнях (Є. Головаха, І. Паніна, Є. Басов). 
Зрозуміло, що вихователя молоді повинні зацікавити образи майбутнього, що формуються у 
вихованців, оскільки саме такий образ і обумовить їх життєдіяльність. Недарма 
дослідниками неодноразово наголошувалось на тому, що оптимістична чи песимістична 
оцінка образу майбутнього характеризує стан свідомості людини та поведінкові реакції [4]. 
Л. Кесельман, М. Мацкевич вивчали проблему індивідуального економічного оптимізму 
(песимізму) в суспільстві, що трансформується. При цьому вони підкреслюють, що очікуване 
майбутнє як уявлення про індивідуальну перспективу може навіть слугувати індикатором 
індивідуального песимізму чи оптимізму [5]. При цьому впевненість чи її протилежність 
людина пов'язує не стільки з планетарними кризами і глобальними катаклізмами, скільки з 
такими соціальними процесами, як безробіття, падіння життєвого рівня, американізація, 
відсутність колективістських почуттів, загальна криміналізація, і, зверніть увагу, саме ці 
аспекти більш за все стосуються молоді, студентської зокрема. 

Розглянемо ще один,  як на нас,  дуже важливий аспект проблеми.  У дослідженнях 
І.Попової зроблено висновок про кореляцію упевненості (невпевненості) з активністю 
(пасивністю): найбільш невпевнені в майбутньому ті, хто ні до чого не вдається і не 
проявляють активності задля зміцнення і поліпшення свого становища. їх пасивність 
проектується на інших людей. Упевненість (невпевненість) у майбутньому впливає на 
ставлення до суіциду та рівень виправдання такої дії. Так, найвищий індекс упевненості 
виявлено в тих, хто не є прихильником такої дії і навпаки. Зроблено висновок, що 



 204 

впевненість у майбутньому виступає одним із найбільш важливих компонентів цілісного 
активістського світосприйняття, а невпевненість набуває глобального характеру, охоплює 
різні соціальні групи [4]. 

Недооцінка образу майбутнього, що сьогодні склався у курсантської та студентської 
молоді у ВВНЗ, тягне за собою негативні наслідки. Наголосимо на недоліках у виховній 
роботі, що ще більше ускладнюють цей процес. 

Організаційно-методичні недоліки пов'язані з тим, що у вищих військових навчальних 
закладах відсутні єдині вимоги до результативності виховної роботи;  чітко не 
сформульовано об'єктивні критерії і показники, за якими визначають ефективність 
педагогічної діяльності науково-педагогічних працівників усіх рангів, інколи якість виховної 
роботи пов'язується з другорядними, малозначущими показниками. Зміст уявлень про 
майбутнє взагалі не береться до уваги. 

Наголосимо і на психологічну непідготовленість науково-педагогічних працівників до 
роботи за нових умов і сприйняття нових образів ВВНЗ, викладачів і студентів, які 
вимагають нового педагогічного мислення, творчої переорієнтації, постійного підвищення 
професійної компетенції, відкритості досвіду іншим. При цьому не абияке значення для 
виховання має зміст уявлень про майбутнє і вихователя. 

Залишається слабким науково-методичне забезпечення діяльності вихователя 
курсантської та студентської молоді. Повільно впроваджуються у виховну роботу активні та 
інтерактивні методи, стратегія навчання не спрямована на обговорення соціальних проблем в 
аудиторії. 

Визначені недоліки характеризують сучасний стан не лише вищої освіти, а в цілому 
всієї системи безперервної освіти. Це позначається на рівні готовності науково-педагогічних 
працівників до професійної діяльності за нових умов. Сьогодні цей рівень не відповідає 
потребам часу і тому не може задовольнити. 

Все вищезазначене висуває конкретні завдання, а саме: поліпшення організаційно-
методичної роботи потребує обов'язкового впровадження таких заходів як вивчення і 
обговорення в навчальних закладах нових документів із виховної роботи та їх урахування 
при плануванні навчально-виховного процесу; доведення до кожного науково-педагогічного 
працівника конкретних критеріїв і показників, за якими визначається результативність 
виховної роботи. 

Сфера виховних проблем повинна включити забезпечення здорового образу життя, 
впровадження виховних еколого-оздоровчих технологій у всі сфери життєдіяльності 
вихованців, оволодіння технологіями самоуправління, а також валеологічне забезпечення 
освітнього процесу. 

Оцінювання ефективності виховної роботи може передбачати такі критерії: 
- рівень дотримання молоддю валеологічних вимог у повсякденній життєдіяльності та 

рівень сформованості у студентів готовності до протидії асоціальним проявам; 
- рівень оволодіння студентами практичними прийомами поведінки в різних життєвих 

ситуаціях на основі принципів особистості безпеки, моральності, екологічності і загальної 
культури (Я. Плінер, В. Бухвалов); 

- рівень дозвіллєвої культури курсантської та студентської молоді; 
- рівень організації курсантів (студентів) до самовиховання; 
- рівень соціальної активності курсантів (студентів) та рівень розвитку самоврядування 

в військовому колективі; 
- рівень сформованості соціокультурного середовища в закладі освіти та рівень 

позитивної корекції виховного середовища в сім'ях і за місцем переважного спілкування. 
Вирішити основні завдання, на нашу думку, зможе цілеспрямована підготовка 

виховних кадрів до трансформації загальнолюдської, військово-професійної потреби в 
новому образі майбутнього в індивідуальну потребу кожного курсанта (студента).  У 
соціально-психологічному аспекті це означає формування особистості зі сформованим 
адекватним загальнолюдським цінностям образом майбутнього, що характеризується 
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рефлексивно-особистісним розвитком, прагненням самоудосконалення, ціннісним 
ставленням до вибору стратегії військово-професійної діяльності, яка розглядається як засіб 
підсилення можливостей особистості. Ці завдання є не тільки нагальною потребою для 
сьогоднішнього покоління вихованців, але й усвідомленою необхідністю для прийдешніх 
поколінь. Нове мислення повинно стати не тільки надбанням одиничної свідомості. 

Висновки. Військовослужбовець, як і будь який громадянин, існує в середовищі, що є 
загрозою власне існуванню, і яке є породженням діяльності самої ж людини. Саме тому зміст 
уявлень про майбутнє все більше набуває негативного відтінку. Такий стан речей не може не 
викликати занепокоєння, тим більше, коли мова йде про курсантську (студентську) молодь. 
Формування позитивного ставлення до військово-професійного майбутнього повинно бути 
визначено стратегічною метою виховання. Його складовими і повинні стати вище зазначені 
духовнотворчість і планетарне мислення, культуротворчість і милосердне мислення, 
добротворчість та військово-патріотичне мислення. 
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ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ БУДУЩЕГО ОБРАЗА 

КУРСАНТОВ (СТУДЕНТОВ) ВЫСШИХ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 
В статье рассмотрены некоторые аспекты проблемы современного состояния учебно - 

воспитательного процесса как стратегическая цель воспитания будущего образа курсантов ( 
студентов ) высших военных учебных заведений. Также , в статье приведен анализ образа 
будущего у курсантов ( студентов ) высших военных учебных заведений, который необходим для 
осуществления будущим офицером профессиональной деятельности Вооруженных Сил 
Украины. Отражено формирование положительного отношения к военно - профессионального 
будущего определенной стратегической целью воспитания. 

Ключевые слова: воспитание, будущий образ, воспитательная работа, стратегическая 
цель, высшей военное учебное заведение. 

A. Kolesnik, S. Laletin 
PROBLEM OF THE CURRENT STATUS EDUCATIONAL PROCESS AS A STRATEGIC 

GOAL EDUCATION FUTURE IMAGE OF CADETS (STUDENTS) HIGHER MILITARY 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
The article deals with some aspects of the current state of the educational process as a strategic goal 

of education 's future image cadets ( students) higher military educational institutions. Also , the article 
provides an analysis of the image of the future cadets ( students) higher military educational institutions, 
which is necessary for future professional officer of the Armed Forces of Ukraine. Displaying creating a 
positive attitude towards the military and professional future defined strategic goal of education. 

Keywords: education , future image , educational work , the strategic objective , higher military 
educational institutions. 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 

У статті розглянутий один з перспективних напрямів розвитку і модернізації вищої 
школи - інформатизація на базі інформаційно-комунікаційних технологій(ІКТ), що передбачає 
розробку і впровадження в педагогічну практику сучасних інформаційних і телекомунікаційних 
засобів. Розглянута структура інформаційної взаємодії освітнього призначення, засобів сучасних 
інформаційних технологій створює умови вивчення навчальних дисциплін в інформаційному 
середовищі, вдосконалення методичних засобів і форм організації навчальної діяльності, а 
також умов інформаційної взаємодії між викладачем, студентом і засобами навчання. 

Ключові слова: засоби навчання, інформаційна взаємодія, інформаційно-комунікаційна 
технологія, інформаційна компетентність. 

 
Постановка проблеми. Вища професійна освіта - процес взаємодії двох складових 

викладача і студента: перший повинен уміти передавати знання, другий - їх одержувати і 
творчо засвоювати. Зміст освіти відображає стан суспільства, перехід від одного його стану 
до іншого. В даний час - це перехід від індустріального суспільства XX століття до 
постіндустріального або інформаційного XXI століття. Розвиток і функціонування освіти 
обумовлений всіма чинниками і умовами існування суспільства: економічними, 
політичними, соціальними, культурними і іншими. Разом з тим мета освіти - розвиток 
особистості, що відповідає вимогам того суспільства, в якому він живе. “Необхідно уміти 
розвивати мислення студента - навчити його швидко і кваліфіковано вибирати потрібні 
методи і необхідне програмне забезпечення, творчо обґрунтовувати найвдаліші рішення з 
метою отримання конкретного результату” [5]. На сучасному етапі розвитку освіти як один з 
перспективних напрямів модернізації вищої школи розглядається інформатизація навчально-
виховного процесу, що передбачає розробку і упровадження в педагогічну практику 
сучасних інформаційних і телекомунікаційних засобів, а також передових технологій 
навчання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Велика кількість психолого-педагогічних 
досліджень присвячена вивченню багатоаспектної проблеми впровадження інформаційних 
технологій у навчальний процес. Зокрема, у розробку та впровадження в процес підготовки 
фахівців автоматизованих та інформаційних навчальних систем зробили внесок праці таких 
видатних вчених: В.М. Глушкова, В.І. Скуріхіна, Г.С. Поспєлова, О.І. Кухтенка, 
O.Г. Івахненка, К.Д.  Жука. Суттєвий внесок зробили також М.З. Згуровський, В.І. Гриценко, 
Н.Д. Панкратова, Т.П. Подчасова, С.П. Кудрявцева, А.Ф. Манако, Г.О. Атанов та їх численні 
учні. 

M.В. Габер, Б.С. Гершунський, Т.С. Кошманова, І.В. Кульчицький, С.В. Подолянчук, 
Р.К. Собко досліджували можливості, напрями, наслідки, перспективи використання 
комп’ютерної техніки в галузі освіти, Є.Г. Машбиць, Ж.К. Меншикова, О.В.Молибог, О.Г. 
Тарнопольський – психолого-педагогічні аспекти комп’ютеризації, Е. Маргуліс – роль і 
можливості використання комп’ютерів у навчальному процесі.  

Аналіз науково-методичної літератури з проблем інформатизації освіти (Б.С. 
Гершунський, Я.А. Ваграменко, М.П. Лапчик, І.В. Роберт, М.В. Швецький, В.В. Лаптєв і ін.) 
і практики застосування засобів інформаційних технологій у вищій школі показує, що 
особливості їх професійної діяльності зв'язані, перш за все, з різного роду аспектами 
інформаційної діяльності і інформаційної взаємодії, у тому числі в рамках процесу вивчення 
нових предметів в умовах інформатизації освіти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. “Освіта - є задоволення потреби людини в 
пізнанні нової інформації і її розуміння для пристосовування і виживання в навколишньому 
соціальному природному світі. Освіта здійснюється в процесі інформаційної взаємодії 
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шляхом спілкування людей,  спілкування як ставлення людей до дійсності,  що виражається 
через передачу інформації від людини до людини, оскільки обмін інформацією є необхідною 
умовою існування особистості” [1]. 

В даний час відбувається формування нових підходів і наукових понять до визначення 
змісту вищої професійної освіти. Одним з таких понять є поняття «парадигма» - це початкова 
теорія або сукупність теоретичних положень, що використовуються для об'єднання і 
прогнозування певного розвитку протягом певного часу [7]. Необхідність звернення до 
даного поняття виникає у зв'язку з переходом до нових типів мислення і нових способів 
перетворення дійсності. 

В цьому зв'язку виникає низка питань, які ще не мають остаточного вирішення. 
Найважливішими є питання: За яких умов забезпечується якнайповніша реалізація 
можливостей персонального комп'ютера як засобу навчання? Яка стратегія упровадження 
комп'ютера в навчальний процес дозволить уникнути втрат, що впливають на якість 
педагогічного процесу? Які основні компоненти якості і результативності освіти? 

Нагадаємо, що у вітчизняній педагогіці тривалий час існувала суб'єктно-об'єктна 
парадигма освіти, у відповідності з якою, знання студентами не здобувалися (самостійно або 
за допомогою викладача), а заучувалися як готовий продукт. В результаті такого навчання, 
як показала практика, відбувалася підміна знань відповідними відомостями. Навчання, таким 
чином неминуче зводилося до бездумного заучування («зубріння») великої кількості 
інформації. 

Особистісно-орієнтована парадигма припускає, що студент, повинен мати нагоду і 
внутрішню мотивацію для зміни своєї позиції в системі навчально-виховного процесу. При 
цьому викладач повинен створювати умови, за яких студенти можуть впливати на свою 
оцінку шляхом вибору виду і характеру навчально-пізнавальної діяльності, які переходять в 
систему внаслідок дії механізму динамічного стереотипу. В той же час активна діяльність 
суб'єкта навчання неможлива без включення в систему навчання механізмів розвитку 
здібностей, що розвиваються в процесі осмисленої діяльності в результаті. 

Основні положення особистісно-орієнтованої парадигми освіти були сформульовані 
Е.В. Бондаревською [2]: 

– створити людину - це, значить, допомогти їй стати суб'єктом культури, «навчити 
життєтворчості»;  

– знайти, підтримати і розвинути людину в людині і закласти в ній механізми 
самореалізації, саморозвитку, пристосовування, самовиховання і т.п., що необхідно для 
становлення особистісного образу і діалогічної взаємодії з людьми; 

– вироблення в людині людинотворчих функцій: гуманітарної (збереження і 
відновлення екології людини), культуротворчої (збереження, передача, відтворення і 
розвиток культури засобами освіти), соціалізації (забезпечення засвоєння і відтворення 
індивідом соціального досвіду); 

– зміст освіти повинен включати все, що необхідне людині для становлення і розвитку 
власної особи; 

– зміна педагогічних технологій, тобто перехід від пояснення до розуміння, від 
монологу до діалогу, від контролю до розвитку, від управління до самоуправління. 

Згідно цим підходом до процесу освіти студент сам вирішує,  чому і як йому слід 
вчитися. В цьому випадку основним показником процесу навчання і виховання є розвиток 
студента.  Викладач при цьому лише уважно спостерігає за студентом і спрямовує його 
діяльність в тому або іншому напрямку. Цей підхід широко застосовувався в радянській 
педагогіці ще 80  років тому назад,  але потім із відомих внутрішньополітичних причин був 
насильно вилучений з теорії і практики вітчизняної педагогіки. 

Необхідно відзначити, що сьогодні, як і раніше, провідним залишається пояснювально-
ілюстративний дидактичний підхід, при якому зразок діяльності передається як єдиний 
можливий зміст навчання. При цьому розвиваються не загальні, а окремі здібності. В той же 
час добре відомо, що тільки загальні здібності є транзитивними якостями стосовно різних 
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ситуацій, а не конкретними знаннями, уміннями і навичками. Потрібно навчати способам 
мислення (теоретичного, діалектичного, логічного, візуального, системного підходу, аналізу, 
синтезу), розвивати творчі здібності (уміння застосовувати засвоєні знання в будь-яких 
ситуаціях, включаючи і самостійну постановку задачі, а також пошук нових способів 
рішення задач), підвищувати професійну майстерність (вільне здійснення діяльності, що 
вимагається, в стандартних і нестандартних ситуаціях). 

Отже, для того, щоб цілі вищої освіти відповідали соціальному замовленню на певний 
тип особистості, необхідно переходити від утилітарно-прагматичного підходу в навчанні до 
навчання і виховання творчої особистості, здібної до повноцінного соціального і 
професійного пристосовування. 

Процес інформатизації системи освіти пред'являє нові вимоги до майбутніх фахівців в 
області підвищення компетентності, що є однією з основних цілей навчання у вузі, в 
інтелектуальній, суспільній, економічній, комунікаційній, інформаційній і інших сферах 
діяльності. Зростає значущість інформаційної компетентності майбутнього фахівця. Вона 
розглядається у взаємозв'язку з категоріями «комп'ютерна письменність», «інформаційна 
культура»,  що характеризують рівень розвитку особистості в сучасному суспільстві.  
Формування інформаційної компетентності має два аспекти: загальноосвітній і професійний. 

Фахівці, які використовуватимуть в освітньому процесі весь арсенал засобів 
комп'ютерних технологій повинні володіти необхідним рівнем фундаментальної підготовки 
в області інформатики. Розв'язати ці проблеми можливо тільки за умови підготовки фахівців, 
що уміють вирішувати задачі, пов'язані: 

– із створенням і використовуванням технологій, орієнтованих на формування умінь 
здійснювати різноманітні види самостійної діяльності по збору, обробці, зберіганню, 
передачі, продукуванню навчальної інформації;  

– з організацією науково-дослідної і експериментальної роботи на основі засобів 
автоматизації процесів обробки результатів експерименту. 

Підготовка майбутніх фахівців в області інформаційної компетентності в системі вищої 
професійної освіти може бути забезпечена за умови відповідності структури і змісту цієї 
підготовки сучасним тенденціям розвитку інформатики і інформаційних технологій в освіті. 

Стає очевидним, що професійні якості фахівця в істотній мірі залежать від готовності 
освоювати і використовувати в своїй роботі нові методи, форми і засоби навчання, і здібності 
інтегрувати їх з своїм професійним досвідом з метою підвищення ефективності освітнього 
процесу і ступеню його відповідності вимогам інформаційного суспільства. 

Рішення задач формування і розвитку інформаційної компетентності, орієнтованої на 
соціальні і особисті запити студентів, інтеграцію, багаторівненість і профілізацію, приводить 
до необхідності враховувати нові чинники, що входять в методичний контекст підготовки 
майбутніх фахівців в системі вищої професійної освіти в області використовування засобів і 
методів інформатики в освіті:  

– організаційно-методичне забезпечення професійної діяльності (освітній стандарт, 
навчальні плани, програми і т. п.); 

– наукове і технологічне забезпечення, програмно-апаратні засоби інформатизації;  
– спеціальна підготовка викладачів в області інформатики. 
При організації підготовки майбутніх фахівців необхідно враховувати загальноосвітні, 

світоглядні, психолого-педагогічні і технологічні компоненти інформаційної компетентності. 
Сучасні вимоги до освітнього процесу передбачають вдосконалення методичних 

засобів і форм організації навчальної діяльності, а також умов інформаційної взаємодії між 
викладачем, студентом і засобами навчання. 

В системі навчання, що склалася, основними активними (з погляду здійснення 
зворотного зв'язку) учасниками інформаційної взаємодії є студент - викладач. В цьому 
випадку структура інформаційної взаємодії освітнього призначення узагальнено може бути 
представлена у вигляді двох варіантів (рис. 1, рис. 2).  
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Рис. 1. Структура інформаційної дії без використовування засобу навчання 
 

Структура інформаційної взаємодії, яка не припускає використовування жодних засобів 
навчання (наприклад, таблиць, підручників, довідників і ін.) представлена на рис. 1. Тут 
зворотний зв'язок існує тільки між двома учасниками навчальної взаємодії – того, хто 
навчається і того, хто учить (стрілки визначають напрями інформаційних потоків, що 
передбачають інформаційні повідомлення). 

Застосування в навчальному процесі традиційних засобів навчання, які не володіють 
інтерактивністю (рис. 2), не забезпечує зворотного зв'язку ні з тим, хто навчається 
(студентом), ні з тим, хто вчить (викладачем), як і раніше зворотний зв'язок існує тільки між 
двома учасниками навчальної взаємодії - (викладачем і студентом). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура інформаційної дії з використанням засобу навчання 
 

Традиційний засіб навчання, що не володіє інтерактивністю, є джерелом певної 
навчальної або навчально-методичної інформації, яку можуть використовувати і студент і 
викладач, або виконує певні методичні, організаційні функції під керівництвом викладача. 
Прикладом такої взаємодії служать лекційні заняття, здійснювані з використанням 
демонстраційних таблиць, роздаткового матеріалу, слайд - і відеофільмів, практичні заняття 
з використанням лабораторного устаткування, стендів, приладів і ін. 

В розглянутих варіантах інформаційної взаємодії освітнього призначення (рис. 1, 
рис. 2) студент користується тільки тією інформацією, яку йому повідомляє викладач або 
засіб навчання, не володіє інтерактивністю. Сам студент є споживачем навчальної 
інформації, навіть у разі самостійної роботи з книгою або іншим засобом навчання. Ми 
згодні з думкою І.В. Роберт, що «...активность обучаемого ограничивается лишь 
возможностью поиска информации в книгах или с помощью других традиционных средств 
обучения, не обладающих возможностью «отвечать» на его вопросы или каким-то образом 
реагировать на его неправильные действия» [11]. 

Розглянемо третій випадок активної інформаційної взаємодії освітнього призначення 
між компонентами або суб'єктами інформаційної взаємодії освітнього призначення - між 
студентом, викладачем і засобом навчання, що функціонує на базі інформаційних 
технологій, які забезпечують зворотний зв'язок з кожним з них (рис. 3). В цьому випадку 
активність можлива з боку студента, викладача і засобу навчання, що функціонує на базі 
інформаційних технологій і може «задавати питання», «відповідати на питання», 
пропонувати різні режими роботи з інформаційним ресурсом, коректувати дії викладача і 
студента. 

В цьому випадку в засіб навчання,  що функціонує на базі інформаційних технологій,  
вбудовані елементи технології навчання, що забезпечують контроль або самоконтроль 
результатів навчання, тренування формування певних знань і умінь, корекцію в процесі 
набування нового знання. 
 

Викладач Студент 

Студент 
 

Викладач 

Засіб  
навчання 
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Рис. 3. Структура інформаційної дії з використанням засобу навчання 
на базі інформаційних технологій 

 
Активна взаємодія в інформаційно-наочному середовищі з вбудованими елементами 

технології навчання здійснюється наступними компонентами системи (або суб'єктами 
інформаційної взаємодії системи): студент, викладач і засіб навчання, що функціонує на базі 
інформаційних технологій. При цьому вияв активності в процесі інформаційної взаємодії 
можливий, як з боку тих, хто навчається (у взаємодії і за допомогою засобів інформаційних і 
комунікаційних технологій), так і між викладачем і студентом, між викладачем, студентами і 
засобом навчання, що функціонують на базі інформаційних технологій. 

Засіб навчання, що функціонує на базі засобів інформаційних технологій, володіє 
можливостями інтерактивності і володіє такими властивостями як: 

– зворотний зв'язок між користувачем і засобами інформатизації і комунікації; 
– комп'ютерна візуалізація навчальної інформації про об'єкти або закономірності 

процесів, явищ, що протікають як реально, так і віртуально; 
– автоматизація процесів: обробки результатів навчального експерименту (що протікає 

як реально, так і віртуально), його екранне уявлення з можливістю багаторазового 
повторення будь-якого фрагменту або самого експерименту; інформаційно-методичного 
забезпечення, організаційного управління навчальною діяльністю і контроль за результатами 
засвоєння і динаміки в навчанні. 

Як видно з рис. 3, структура інформаційної взаємодії освітнього призначення 
змінюється – з'являється інтерактивний партнер як для студента, так і для викладача, роль 
якого як єдиного джерела навчальної інформації, що володіє можливістю здійснення 
зворотного зв'язку, змінюється. Вона зміщується, перш за все, у напрямку наставництва. 
Викладач вже не витрачає час на передачу навчальної інформації, на повідомлення «суми 
знань». Час, що затрачувався раніше викладачем на переказ навчальних матеріалів, 
вивільняється для вирішення творчих задач. Роль студента як споживача, також змінюється. 
Він переходить на складніший шлях пошуку, вибору інформації, її обробки (можливо, у 
великих об'ємах за порівняно незначний проміжок часу) і передачі. Застосування навчальної 
інформації, здобутої студентом самостійно, переводить процес навчання з рівня пасивного 
споживання інформації на рівень активного перетворення інформації, а у вдосконаленому 
варіанті - на рівень самостійної постановки навчальної задачі (проблеми), висунення гіпотези 
дослідження, перевірки її правильності, формулювань висновків і узагальнень 
досліджуваних закономірностей. При цьому важлива організація як індивідуальних, так і 
групових, а також колективних форм і видів навчальної діяльності з використанням засобів 
інформатизації. 

Підвищені вимоги до професійних і психоемоційних якостей суб'єкта інформатизації 
з'явилися вже на ранніх стадіях застосування інформаційних технологій, в період 
упровадження електронно-обчислювальної техніки. 

Глобальність проблеми “людина-комп'ютер” ініціювала дослідження всіх різнобічних 
зв'язків людини з комп'ютером в плані світоглядної, філософської парадигми, покликаної 
дати орієнтири для критерійно – оцінних думок по проблемах комп'ютеризації. 

Студент Викладач 

Засіб навчання, що функціонує на базі 
інформаційних технологій 
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Академік Єршов А.П. ще у 80-х. роках [4] виділяв наступні педагогічні можливості 
персонального комп’ютера: 

– комп'ютер є найадекватнішим технічним засобом навчання, який сприяє діяльнісному 
підходу до навчального процесу; 

– будучи в змозі прийняти на себе роль активного партнера з динамічним поєднанням 
виклику і допомоги, комп'ютер цим самим стимулює активність студента; 

– програмування комп'ютера в поєднанні з динамічною адаптованістю сприяє 
індивідуалізації навчального процесу, зберігаючи його цілісність; 

– комп'ютер - ідеальний засіб для контролю тренувальних стадій навчального процесу. 
На думку O.K. Філатова, [12] комп'ютер дозволяє:  
візуалізувати:  
– об'єкт, що вивчається (наочно представити на екрані монітора об'єкт, його складові 

частини, з можливістю демонстрації внутрішніх взаємозв'язків складових частин); 
– процес, що вивчається (наочно представити на екрані монітора даний процес або його 

модель,  у тому числі прихований в реальному світі,  а при необхідності в розвитку,  в часі і 
просторовому русі, представити графічну інтерпретацію досліджуваної закономірності 
процесу, що вивчається). 

вивільнити:  
– навчальний час за рахунок виконання трудомістких обчислювальних операцій і 

діяльності, пов'язаної з числовим аналізом.  
– розвинути: певний вид мислення (наприклад, наочно-образний, теоретичний). 
сформувати:  
– культуру навчальної діяльності, інформаційну культуру студента і викладача 

(наприклад, за рахунок використовування інтегрованих призначених для користувача 
пакетів). 

здійснити:  
– контроль із зворотним зв'язком, з діагностикою помилок (уявлення на екрані 

комп'ютера відповідних коментарів) за наслідками навчання і оцінкою результатів 
навчальної діяльності. 

Гершунський Б.С. [13] виділяє чотири важливіші області використовування 
комп'ютерної техніки у сфері освіти: 

– комп'ютерна техніка і інформатика як об'єкт вивчення; 
– комп'ютер як засіб підвищення ефективності педагогічної діяльності; 
– комп'ютер як засіб підвищення ефективності науково-дослідної діяльності в освіті; 
– комп'ютер як компонент системи освітньо-педагогічного управління. 
Кожний з перерахованих вище напрямків тісно пов'язаний з соціально-економічною, 

філософсько-методологічною, науково-технічною і психолого-педагогічною сферами, що 
випробовують на собі вплив комп'ютеризації у сфері освіти. 

При цьому не можна забувати, що при всіх його перевагах, комп'ютер - це  «засіб 
підвищення ефективності інтелектуальної людської діяльності» [61], орієнтований (при 
особливостях роботи вузькоспеціалізованих комп'ютерів) на інформаційне обслуговування 
потреб людини. Задача зробити це обслуговування найпродуктивнішим саме у сфері освіти 
є, зрештою, головним питанням всієї багатоаспектної і багаточинникової проблеми 
інформатизації сфери освіти. 

При таких підходах ознайомлення студентів з новою для них інформацією, формування 
нових уявлень і понять, відбувається на абсолютно іншому рівні - мотиваційному і 
розвиваючому [8, 9]. 

Здатність комп'ютера до побудови візуальних і інших складних образів істотно 
підвищує пропускну спроможність інформаційних каналів навчального процесу і 
удосконалює набори загальних логічних прийомів мислення і спеціальних для різних 
предметів прийомів розумової діяльності, а також підвищує ефективність методів навчання. 
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Таким чином, інформаційні технології дозволяють розв'язати такі проблеми навчання, 
як: значне розширення можливостей пред'явлення навчальної інформації і набору 
вирішуваних задач; посилення мотивації навчання; активне залучення студентів в 
навчальний процес; якісна зміна контролю за діяльністю студентів; здійснення гнучкого 
управління навчальним процесом; формування у студентів потреби в аналізі рефлексії своєї 
діяльності [10]. 

Прикладами використовування математичних пакетів в навчальному процесі вищої 
школи можуть служити розробки деяких дослідників, що використовують математичні 
пакети у викладанні. Однією з перспективних освітніх областей, в яких застосування 
інформаційних технологій представляється найперспективнішим, є математика (тут під 
математикою ми розуміємо весь комплекс математичних дисциплін, включених в стандарти 
вищої професійної освіти).  

Висновок Отже, використовування комп'ютера на стадії навчання у вищій школі 
дозволяє реалізувати дидактичні принципи організації учбового процесу, наповнює 
діяльність викладача новим змістом, дозволяючи йому зосередитися на своїх навчальних, 
виховних і розвиваючих функціях. 

Комп'ютер слід розглядати як компонент системи засобів навчання, що забезпечують 
наочність діяльності і її практичну спрямованість. Крім того, в систему засобів обов'язково 
повинні входити традиційні засоби навчання, що забезпечують підтримку викладання даного 
навчального предмету. 

Далеко не всі викладачі бачать необхідність і доцільність в застосуванні математичних 
пакетів, і дуже часто викладачі навіть не знайомі з ними. Дуже часто дослідження не 
виходять за рамки конкретного вузу.  

Задача зробити це обслуговування найпродуктивнішим саме у сфері освіти є, зрештою, 
головним питанням всієї багатоаспектної і багаточинникової проблеми інформатизації сфери 
освіти. Але все ж останнім часом стали з'являтися методичні розробки по використовуванню 
математичних пакетів в навчальному процесі. 

Під впливом упровадження інформаційних технологій в навчальний процес вищої 
школи знаходяться всі наочні сфери діяльності, оскільки широке впровадження і звичне 
використовування технологій стає методологічною основою домінування прикладного 
компоненту вищої освіти. У зв'язку з цим розробка методичної системи формування сучасної 
інформаційної компетентності стає однією з найактуальніших задач модернізації і 
інформатизації освіти. Проте повного розуміння місця і ролі даних інформаційних 
технологій в навчальному процесі вищої школи поки не досягнуто. 

Описані обставини визначають необхідність проведення аналізу дидактичних 
можливостей математичних пакетів, що з'являються при їх використовуванні у вузівських 
курсах математики, фізики, комп'ютерного моделювання. 
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Кравченко А.И  

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ 
 

В статье рассмотрено одно из перспективных направлений развития и модернизации 
высшей школы - информатизация на базе информационно - коммуникационных технологий 
(ИКТ), что предусматривает разработку и внедрение в педагогическую практику современных 
информационных и телекоммуникационных средств. Рассмотреная структура 
информационного взаимодействия образовательного назначения, средств современных 
информационных технологий позволяет создать условия изучения учебных дисциплин в 
информационной среде, совершенствует методические средства и формы организации учебной 
деятельности, а также условия информационного взаимодействия между преподавателем , 
студентом и средствами обучения. 

Ключевые слова: средства обучения, информационное взаимодействие , информационно -
коммуникационная технология , информационная компетентность. 

 
 

O. Kravchenko  
MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGY EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

The article is reviewed one of the most promising direction of development and modernization of 
higher school - informatization based on Information and Communication Technologies (ICT ), which 
includes the development and implementation of modern information and telecommunication means into 
teaching practice.  The regarded structure of information interaction of educational purpose, means of 
modern information technology, create conditions for studying academic disciplines in information 
environment, the improvement of methodic means and forms of educational activities organisation and 
also conditions of informational interaction among teacher , student and teaching aids  

Keywords: teaching aids, information interaction , іnformation and сommunication technology, 
information competence . 
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МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ 
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ 

ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 
 

У статті запропоновано методику контролю та оцінювання англомовної комунікативної 
компетентності слухачів Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка – майбутніх 
магістрів військового управління в міжнародних відносинах. 

Виявлено, що вона включає в себе систему методів, прийомів, способів, засобів, 
контрольних (тестових) завдань та критеріїв і показників для визначення ступеня розвиненості 
у слухачів англомовних фахових мовленнєвих навичок і умінь. 

Запропонована методика покращить можливості визначення ступеня англомовної 
підготовки слухачів, а, отже – й підвищить ефективність виконання ними своїх фахових 
завдань  в складних (часто екстремальних) умовах військової служби. 

Ключові слова: англомовна комунікативна компетентність, англомовна підготовка, 
майбутні магістри військового управління в міжнародних відносинах, Воєнно-дипломатична 
академія імені Євгенія Березняка. 

 
Постановка проблеми. Фахові завдання, які будуть виконувати слухачі Воєнно-

дипломатичної академії імені Євгенія Березняка (ВДА) – майбутні  магістри військового 
управління в міжнародних відносинах (МВУМВ)  –  вимагають від них високих рівнів 
володіння англійською мовою. Це значить, що необхідно постійно удосконалювати систему 
англомовної підготовки (АП) таких фахівців. В основі такої підготовки покладено розвиток у 
слухачів англомовної комунікативної компетентності (АКК). Це складне, інтегральне, 
інтелектуальне, фахове і особистісне утворення, яке формується в процесі їх фахової 
підготовки у ВДА та проявляється, розвивається та вдосконалюється у виконанні фахових 
завдань,  а також в процесі самостійної та курсової підготовки,  свідчить про міру 
розвиненості професіоналізму, міру володіння фахом на рівні професіографічних вимог, а в 
ідеалі − на рівні творчості, майстерності та індивідуального стилю діяльності. Контроль та 
оцінювання АКК є важливим компонентом цієї системи, без якого неможливе її ефективне 
функціонування.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методика контролю та оцінювання 
іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців різноманітних галузей 
досить широко представлена у підручниках і навчальних посібниках з методики іншомовної 
підготовки [3, с. 208-210; 5, с. 269-279; 6, с. 207-228; 7, с. 166-173; 10, с. 56-73; 11, с. 93-99; 
18, c. 33-54], окремих працях з проблем тестування володіння іноземними мовами [8; 9; 12; 
13; 14; 15; 16;], загальних працях з проблем тестології [1; 2; 4]. Проте, поза увагою 
дослідників залишилися проблеми контролю та оцінювання АКК майбутніх МВУМВ. 

Мета статті  – розробити методику контролю та оцінювання АКК майбутніх МВУМВ. 
Виклад основного матеріалу. Під методикою контролю та оцінювання АКК 

майбутніх МВУМВ розуміємо систему методів, прийомів, способів, засобів, контрольних 
(тестових) завдань та критеріїв і показників для визначення ступеня розвиненості у слухачів 
англомовних фахових  мовленнєвих навичок і умінь. Ступінь розвиненості АКК свідчить про 
здатність і готовність слухачів виконувати фахові завдання у складних (стресових) умовах 
англомовного середовища.  

В практиці АП доцільно застосовувати такі методи: 
тестування – це сукупність операцій, які призначені для застосування спеціально 

підготованих комплексів завдань, які пройшли попереднє випробування, що дозволяє 
виявити у слухачів ступінь розвиненості АКК у рецептивних видах мовленнєвої діяльності 
(аудіюванні та читанні), виразити її за допомогою кількісних показників за заздалегідь 
встановленими критеріями. Ці завдання називаються тестовими; 
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контрольне опитування, яке являє собою операції щодо застосування спеціально 
підготовлених усних та письмових творчих (проблемних) фахово-орієнтованих завдань та 
ситуацій, які пройшли попереднє випробовування, та дозволяють виявити у слухачів ступінь 
розвиненості їх АКК у продуктивних та аналітико-синтетичних видах мовленнєвої 
діяльності (говорінні, письмі, анотуванні та реферуванні), а також виразити її за допомогою 
кількісних показників за заздалегідь встановленими критеріями. Завдання для контролю та 
оцінювання англомовної компетентності в говорінні називаються контрольними,  а для –  
англомовної компетентності в письмі, анотуванні та реферуванні – контрольними проектами; 

Методика контролю та оцінювання АКК майбутніх МВУМВ здійснюється у такій 
послідовності:  

– підготовка педагогів до контролю та оцінювання;  
– розроблення засобів контролю та оцінювання;  
– визначення умов і порядку оцінювання відповідей слухачів;  
– випробування контрольних (тестових) завдань та проектів;  
– безпосереднє їх застосування;  
– оцінювання результатів. 
Метод тестування забезпечують прийоми закритої та відкритої форм, які різняться 

між собою за принципом побудови відповіді. 
Прийом тестування закритої форми передбачає сукупність операцій,  кожна з яких 

спрямована на виконання слухачами певного тестового завдання з метою виявлення ступеня 
розвиненості навичок розуміння тексту усного чи письмового повідомлення шляхом вибору 
готових відповідей серед запропонованих. Це тестові завдання закритої форми. Їх метою є 
виявлення у слухачів ступенів розвиненості таких навичок: 

– розуміння основного змісту та подробиць повідомлення шляхом вибору відповідей 
серед запропонованих декількох варіантів (тестове завдання “Множинний вибір”); 

– розуміння основного змісту і подробиць (смислових віх) повідомлення з двох 
альтернативних варіантів (тестове завдання “Правильно/неправильно”); 

– відновлення ключової інформації та логіко-смислових зв’язків у прочитаному 
(прослуханому) тексті повідомлення шляхом вибору готових слів, виразів та речень (тестове 
завдання “Заповнення пропусків”); 

– знаходження відповідників основним твердженням, складеним на основі змісту та 
подробиць тексту повідомлення (тестове завдання “Встановлення відповідників”). 

Прийом тестування відкритої форми передбачає сукупність операцій, кожна з яких 
спрямована на виконання слухачами певного тестового завдання з метою виявлення ступеня 
розвиненості навичок розуміння тексту усного чи письмового повідомлення шляхом надання 
вільних (власне створених) відповідей без вибору запропонованих варіантів. Це тестові 
завдання відкритої форми, метою яких є виявлення у слухачів ступенів розвиненості таких 
навичок: 

– розуміння змісту і подробиць повідомлення шляхом відповідей на запитання (тестове 
завдання “Відповіді на запитання”); 

– розуміння змісту і подробиць повідомлення шляхом постановки запитань (тестове 
завдання “Постановка запитань”); 

визначення і розуміння основних фактів (смислових віх) у повідомленні (тестове 
завдання “Факти”). 

Оцінювання АКК за допомогою методу тестування відбувається шляхом присвоєння 
кожному правильно виконаному варіанту відповіді відповідної кількості балів шляхом їх 
порівняння з еталонними відповідями (ключами до тестів), складених на основі загальних 
критеріїв та показників оцінювання сформованості АКК випускників ВДА. Ця кількість 
визначається на етапі випробування тестових завдань. Оцінювання результатів тестування 
закритої форми є більш швидким та об’єктивним завдяки вже розробленим варіантам 
відповідей, ніж оцінювання за допомогою тестування відкритої форми, де готових 
відповідей немає. Проте, розробка тестових завдань закритої форми потребує більше часу та 
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зусиль педагогів. Застосування цих двох прийомів має бути рівномірно представлено на всіх 
етапах контролю та оцінювання АКК слухачів ВДА.  

Наступний метод – контрольного опитування – складається із прийомів інтерв’ю та 
контрольних проектів. 

Інтерв’ю являє собою процес безпосередньої суб’єкт-суб’єктної взаємодії між 
педагогом (педагогами) і слухачем, під час якого здійснюється застосування контрольних 
завдань у вигляді вербальних і невербальних стимулів, які призначені для виклику певної 
вербальної та/чи невербальної реакції слухачів, що дозволяє оцінювати ступінь розвиненості 
їх англомовної компетентності в говорінні як компонента АКК за спеціально розробленими 
критеріями та показниками.  

Контрольні завдання мають вигляд запитань, тверджень, чи певних ситуацій, в основі 
яких лежать фахові проблеми, що потребують комунікативного вирішення. Тобто це 
комунікативні завдання, які призначені для виявлення ступеня розвиненості певної 
мовленнєвої навички та відповідають сфері використання англійської мови майбутніми 
МВУМВ. 

Інтерв’ю має такий формат: педагоги (2-3 особи) ведуть одночасне спілкування 
англійською мовою з одним слухачем. Воно записується на диктофон (магнітофон). 
Спілкування починається із вступної частини. Вона включає в себе привітання слухача, 
пропонування розповісти дещо про себе тощо. Мета цього етапу інтерв’ю – дати можливість 
слухачеві адаптуватися до мови педагогів та обстановки, зняти психологічне напруження, 
викликане непередбачуваністю подій, дати слухачеві впевненість у своїх діях. При цьому 
педагоги визначають приблизний ступінь розвиненості англомовних мовленнєвих навичок та 
умінь слухача для подальшого його підтвердження.  

Таким чином здійснюється плавний перехід до основної частини інтерв’ю. Слухачеві 
пропонують по-черзі виконати завдання якомога більше адаптовані до умов фахової 
діяльності, складність яких відповідає його рівню розвиненості англомовної компетентності 
в говорінні (перевірні завдання), і завдання складнішого рівня (пробні завдання). Одночасно 
педагоги беруть безпосередню участь у їх вирішенні, виступаючи співрозмовниками слухача 
та моделюючи якомога краще умови реального фахового спілкування.  

Як правило, слухач легко виконує перевірні завдання, а при виконання пробних завдань 
відчуває труднощі.  При цьому його мовлення втрачає темп і зміст,  а іноді й зовсім 
припиняється. У такому разі педагоги знову пропонують йому виконувати перевірні 
завдання і відновлюють спілкування. Застосування пробних контрольних завдань дає 
можливість ще раз переконатися, що слухач не має вищого рівня розвиненості АКК. Таке 
почергове застосування завдань різної складності робить можливим виявляти об’єктивні 
результати, а саме – встановити, який саме рівень розвиненості англомовної компетентності 
в говорінні є функціональним для слухача. Кожне із контрольних завдань призначене 
виявлення у слухачів рівня розвиненості таких навичок:  

– ставити запитання та відповідати на них, що свідчить про їх готовність і здатність до 
участі у діалогах. Ці завдання мають, як правило, будову загальних, альтернативних, 
розділових та спеціальних запитань, тверджень (будуються шляхом зміни інтонації 
висловлювання, або використання вступів). Прикладом такого завдання є контрольне 
завдання “Запитання – відповідь”; 

– вести розповіді у теперішньому, минулому та майбутньому часі, перераховувати 
факти і деталі, давати інструкції (рекомендації), здійснювати описи людей, властивості та 
ознаки предметів (речей, об’єктів, місць). Прикладом такого завдання є контрольне завдання 
“Розповідь/звіт/опис”; 

– здійснювати висловлювання на абстрактні теми на рівні декількох абзаців 
(розгорнутого дискурсу) з метою пояснення, детального роз’яснення чи логічного 
підтримання окремих позицій (власної думки, думок інших людей, офіційної позиції 
держави тощо); заперечення та уточнення окремих деталей; пояснення, обґрунтовування та 
оцінювання певних подій і явищ; припущення (гіпотезування); здійснення пропозицій, 
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порад, домовленостей; переконання та навіювання для реалізації певних дій, а також 
пристосування цих письмових висловлювань до будь-якої аудиторії слухачів (контрольне 
завдання “Дискусія/пояснення”); 

–  розв’язувати ситуативні проблемні питання та завдання фахового спілкування з 
ускладненнями та без них (контрольне завдання “Рольова гра”).  

Після виконання цих завдань  вони переходять до завершального етапу інтерв’ю. Як 
правило, воно завершується на позитивній ноті – педагоги прощаються зі слухачем, дякують 
йому за участь в інтерв’ю, бажають успіхів. 

У процесі інтерв’ю, педагоги здійснюють попереднє виставлення балів слухачам і 
визначають рівні розвиненості у них англомовної компетентності у говорінні відповідно до 
етапу АП. При цьому вони порівнюють зразок усного мовлення слухача із критеріями і 
показниками оцінювання результатів контрольного завдання. Після цього відбувається 
кінцеве оцінювання з обговоренням результатів кожного педагога та порівнянням їх із 
критеріями та показниками. Результати доводяться слухачам. 

Такий метод контролю та оцінювання вимагає досконалого володіння англійською 
мовою самими педагогами, вмілого використання всіх мовних та немовних засобів.  

Інший прийом – контрольних проектів – передбачає самостійне, як правило, 
індивідуальне письмове виконання слухачами певних творчих (проблемних) завдань, які 
ідентичні (частково ідентичні) тим, які вони виконують для розвитку репродуктивно-
продуктивних та продуктивних умінь усного чи письмового мовлення, а також анотування і 
реферування англомовної інформації з окремого повідомлення та відпрацювання службових 
документів на основі анотування і реферування англомовної інформації різних повідомлень 
за алгоритмом. Ці проекти призначені для виявлення у слухачів ступеня розвиненості таких 
навичок: 

– складання документів чи інших письмових матеріалів, які містять описи, викладення 
фактів, інструкції (рекомендації) для забезпечення офіційного представництва військового 
відомства України в англомовних країнах (контрольний проект “Дипломатичні та службові 
документи (матеріали);   

– швидкого анотування та реферування англійською та українською мовами письмових 
(усних)  англомовних матеріалів на рівні окремого тексту з фактичною та абстрактною 
інформацією,  яка частково пошкоджена чи відсутня (контрольний проект “Анотація і 
реферат”);  

– підбирання інформації відповідно до теми та передавання їх змісту українською 
мовою у стислі терміни на основі застосування елементів анотування і реферування окремих 
письмових чи усних повідомлень англомовних ЗМІ (контрольний проект “Дайджест”).  

– складання у стислі терміни загального (тематичного, проблемно-тематичного) прес-
огляду українською мовою на основі анотування і реферування окремих письмових чи усних 
повідомлень англомовних ЗМІ (контрольний проект “Прес-огляд”); 

– складання основних службових інформаційних документів українською та 
англійською мовами у стислі терміни на основі анотування і реферування окремих 
письмових чи усних повідомлень (з частковою відсутністю деякої інформації) з англомовних 
джерел та оформлення їх відповідно до зразків (контрольний проект “Службові документи”).  

Таким чином, результатом контролю та оцінювання АКК при застосуванні прийому 
контрольних проектів є конкретні практично орієнтовані фахові завдання документи та 
матеріали. 

Ступінь розвиненості АКК майбутніх МВУМВ при застосуванні методу контрольного 
опитування визначаються шляхом оцінювання успішності виконання контрольних завдань 
та проектів відповідно до розроблених критеріїв та показників,  які являють собою умови і 
порядок оцінювання відповідей слухачів. 

Виділяємо таких п’ять критеріїв оцінювання:  
– відповідність змісту висловлювань меті та темі;  
– допустимість помилок;  
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– темп мовлення;  
– розмір і зв’язність висловлювань;  
– зрозумілість висловлювань. 
Під допустимістю помилок розуміємо кількість лексичних, граматичних, стилістичних 

і фонетичних помилок, що визначає рівень їх прийнятності для розуміння педагогом усного 
чи письмового англомовного висловлювання слухача.  

Темп мовлення – це швидкість усного чи письмового англомовного мовлення слухача 
за одиницю часу та характер впливу на неї стресових факторів під час виконання ним 
контрольного завдання чи проекту.  

Розмір і зв’язність висловлювань – це кількість слів і речень, а також ступінь їх 
змістовності та логічної структурованості в усних чи письмових висловлюваннях слухача під 
час виконання ним контрольних завдань чи проектів.  

Зрозумілість висловлювань – це критерій, якій вказує на те, на скільки усні чи письмові 
висловлювання слухача під час виконання ним контрольних завдань чи проектів є 
зрозумілими педагогу, який виступає в ролі носія мови. 

Відповідні тестові (контрольні) завдання та контрольні проекти складаються із 
врахуванням загальних критеріїв та показників оцінювання АКК випускників ВДА, які 
розроблені на основі мети, цілей та завдань АП.  

Висновки. Таким чином, основними методами контролю та оцінювання АКК слухачів 
ВДА є тестування та контрольне опитування, які включають в себе прийоми, тестові і 
контрольні завдання та проекти. Оцінювання АКК здійснюється відповідно до загальних 
критеріїв  та показників оцінювання розвиненості АКК випускників ВДА та критеріїв і 
показників оцінювання ефективності виконання слухачами контрольних завдань та проектів. 
Запропонована методика моделює умови виконання майбутніми МВУМВ своїх фахових 
завдань та відповідає вимогам сучасної педагогічної науки. 

Перспективи подальших досліджень. Необхідно провести експериментальну 
перевірку розробленої методики. 
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професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України  
 

к.пед.н., доц. Лагодинский А.С. 
МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ МАГИСТРОВ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 
В статье предложено методику контроля и оценивания англоязычной коммуникативной 

компетентности слушателей Военно-дипломатической академии имени Евгения Березняка – 
будущих магистров военного управления в международных отношениях. 

Установлено, что она включает в себя систему методов, приемов способов, средств, 
контрольных (тестовых) заданий и критериев и показателей для определения степени 
развития у слушателей англоязычных профессиональных навыков и умений 

Представленная методика улучить возможности определения степени англоязычной 
подготовки слушателей, и, таким образом – повысит эффективность выполнения ими своих 
профессиональных задач в сложных (часто экстремальных) условиях военной службы. 

Ключевые слова: англоязычная коммуникативная компетентность, англоязычная 
подготовка, будущие магистры военного управления в международных отношениях, Военно-
дипломатическая академия имени Евгения Березняка. 

 
O. Lahodynskyi  

SYSTEM OF METHODS FOR CONTROL AND EVALUATION OF WOULD-BE MASTERS’ OF 
COMMAND AND CONTROL IN INTERNATIONAL RELATIONS ENGLISH LANGUAGE 

COMMUNITIVE COMPETENCE 
 

The article offers the system of methods for control and evaluation of the Yevheniy Bereznyak 
Military-diplomatic academy students’ – the would-be Masters’ of Command and Control in International 
Relations – English Language Communicative Competence. 

The article finds out that it includes methods, techniques, modes and means, test items as well as 
scales to identify the level of students’ English Language professional abilities and skills. 

This system will improve opportunities to identify students’ level of English Language training and, 
as a result, will increase the efficiency of their professional functions in difficult (often extreme) 
circumstances of the military service. 

Key words: English Language Communicative Competence, English Language Training, would-be 
Masters of Command and Control in International Relation, the Yevheniy Bereznyak Military-diplomatic 
academy. 
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УДК 378.018.43                                                                  к.психол.н. Мась Н.М. (ВІКНУ) 
 

ПРОЕКТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА В СИСТЕМІ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. 

 

Стаття присвячена дослідженню проектування елементів діяльності викладача в 
системі дистанційного навчання у вищому навчальному закладі. В результаті теоретичного 
аналізу наукової літератури був визначений зміст та основні завдання професійної діяльності 
викладача, а саме: розробка навчального курсу, розробка інструкцій до навчання, консультування 
студентів з предмету навчання та допомога їм у надзвичайних ситуаціях, контроль 
результатів навчання. Було з’ясовано, що робота по створенню дистанційного курсу 
складається з: проектування цілей вивчення курсу, проектування змісту навчального курсу та 
проектування технологій вивчення курсу. Також, в даній статті в загальному вигляді окреслені 
вимоги до професійної компетентності викладача в системі дистанційного навчання. Було 
з’ясовано, що для ефективного здійснення професійної діяльності викладач дистанційного курсу 
повинен володіти загальними знання та уміннями у: галузі інформаційно-комунікаційних 
технологій в освіті, галузі психології, у галузі новітніх педагогічних технологій. 

Ключові слова: дистанційне навчання, викладач, студент, знання, уміння, діяльність, 
дистанційний курс, завдання, вищий навчальний заклад. 

 

Постановка проблеми. Об’єктивні процеси розвитку суспільства (глобалізація і 
прискорення світових процесів суспільного розвитку, перехід суспільства до інформаційної 
стадії свого розвитку, демократизація суспільних відносин, інтеграція суспільних систем 
тощо)  спричиняють докорінні зміни в сучасній системи освіти і ,  як наслідок,  появу такого 
явища як дистанційне навчання. При цьому, важливим елементом організації сучасної 
системи освіти виступає її специфічне кадрове забезпечення, особливістю якого є 
формування нового типу особистості викладача, який характеризується дослідницьким 
креативно-прогностичним підходом до викладання, високим рівнем синергії (грец. synergia – 
співпраця), максимальною співпрацею, довірою і почуттям відповідальності тощо[1]. Саме 
його науковий, психолого-педагогічний та методичний рівень  є вирішальним чинником у 
підготовці висококваліфікованих спеціалістів. На це у своїх роботах наголошують 
О. Малярчук та С. Змєєва, С. Щенникова та П. Закотнової, Н. Жевакіної та М. Семенова, 
М. Костикової та І. Скрипіної, Г. Мурасової, З. Девтерової та інші автори, які намагаються 
окреслити основні завдання професійної діяльності викладача в системі дистанційного 
навчання та визначити основні вимоги до особистості викладача в умовах дистанційного 
навчання. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні педагогічні проблеми часто вирішуються 
шляхом створення та впровадження в освітній процес інноваційних систем,  що вимагає 
ретельного проектування, яке включає в себе не тільки попереднє планування майбутніх 
змін, а і прогнозування наслідків їх впливу на життя та здоров’я підростаючого покоління. 
Це виводить проблему проектування на одне з перших місць у теорії педагогіки та практиці 
освітньої діяльності. 

Педагогічне проектування – це процес створення проекту, який відображає вирішення 
тієї чи іншої проблеми. Педагогічне проектування – це діяльність, що реалізується в умовах 
освітнього процесу та спрямована на забезпечення його ефективного функціонування та 
розвитку. Вона зумовлена потребою розв’язання актуальної проблеми, має творчий характер 
і спирається на ціннісні орієнтації. Її результатом є модель об’єкта педагогічної дійсності, 
яка характеризується системними властивостями, базується на педагогічному винаході, 
оскільки в її основу покладено новий спосіб вирішення проблеми, та передбачає можливі 
варіанти його використання.  

Діяльність викладача під час дистанційного навчання відчуває суттєві зміни [3]. Його 
першочерговим завданням стає підготовка дистанційного навчального курсу на основі вже 
існуючих джерел, оригінальних авторських наробок, які входять до його тематичних 
розділів. В сучасній педагогічній літературі проблемам проектування дистанційного курсу 
приділяється багато уваги [2]. Вивчення конкретного предмету при дистанційному навчанні 
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реалізується у формі дистанційного курсу. Як правило, дистанційні курси розробляються за 
допомогою різних програмних продуктів, що дозволяють відобразити його зміст у форматах 
Інтернету (HTML). Це можуть бути як найпростіші програми веб-сайтів, вбудовані в текстові 
редактори, так і такі програми, як MS FrontPage, MS Publisher та ін. Також курси можуть 
розроблятися і за допомогою спеціальних програм-оболонок, призначених для дистанційного 
навчання (WebCT, Lotus Learning Space, BlackBoard, Доцент, Прометей і т.д.). Відмінність 
лише в тому, що в спеціальних програмах відразу задається шаблон структури курсу. 

Сучасний дистанційний курс має бути організований таким чином, щоб можна було 
реалізувати всі основні цілі навчання: вивчити інформаційний матеріал; перевірити, 
наскільки результативно пройшло засвоєння матеріалу; поспілкуватися з викладачем і 
іншими студентами.  

Тому структурно дистанційний курс повинен включати низку компонентів наведених 
на рис. 2. 
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Рис. 2. Загальна схема дистанційного курсу 
 

Процес розробки курсу разділяється на 2 частини: розробка методичного наповнення і 
дизайн курсу. Причому поняття «дизайн» тут розуміється у двох аспектах: з одного боку, це 
методичний дизайн – структурованих вання текстів, логічне вибудовування їх частин, 
проектуваня структури понятійно-категоріального апарату й інструментальної частини курсу 
(дуже важлива частина методичного дизайну – формування гіпертекстової структури курсу, 
тобто системи посилань і переходів між поняттями, змістовними і інструментальнимі 
блоками); з іншого боку, дизайн – це «вбудовування» заміток, сформованих викладачем та 
оброблених методистом, в стандартну веб-структуру, формування системи переходів і 
ссилок, розробка та реалізація колірного вирішення, підбір ілюстрацій, розробка 
специфічних методів візуалізаціі тощо. 

Початкова сторінка (home page). Тут представлена загальна інформація про процес 
навчання. З цієї сторінки здійснюються переходи в інші частини курсу і, зокрема, на сторінку 
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підтримки – сторінка, що містить консультації за типовим проблемам технічного та 
технологічного характеру (не пов’язаних зі змістом курсу).  

Методичний блок. Фактично це найбільша частина курсу. Цей блок включає в себе три 
базисних компонента-сторінки: «Введення в курс», «Технологія» і «Тематика», а також три 
похідних сторінки, вихід на які здійснюється з відповідних тем: «Контрольний блок», 
«Семінари» (або дискусійна сторінка), «Роботи» і «Бібліотека». 

Організаційний блок. Це додаткові сторінки,  які можуть включаться в міру зростання 
кулькості студентів і технолого-методичного удосконалення програми дистанційного 
навчання. 

Група. Тут представляється список студентів, які вивчають на протязі семестру даний 
курс. Найчастіше тут дається формальна інформація і елементи самопрезентації. Це не 
факультетська база даних (тобто не особиста справа), а, швидше, груповий журнал. 

Віртуальне кафе (чат). Місце, де студенти можуть поспілкуватися на теми, не 
пов’язані зі змістом курсу. Найчастіше, звичайно, таку функцію виконує один загальний чат, 
розташований поза окремого курсу. 

Групові проекти. Різновид дискусійної сторінки, призначеної для спілкування 
студентів, що виконують груповий проект (якщо такий передбачений програмою курсу). 

Щоденник. Це персональні міні-сторінки студентів, на яких вони описують власні цілі 
(наприклад у вивченні даного курсу), свій шлях в освоєнні курсу, досягнення або, навпаки, 
труднощі (об’єктивного і суб’єктивного характеру), з якими вони зіткнулися при вивченні 
курсу. 

Розділи дистанційного курсу. 
Початкова сторінка де наведена наступна інформація: 
про дистанційне навчанні: коротке (3-4 абзаци) нагадування про особливості 

дистанційного навчання за даним курсом; 
побажання і нагадування: кілька стимулюючих зауважень:  
1) Працюйте регулярно, зміст курсу складено таким чином, щоб Ви працювали 

рівномірно, не перевантажувалися протягом усього семестру. 
2) Дотримуйтесь терміни здачі завдань і пересилання відповідей, що часто являється 

одним з критеріїв оцінки.  
3) Будьте активними в дискусіях і уважними при аналізі конкретних ситуацій.  
4) Намагайтеся «прив'язувати» матеріал курсу до своєї діяльності, знаходите приклади 

реалізації тих чи інших теоретичних положень у практиці Вашої роботи.  
5) При виконанні завдань не списуйте, тексти, що збігаються з текстами підручників, не 

приймаються. 
технічні поради: пояснення щодо посилань, переходів, участі в дискусіях, написання 

листів тощо; може бути розміщене посилання на загальну технічну інструкцію, розташовану 
на сайті тощо.  

Вступ у курс. Тут подаються:  анотація,  цілі курсу та вимоги до рівня і ступеня його 
засвоєння, міжпредметні зв’язки. 

В анотації в 2-3 абзацах описується сутність курсу та його місце в системі підготовки. 
Бажано наголоси на значимість вивчаємого курсу для загального і професійної розвитку 
студента. В анотації також вказується, до якого циклу відноситься курс: соціально-
гуманітарного або природничого, загальнопрофесійного або спеціального. 

Цілі курсу. Цілі мають бути сформульовані у вигляді очікуваних результатів. Перш ніж 
формулювати цілі, слід визначитися, на якому рівні повинен бути засвоєний матеріал. У 
теорії навчання вважається, що є 5 рівнів засвоєння навчального матеріалу: репродуктивний, 
рівень розуміння, рівень застосування, аналітичний, творчий і оцінний. У системі вищої 
професійної освіти для курсів соціально-гуманітарного циклу і природничого, як правило, 
потрібні I  або II  рівні засвоєння (окрім іноземної мови та інформатики);  для курсів 
загальнопрофесійного циклу - III або IV; для спеціальних курсів - IV або V. Орієнтиром для 
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визначення рівня може виступати держстандарт і типові програми курсів, які опубліковані на 
сайті Міносвіти, а також рекомендації методистів та Центрів дистанційного навчання.  

Таким чином, в меті повинен бути відображений необхідний рівень засвоєння і той 
блок змісту курсу, який підлягає засвоєнню на цьому рівні. Для простоти формування мети 
можна її розбити (досить умовно) на 3 блоки: 1) подання (відображає I і частково II рівні); 2) 
розуміння (II  рівень),  3)  вміння,  з творчим подблоком (III-V  рівні).У курсі має бути 
сформульовано 5-6 цілей, що відображають головні результати його засвоєння. При 
формулюванні цілей слід враховувати місце курсу в системі підготовки і вимоги 
держстандарту. Шаблон формулювання цілей має наступний вигляд: 

Вивчивши курс, Ви повинні: 
Мати уявлення:  
про теоретичні джерела і методологічні засади ...;  
про основні ідеї класиків (конкретно), що стосуються даної науки чи її галузі;  
про основні підходи і концепції ...;  
про основи класифікації і види (типт) ... тощо. 
Розуміти (вміти пояснювати та інтерпретувати): 
зміст і значення базових понять і категорій ...;  
принципи функціонування (діяльності) ...;  
сутність сучасних підходів до ...;  
призначення і функції елементів ... системи; механізмів взаємодії, структури ...;  
особливості ... тощо. 
Вміти (бути здатним):  
визначати на реальних зразках і в ситуаціях прояви принципів, характеристик і 

властивостей ...;  
дати загальний опис об’єкта, явища, факту за заданими параметрами і характеристикам;  
класифікувати об’єкти за заданими критеріями;  
користуватися стандартними аналітичними інструментами (якими); 
здійснити аналіз на основі заданого алгоритму і вихідних даних ситуації професійної 

діяльності…..;  
обирати на основі сучасних підходів та методик оптимальні варіанти…;  
користуватися різними професійними інформаційними ресурсами і прикладними 

пакетами (слід конкретизувати).  
Тут же, набір специфічних для даного курсу умінь, наприклад – складати баланс, 

розробляти маркетинговий план, проводити навчальні заняття з предмету, організовувати 
заходи, проводити фінансовий аналіз, складати плани стратегічного розвитку організації 
тощо. 

Творчий підблок: самостійно аналізувати явища, факти і об’єкти; визначати критерії та 
параметри оцінки ...; класифікувати об’єкти за самостійно визначеним критеріям; розробляти 
сценарії розвитку (шляхи і напрямки розвитку ...); оцінювати актуальний стан ... за 
самостійно визначеним параметрам; проводити порівняльний аналіз і зіставлення ...; 
виділяти переваги, недоліки, обмеження ...; формулювати висновки, пропозиції, рішення в 
умовах невизначеності (у відсутність чітких критеріїв і умов) ...; самостійно знаходити і 
використовувати релевантну інформацію. 

Тут же набір специфічних для даного курсу творчих умінь і здібностей, наприклад – 
оцінювати фінансовий стан, визначати тенденції розвитку економіки, виробляти 
управлінські рішення з урахуванням ризиків, розробляти сценарії антикризового розвитку, 
складати рекомендації за підсумками бесід з клієнтами,  давати консультації з рішенням 
психологічних проблем тощо. 

Проектування змісту. Зміст навчання – це особливим чином сконструйована, 
адаптована і логічно вибудувана інформаційна модель освоюваної діяльності. Проектування 
змісту – це і є побудова такої моделі із визначенням необхідного обсягу, структури та 
послідовності вивчення навчального матеріалу, а також оптимальної форми його 
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представлення. Обсяг навчального матеріалу дистанційного курсу заданий, держстандартом і 
навчальним планом, який регламентує кількість тем і методико-технологічну структуру 
курсу. 

Теми повинні блокуватися в модулі (розділи). Таких модулів, повинно бути не більше 
3-8, в залежності від категорії курсу. Також, в дистанційних курсах модулі супроводжуються 
гіперпосиланнями, які бувають двох видів: посилання та переходи, зумовлені структурою 
курсу, смислові гіперпосилання. 

Найбільш поширені смислові гіперпосилання: 
Термінологічні – відсилають до словників, що містить більш детальний опис терміна (у 

тому числі на різних мовах). Біографічні – відсилають до біографій осіб, згаданих у текстах. 
Ілюстративні – відсилають до додаткових прикладів та ілюстрацій (у широкому сенсі). 
Посилання на джерела – відсилають до додаткової літератури. Лінійки-коментарі – 
відсилають до думок, аргументів, коментарів із певної теми. 

Проектування технології вивчення курсу.У найзагальнішому вигляді вивчення 
дистанційного курсу являє собою інтенсивну і регулярну комбіновану роботу над 
пропонованими текстами, вирішенням завдань, виконанням письмових робіт, а також 
проходження серії контрольних заходів. 

Графік проходження курсу – це рекомендований методистами і тьюторамі 
індивідуальний план роботи студента, в якому зазначені види навчальної діяльності 
реалізовуються у відповідності до розкладу. У графіку вказуються тижня вивчення курсу і ті 
контрольні заходи, які очікують студента, а також контрольні терміни здачі письмових робіт 
і відповідей на дискусійні і кейсові завдання.  

Графік конкретного курсу будується відповідно до графіків вивчення інших курсів 
семестру таким чином, щоб студент працював рівномірно протягом усього семестру, і не 
було накладок. 

Види навчальної діяльності студента при дистанційному навчанні: 
Робота з текстами дистанційних лекцій, підручників (звичайних і електронних), 

посібників. 
Робота з текстами, що містяться в бібліотеці курсу. 
Написання письмових робіт (форма встановлюється навчальним планом). 
Участь у дискусіях (віртуальних семінарах). 
Аналіз та обговорення конкретних ситуацій (case-study). 
Відповіді на питання поточного контролю (за темами). 
Проходження рубіжного та підсумкового контролю (форма і методика описується 

окремо).  
Реальна комбінація видів навчальної діяльності залежить від змісту і типу курсу, а 

також від набору контрольних точок, передбачених навчальним планом.  
Іншим важливим педагогічним завданням, є управління навчально-пізнавальною 

діяльністю слухачів у межах того змісту, який визначається цілями навчання та розвитку їх 
інтелектуальних сил і здібностей. Реалізація цього завдання, що здійснюється як 
опосередковано так і шляхом безпосереднього педагогічного впливу, має  в дистанційній 
освіті свої особливості. Опосередковане управління навчально-пізнавальною діяльністю 
слухачів, яке закладене у логічну структуру побудови навчального матеріалу курсу, в 
аудиторному навчанні підтримується вербальною формою управління діяльністю слухачів, 
завдяки якій у них повинно відбуватися засвоєння знань, формування та розвиток 
відповідних умінь та навичок. Еквівалентом такої підтримки в дистанційній освіті є 
інструкція до навчання. Прямий педагогічний вплив у дистанційній освіті викладач може 
здійснювати як у режимі реального часу (режим «он-лайн»), так і в асинхронному режимі 
(режим «он-лайн»). Режим реального часу реалізується у формі групових або індивідуальних 
занять і консультацій за використання відповідних технологій он-лайн-конференцій або 
відеоконференцзв’язку,  які складають невелику частку контактів в цілому,  тому що мають 
велику вартість. Тому безпосереднє управління навчально-пізнавальною діяльністю  
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слухачів у дистанційній освіті здійснюється, головним чином, шляхом он-лайн – 
телеконференцій або з використанням електронної пошти, забезпечуючи тим самими  
листування з групою в цілому або з кожним слухачем окремо. В обох випадках реалізується 
обов’язковий компонент процесу навчання – зворотній зв’язок, тобто діалог між тим хто 
навчає та тим хто навчається. Як правило, у слухачів часто виникають загальні питання, тому 
викладач може організувати спеціальну базу більш загальних питань та відповідей на них, 
забезпечивши тим самим віддалений доступ до неї. Оскільки реалізація дистанційного курсу, 
як правило, здійснюється через деякий час та часто за відсутності безпосередніх розробників, 
то у прямому управлінні навчально-пізнавальною діяльністю слухачів повинен приймати 
участь викладач – консультант, або тьютор.  

Ще однією важливою задачею викладача є контроль знань, умінь та навичок слухачів. 
Ця традиційно викладацька задача вирішується у дистанційному навчанні під час розробки 
тестів поточного та підсумкового контролю, процедура ж реалізації процесу тестування 
може здійснюватися як самим викладачем так і тьютором з наданням результатів 
викладачеві. Слід зазначити, що підсумкове (екзаменаційне) тестування в системі 
дистанційного навчання зазвичай відбувається в очній формі у навчальному закладі, який 
надає освітні послуги.  

Таким чином, головними завданнями викладача у дистанційному навчанні є:   
розробка навчального курсу; розробка інструкцій до навчання; консультування 

слухачів з предмету та допомога їм у надзвичайних ситуаціях; контроль результатів 
навчання [4]. 

Оскільки навчання за дистанційною формою відбувається за широкого використання 
інформаційно-комунікаційних технологій то викладач дистанційного курсу повинен мати 
певну інформаційно-комунікаційну компетентність, яка передбачає: здатність педагога 
орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею 
відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства. Саме 
тому професіограма викладача дистанційного курсу містить загальні вимоги до знань та 
умінь у галузі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освіті [5].  

Загальні знання та уміння викладача у галузі інформаційно-комунікаційних технологій 
в освіті:  

знання принципів роботи персонального комп’ютера та периферійних пристроїв;  
володіння сучасним програмним забезпеченням (як мінімум стандартними програмами з 
пакету MS Office);  

знання головних принципів роботи в мережі Інтернет, володіння програмним 
забезпеченням  (як мінімум MS Explorer MS та  Outlook Express); 

знання методичних матеріалів та наукової літератури з проблем використання засобів 
ІКТ в освіті; розуміння можливостей використання комп’ютера в управлінні навчально- 
виховним процесом;   

уміння проводити аналіз програмного забезпечення з точки зору його дидактичних 
можливостей; володіння методикою організації та проведення занять зі слухачами з 
використанням ІКТ;   

уміння вести самостійний пошук інформації в Інтернет, різних електронних 
довідниках, базах даних і знань, інформаційно-пошукових системах, словниках;   

уміння організовувати збереження інформації, проводити її аналіз та обирати адекватні 
форми її подання;   

уміння використовувати отриманні дані під час вирішення педагогічних завдань;   
знання головних видів за загальних принципів функціонування телекомунікаційних 

систем;   
розуміння особливостей підключення користувачів з різним рівнем доступу до 

Інтернет;   
знання особливостей організації та проведення телеконференцій;  знання 

телекомунікаційного етикету;   
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уміння використовувати різні засоби телекомунікацій (електронна пошта, 
телеконференції, спілкування у режимі реального часу тощо) для обміну інформацією з 
іншими користувачами;   

володіння навичками інформаційної «навігації» в мережі;  уміння працювати з 
інформаційними ресурсами мережі;   

уміння розуміти особливості використання інструментальних програмних засобів для 
створення дистанційних курсів;  

уміння вести діалог з іншими користувачами мережі;   
уміння працювати з сучасними гіпертекстовими та гіпермедійними системами;уміння 

відбирати в Інтернеті ті інформаційні ресурси, які більш адекватні поставленим цілям 
навчання [6];   

уміння готувати інформацію до передавання по мережі з використанням різних 
прикладних програм (текстового редактора, графічного редактора, редактора HTML) та 
необхідних утиліт (архіватори тощо).  

Але головне у підготовці викладача дистанційного курсу все ж таки не стільки Інтернет 
та ІКТ,  а його підготовка до вирішення психолого-педагогічних завдань,  які пов’язані з 
викладанням на новому рівні – на основі особистісно-орієнтованого навчання.  Загальні 
знання і вміння викладача у галузі психології та педагогіки:   

знання індивідуальних стилів навчально-пізнавальної діяльності слухачів під час 
дистанційного навчання;   

знання факторів, які визначають навчальну активність слухачів під час дистанційного 
навчання;   

знання особливостей процесу засвоєння знань під час дистанційного навчання;   
знання особливостей організації самостійної роботи слухачів в інформаційно-

пізнавальному середовищі Інтернет;   
володіння засобами організації спілкування слухачів дистанційних курсів;   
уміння організовувати та проводити психолого-педагогічне тестування слухачів;   
уміння складати індивідуальний психолого-педагогічний портрет слухача;  
уміння надавати психологічну підтримку слухачам на початкових етапах навчальної 

діяльності;   
уміння формувати малі навчальні групи за принципом психологічної сумісності;   
уміння проводити поточну психолого-педагогічну діагностику віртуальної навчальної 

групи;   
уміння попереджувати та розв’язувати конфліктні ситуації.  
Загальні знання та вміння викладача у галузі нових педагогічних технологій:   
знання сучасних особистісно-орієнтованих методів навчання – метода навчання у 

співпраці, методу проектів, дослідницького методу тощо;  
володіння індивідуальними, груповими та фронтальними методами навчання;   
уміння адаптувати методику очного навчання, що використовується до умов Інтернету;   
уміння поєднувати очні та заочні форми навчання під час дистанційного навчання;   
уміння поєднувати індивідуальні та фронтально-групові форми навчання під час 

роботи зі слухачами за дистанційною формою навчання;   
уміння організовувати та проводити навчальну тематичну конференцію, виступаючи у 

ролі модератора;   
уміння організовувати та проводити тематичний чат;   
уміння організовувати та проводити моніторинг навчальної діяльності слухачів;   
уміння організовувати ефективну систему контролю та тестування слухачів.  
Висновки. Отже, освіта надто повільно змінює пріоритети в період стрімкого розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій і все ж уміння працювати з інформацією стає 
одним із необхідних і важливих компонентів сьогодення. Саме тому важливою стає здатність 
викладачів змінюватися, активно діяти, швидко приймати рішення, самовдосконалюватися, 
само розвиватися впродовж усього життя. В умовах формування інформаційного простору і 
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переходу до інформаційного суспільства підвищуються вимоги до рівня кваліфікації 
викладача,  який творчо працює,  є соціально активним,  здатним виховувати студента в 
швидкоплинному сьогоденні.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ. 
 
Статья посвящена исследованию проектирования элементов деятельности 

преподавателя в системе дистанционного обучения в высшем учебном заведении. В результате 
теоретического анализа научной литературы был определенный смысл и основные задачи 
профессиональной деятельности преподавателя, а именно: разработка учебного курса, 
разработка инструкций к обучению, консультирование студентов по предмету обучения и 
помощь им в чрезвычайных ситуациях, контроль результатов обучения. Было выяснено, что 
работа по созданию дистанционного курса состоит из: проектирования целей изучения курса, 
проектирования содержания учебного курса и проектирование технологий изучения курса. 
Также, в данной статье, в общем виде, указанные требования к профессиональной 
компетентности преподавателя в системе дистанционного обучения. Было выяснено, что для 
эффективного осуществления профессиональной деятельности преподаватель дистанционного 
курса должен обладать общими знания и умениями в: области информационно-
коммуникационных технологий в образовании, области психологии, в области новейших 
педагогических технологий. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, преподаватель, студент, знания, умения, 
деятельность, дистанционный курс, задачи, высшее учебное заведение. 

 
N. Mas  

DESIGN PROFESSORS IN DISTANCE LEARNING SYSTEM 
 

The article investigates the design elements of the teacher in the system of distance learning in 
higher education. As a result, the theoretical analysis of the scientific literature was identified and the 
content of the main tasks of professional activity of teachers, including: curriculum development, 
development of instruction for teaching, advising students on the subject of learning and help them in 
emergency situations, monitoring learning outcomes. It was found that work to create a distance course 
consists of: design of the study course objectives, designing curriculum content and design technology 
study course. Also, this article outlines in general terms the requirements for the professional competence 
of teachers in distance learning system. It was found that the effective exercise of the professional activity 
of teachers distance course should have general knowledge and skills in information and communication 
technologies in education and psychology in the field of new educational technologies.  

Keywords: distance learning, teacher, student, knowledge, skills, activities, distance course, tasks, 
institution of higher education.  
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ 
 

У статті досліджено технологію формування загальнокультурної компетентності учнів 
професійно-технічних навчальних закладів, проаналізовано поняття “технологія”, “педагогічна 
технологія”, розглянуто вимоги, критерії технологічності та етапи реалізації технології 
формування загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних навчальних 
закладів. 

Ключові слова: технологія, педагогічна технологія, загальнокультурна компетентність, 
проектування, формування загальнокультурної компетентності. 

 
Економічні та соціальні зміни в Україні зумовили необхідність реформування системи 

освіти.  Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст.,  Національна стратегія 
розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки звертають увагу науковців на посилення 
технологічного аспекту у навчально-виховній діяльності, на накопичену сучасною школою 
палітру освітніх технологій і вважає одним із пріоритетним завдань пошук нового змісту і 
технологій організації теоретичної і практичної підготовки фахівців.  

Використання педагогічних  технологій в освіти є актуальною проблемою досліджень 
зокрема: сутність та структуру педагогічної технології досліджували: В. Беспалько, В. 
Бухвалов, Б. Горячов, В. Гузєєв, В. Євдокимов, Т. Ільїна, М. Кларін, А. Кушнір, І. Лернер, В. 
Монахов, Т. Назарова, В. Паламарчук,  О. Пєхота, Л. Прессман, І. Прокопенко, Г. Селєвко, 
М. Сибірська, С. Сисоєва, О. Філатов, Д. Чернілєвський, М. Чошанов, С. Шаповаленко та ін., 
теоретичні й практичні аспекти інноваційних педагогічних технологій розглядались в 
дослідженнях І. Богданової, О. Гохберга, О. Євдокимової, І. Козловської, А. Слободенюка; 
особистісно-орієнтовані технології навчання і виховання вивчали: В. Андрущенко, І. Бех, С. 
Подмазін та ін. 

Метою статті,  як складової нашого дослідження,  є визначення ролі технологічного 
підходу у формуванні загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних 
навчальних закладів. 

Як зазначають сучасні дослідники, педагогічна технологія завжди привертала увагу 
вчених. Тлумачний словник характеризує поняття технології як сукупність знань, відомостей 
про послідовність окремих виробничих операцій у процесі виробництва чого-небудь[6, 
c.106].  Н. Дюшеєва стверджує, що методологічний підхід – це стратегія, яка базується на 
основних положеннях відповідної теорії і визначає напрями пошуку стосовно предмета 
дослідження[3, с. 19].  

Технологічний підхід тісно пов’язана із поняттям «педагогічна технологія», воно дедалі 
більше поширюється в науці й освіті останнім часом. У психолого-педагогічній літературі 
широко використовуються поняття: «технологія навчання», «освітня технологія», «технологія 
у навчанні», «технологія в освіті». Сучасні учені наводять понад 300 формулювань, залежно 
від того, як автори уявляють структуру і компоненти освітнього процесу[4, c.16–17]. 
Розллянемо деякі сучасні визначення поняття “педагогічна технологія”: 

− системний метод створення, застосування процесу викладання і засвоєння знань з 
урахуванням технічних і людських ресурсів і їх взаємодії з метою оптимізації форм освіти 
(ЮНЕСКО); 

− сукупність психолого-педагогічних установок, що визначають спеціальний набір і 
компонування форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів; вона є 
організує ційно-методичний інструментарій педагогічного процесу (Б. В. Лихачов); 

− системне і послідовне втілення на практиці заздалегідь спроектованого навчально-
виховного процесу (В. П. Безпалько); 
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− продумана у всіх деталях модель спільної педагогічної діяльності з проектування, 
організації та проведення навчального процесу з безумовним забезпеченням комфортних 
умов для учнів і вчителя (В. М. Монахов); 

− системна сукупність і порядок функціонування всіх особистісних і методологічних 
засобів, використовуваних для досягнення педагогічних цілей (М. В. Кларін). 

На думку С. Вітвицької, поняття педагогічна технологія є змістовим узагальненням, що 
включає в себе всі ці визначення і може бути представлено трьома аспектами:  

а) науковим (педагогічна технологія – складова педагогічної науки, що проектує 
педагогічні процеси у педагогічних системах);  

б) процесуально-описовим (опис, алгоритм процесу, сукупність цілей, змісту методів і 
засобів, для досягнення гарантованих результатів, запланованої мети);  

в) процесуально-дійовим (здійснення технологічного процесу, функціонування всіх 
особистісних, інструментальних і методологічних педагогічних засобів)[2, c.180]. 

Теоретичний аналіз проблеми свідчить, що педагогічна технологія – це система 
найбільш раціональних та дієвих засобів досягнення педагогічної мети, організація 
навчально-виховного процесу таким чином, щоб досягти культурно-освітньої цілі. 

Педагогічна технологія повинна задовольняти деяким основним методологічним 
вимогам, критеріям технологічності: 

− концептуальність (опора на певну концепцію, що містить філософські, психологічні, 
дидактичні і соціально-педагогічні обґрунтування освітніх цілей);  

− системність (педагогічна технологія повинна мати всі ознаки системи);  
− логічність процесу, взаємозв’язок усіх його частин, цілісність;  
− керованість (можливість цілепланування, проектування процесу навчання, поетапної 

діагностики, варіювання засобами і методами з метою корекції результатів);  
− ефективність (оптимальність витрат, гарантованість досягнення запланованого 

результату – певного стандарту навчання);  
− відтворюваність (можливість застосування в інших однотипних умовах, іншими 

суб’єктами);  
− єдність змістової і процесуальної частини, їх взаємообумовленість [1 , c.46]. 

Сьогодні поняття «педагогічна технологія» використовується на трьох взаємно 
підпорядкованих рівнях:  

– загальнопедагогічному (загальнодидактичному). Характеризує цілісний освітній процес 
у конкретній державі, регіоні, навчальному закладі, на певному ступені навчання. У цьому 
розумінні педагогічна технологія є синонімом педагогічної системи: у неї входять сукупність 
цілей, змісту, засобів та методів навчання, алгоритм діяльності всіх учасників навчаль-ного 
процесу;  

– конкретнометодичному (предметному). Розглядається як сукупність методів і засобів 
для досягнення навчально-виховної мети у межах одного конкретного предмету;  

– локальному (модульному). На даному рівні педагогічна технологія формує технологію 
окремих частин навчально-виховного процесу, способи розв’язання окремих дидактичних та 
виховних завдань. Вона дозволяє подавати нові знання і перевіряти рівень засвоєння, 
формувати певні світоглядні переконання та морально-етичні цінності, розвивати навички 
самостійної роботи тощо[5, с. 27–28]. 

Технологія формування загальнокультурної компетентності нами розуміється як 
цілеспрямований, науково-обгрунтований, керований процес діагностування та формування 
загальної культури учнів за визначеними алгоритмами діяльності, що забезпечують 
результативність діяльності педагогічної системи відповідно до поставленої мети.  Сутність 
цієї технології полягає у забезпеченні логіки переходу теоретичних ідей до їх практичної 
реалізації на основі розробленої моделі процесу формування загальнокультурної 
компетентності учнів, варіативності видів навчальної діяльності, вибору науково-
обгрунтованих форм, способів і прийомів здійснення діяльності[7, с.112]. 
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У контексті нашого дослідження загальнокультурна компетентність розглядається як 
специфічно людський спосіб буття, котрий визначає ввесь спектр практичної і духовної 
активності учня, його можливої взаємодії з навколишнім світом та собою і включає систему 
знань, умінь, навичок, а також моральних, етичних, духовних норм та цінностей. 

У ході експериментальної роботи була обрана наступна логіка втілення технології 
формування загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних навчальних 
закладів: 1) діагностика рівня сформованості загальнокультурної компетентності учнів 
професійно-технічних навчальних закладів; 2) виділення загальної мети формування 
загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів, а також 
кожної її складової через показники, які можна діагностувати; 3) визначення проміжних цілей 
кожної її складової шляхом конкретизації попередньо визначених показників; 4) добір та 
дидактичне обґрунтування змісту навчального процесу відповідно до поставленої системи 
цілей;  5)  реалізація змісту шляхом впровадження доцільних форм,  методів,  засобів,  які 
забезпечені об’єктивними методиками контролю якості досліджуваного явища; 6) поетапне 
врахування умов забезпечення високого рівня сформованості загальнокультурної 
компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів, 7) моніторинг рівня 
загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів. 

Проектування технології формування загальнокультурної компетентності учнів 
професійно-технічних навчальних закладів ми починаємо із діагностування рівнів оволодіння 
учнями професійно-технічних навчальних закладів загальнокультурною компетентністю. 
Наступний етап － цілепокладання. Сутність цього етапу полягає у визначенні викладачем 
соціально значущих загальнокультурних цілей – формування загальнокультурної 
компетентності в учнів професійно-технічних навчальних закладів.  Тому на цьому етапі 
важливим стає обґрунтування і опис методики постановки цілей навчання майбутніх 
спеціалістів. Цілепокладання може здійснюватися на трьох рівнях: предметному, модульному 
і конкретного заняття.  

Наступним етапом проектування технології є відбір і структурування змісту навчання у 
процесі викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу (українська мова, професійна 
етика та культура спілкування, українська література, світова література, іноземна мова, 
історія України, всесвітня історія, правознавство, економіка, людина і світ, художня 
культура), ми розглядаємо проектування технології формування загальнокультурної 
компетентності на прикладі предмету професійна етика та культура спілкування.  

Проектування технології передбачає також розробку процесуальної сторони навчання. 
Пошук дидактичних процедур засвоєння загальнокультурного, професійного досвіду 
пов'язаний з вибором методів, засобів проведення навчальних занять, організаційних форм 
активної взаємодії викладача зі студентами. Цей вибір ґрунтувався на системному, 
особистісно-діяльнісному і контекстному підходах у межах формування загальнокультурної 
компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів, а також цілісній системі 
дидактичних принципів, що відображають перебіг об'єктивних закономірностей навчання 
учнів.  

Для кожного модуля (феномен професійної етики, культура міжособистісних стосунків, 
практика використання професійної етики та культури спілкування) розроблено контрольно-
тестові завдання різних видів: закритої, відкритої, на відповідність і на встановлення 
правильної послідовності на основі вимог, що пред'являються до такого роду категорій. 
Основна задача їх використання полягає у визначенні якості засвоєння учнями змісту 
навчального матеріалу, необхідного для подальшого просування у вивченні матеріалу і 
формування на їх основі відповідних загальнокультурних та професійних умінь, а також 
забезпеченні мотиваційної функції для учнів .  

За наслідками контролю оцінки знань учнів у межах технології передбачена корекція 
мети і змісту навчального матеріалу. Цей етап є завершальним у проектуванні професійно-
орієнтованої технології навчання.  

Динамічні зміни і суттєва непередбачуваність та непрогнозованість всіх соціально-
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економічних явищ актуалізують проблему загальнокультурної компетентності і підносять 
загальну культуру  на рівень стимулів підвищення професійної та культурологійчної 
активності, тому загальнокультурна компетентність знаходиться в полі зору як теоретиків, 
так і практиків. Оскільки теоретичні проблеми доволі широко обговорюються в наукових 
колах, тому подальші дослідження варто продовжувати в напряму прикладних аспектів 
формування загальнокультурної компетентності. Розгляд технології є тільки однією 
складовою загальнокультурного пласту прикладних проблем, які вимагають конкретизації та 
опрацювання у наступних працях. 
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ТЕХНОЛОГИЧНИЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ 

 
В статье исследована технология формирования общекультурной компетентности 

учащихся профессионально-технических навчальих заведений, проанализированы понятия 
"технология", "педагогическая технология", рассмотрены требования, критерии 
технологичночти и этапы реализации технологии формирования общекультурной 
компетентности учащихся профессионально-технических учебных заведений.  

Ключевые слова: технология, педагогическая технология, общекультурная 
компетентность, проектирование, формирование общекультурной компетентности. 

 
A. Pavlenko 

TECHNOLOGY APPROACH IN FORMING OF THE GENERAL CULTURAL COMPETENCE 
OF STUDENTS OF VOCATIONAL SCHOOLS 

 
In the article the technology of forming of the general cultural competence of students of vocational 

schools is analyzed. The concept of " technology", " educational technology" are investigated, also in this 
article we can find the requirements, criteria and implementation stages of the technology of forming of 
general cultural competence of puples of vocational-technical schools. 

Keywords: technology, educational technology, general cultural competence, planning, the general 
cultural competence formation. 
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УДК 378.018.43                                                           к.психол.н. Приліпко О.Ф. (ВІКНУ) 

 
ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
 
Стаття присвячена дослідженню основ проектування системи дистанційного навчання у 

вищому навчальному закладі. В результаті теоретичного аналізу наукової літератури були 
з’ясовані основні етапи проектування системи дистанційного навчання у вузі, а саме: створення 
підрозділу вищого навчального закладу, у функції якого входитиме забезпечення реалізації 
дистанційного навчання у вузі; підготовка необхідного технічного забезпечення дистанційного 
навчання у навчальному закладі; визначення системи мотивації персоналу та фінансування 
праці за такі форми як робота в on-line режимі, створення навчальних матеріалів, ведення 
дистанційного курсу, адаптація матеріалів, розробка програмного педагогічного забезпечення 
тощо; вибір програмної платформи для системи дистанційного навчання вищого навчального 
закладу; проектування електронної бази навчальних матеріалів у вузі; створення електронних 
навчальних курсів з навчальних дисциплін, що може включати як розробку власних курсів так і 
придбання готових курсів сторонніх розробників; підготовка до роботи у системі дистанційного 
навчання, студентів та персоналу; підтримка навчального дистанційного процесу, що включає 
роботу з користувачами, поточні роботи з дистанційними курсами, моніторинг діяльності 
студентів, викладачів і тьюторів. 

Ключові слова: дистанційне навчання, проектування, вищий навчальний заклад,  викладач, 
студент.  

 
Постановка проблеми. Впровадження дистанційної форми навчання в вищих 

навчальних закладах України зумовлена зміною парадигми освіти, встановленням згідно 
Болонської декларації єдиної європейської зони вищої освіти та активізацією європейської 
системи вищої освіти у світовому масштабі. Стає очевидним, що більшість вищих 
навчальних закладів готові до реалізації цієї форми навчання, а деякі вже широко 
впроваджують її у освітній процес. Важливо підкреслити, що система дистанційного 
навчання не є протиборчою у відношенні до існуючих очної та заочної форм навчання й не 
заперечує наявні освітні тенденції. Вона природним чином інтегрується в ці системи, 
доповнюючи і розвиваючи їх, і сприяє створенню мобільного освітнього середовища. 
Використання дістаційної форми навчання у віщому навчальному закладі дозволяє 
підвищити якість навчання, більш ефективно організувати процес навчання, дозволяє 
побудувати і використовувати індивідуальний профіль навчання кожного студента, 
автоматизувати процес контролю знань. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з Положенням про дистанційне навчання від 
25.04.2013  № 466 під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес 
набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в 
основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального 
процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-
педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій [1]. А дистанційна форма 
навчання розуміється як форма організації навчального процесу у закладах освіти, яка 
забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає можливість отримання 
випускниками документів державного зразка про відповідний освітній або освітньо-
кваліфікаційний рівень; 

Одним з найважливіших етапів впровадження дистанційної форми навчання у вищий 
навчальний заклад (ВНЗ) є процес його педагогічного проектування, під яким розуміють 
процес створення проекту освітнього процесу і включає в себе не тільки попереднє 
планування майбутніх змін, а і прогнозування їх наслідків.  

Дослідження питань запровадження дистанційної форми навчання в українських та 
світових навчальних закладах [2, 3, 4, 11] дозволяє визначити основі етапи впровадження 
дистанційної форми навчання для вітчизняних ВНЗ у наступній послідовності: 
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1. Створення підрозділу вищого навчального закладу, у функції якого входитиме 
забезпечення реалізації дистанційного навчання у вузі. 

2. Підготовка необхідного технічного забезпечення дистанційного навчання у 
навчальному закладі. 

3. Визначення системи мотивації персоналу та оплати праці за такі форми як робота в 
on-line режимі, створення навчальних матеріалів, ведення дистанційного курсу, адаптація 
матеріалів, розробка програмного педагогічного забезпечення тощо. 

3. Вибір програмної платформи для системи дистанційного навчання вищого 
навчального закладу. 

4. Проектування електронної бази навчальних матеріалів у вузі.  
5. Створення електронних навчальних курсів з навчальних дисциплін, що може 

включати як розробку власних курсів так і придбання готових курсів сторонніх розробників. 
6. Підготовка до роботи у системі дистанційного навчання, студентів та персоналу. 
7. Підтримка навчального дистанційного процесу, що включає роботу з 

користувачами, поточні роботи з дистанційними курсами, моніторинг діяльності студентів, 
викладачів і тьюторів, підтримка зв’язку із розробниками курсів чи програмної платформи 
системи дистанційного навчання. 

Зупинимося на послідовному розкритті змісту кожного із зазначених етапів.   
Згідно з Положенням про дистанційне навчання, для введення дистанційної форми 

навчання у вищому навчальному закладі обов’язковим є створення відповідного підрозділу, 
наприклад, лабораторії чи центру дистанційного навчання [1]. Основне завдання даного 
підрозділу на першому етапі полягає у детальному аналізі діяльності вищого навчального 
закладу і його можливостей (ресурсів) щодо  впровадження дистанційної форми навчання.  

На наступних етапах впровадження та реалізації дистанційної форми навчання у вузі до 
обов’язків підрозділу дистанційного навчання належать: відбір кадрового складу, що здатен 
підтримувати дистанційну форму навчання; створення, налагодження та постійна підтримка 
у робочому стані технічної інфраструктури вищого навчального закладу; створення чи 
встановлення і налагодження платформи системи дистанційного навчання; розроблення і 
супровід баз навчальних матеріалів, забезпечення доступу до них; створення навчальних 
віртуальних лабораторій; забезпечення зв’язку між викладачами (методистами, 
консультантами, тьюторами) та студентами (слухачами); організація та проведення 
контрольних заходів; організація відеоконференцій, вебінарів, консультацій; підвищення 
кваліфікації викладачів і співробітників вищого навчального закладу щодо впровадження 
дистанційної форми навчання тощо. 

Загалом, в наслідок завершення першого етапу підготовки ВНЗ до впровадження 
дистанційної форми навчання з’являються данні, на основі яких виявляються потенційні 
варіанти до проектування системи дистанційного навчання у вузі і здійснюється оцінка її 
реалізації. Ці дані подаються у вигляді проекту із відповідними розрахунками, етапами, 
графіками виконання робіт і очікуваним результатом – моделі дистанційного навчання 
(наприклад поєднання дистанційної із традиційними  (денною, вечірньою, заочною) 
формами навчання або ж дистанційне навчання як окремої форма організації навчання у вузі, 
віртуальні університети тощо) [4].   

Також,  на даному етапі,  здійснюється розробка нормативної документації,  на основі 
якої стає можливим впровадження обраної моделі дистанційного навчання в навчальному 
закладі. Рекомендовано у ВНЗ розробляти наступні документи: Положення про дистанційне 
навчання у вищому навчальному закладі, Положення про порядок розробки інформаційних 
ресурсів, Положення про норми навантаження викладачів, Положення про сертифікацію 
(експертизу) інформаційних ресурсів, Положення про авторські права тощо.  

Також, на даному етапі впровадження дистанційної форми навчання у ВНЗ і частково 
на  третьому – здійснюється планування  ресурсів вищого навчального закладу, а саме: 
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фінансові ресурси – розрахунок необхідний мінімум для придбання обладнання, 
програмного забезпечення, доступу до мережі Інтернет, оплати діяльності учасникам 
навчального процесу;  

часові ресурси – це терміни на розробку та впровадження електронних навчально-
методичних комплексів, контроль навчального процесу, виконання завдань студентами 
згідно з навчальним планом тощо.  

кадрові ресурси – це викладачі, працівники технічної та інформаційної служб тощо. 
Окремо слід зупинитися на плануванні штатного розкладу, а саме, на формуванні 

мінімального набору посад, який повинен бути залучений до підготовки та реалізації 
навчального процесу із застосуванням дистанційних освітніх технологій: адміністрація; 
викладачі дистанційного навчання; відділ локальних координаторів; укладачі електронних 
навчально-методичних комплексів; технічний відділ з підтримки комунікацій; відділ 
організації веб-контенту і підтримки бази даних; приймальна комісія; бухгалтерський відділ; 
відділ експертизи електронних навчально-методичних комплексів; відділ з підвищення 
кваліфікації викладачів дистанційного навчання та інших співробітників. 

Другим етапом впровадження дистанційної форми навчання є підготовка необхідного 
технічного забезпечення дистанційної форми навчання у вищому навчальному закладі. З 
цією метою у навчальному закладі проводиться ревізія всього обладнання, комп’ютерів, 
комп’ютерних та інших мереж зв’язку, аудиторного фонду та програмного забезпечення, 
після чого, за необхідності, здійснюється придбання необхідного устаткування і 
забезпечення його функціонування. Загалом, технічне забезпечення дистанційної форми 
навчання у вищому навчальному закладі включає: 

апаратні засоби (мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, 
персональні комп’ютери, обладнання для відеоконференцзв’язку тощо), що забезпечують 
розроблення і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним 
процесом та необхідні види навчальної взаємодії між вчителями (викладачами) й учнями 
(студентами, слухачами) у синхронному (on-line) і асинхронному (off-line) режимах; 

телекомунікаційне забезпечення, пропускна здатність телекомунікаційних каналів 
якого має надавати всім учням (студентам, слухачам) навчального закладу цілодобовий 
доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації навчального процесу у синхронному та 
асинхронному режимах; 

програмне забезпечення загального призначення (операційні системи, сервери баз 
даних,  організації роботи комп’ютерних мереж,  захисту інформації,  веб-сервер тощо),  а 
також спеціального призначення для реалізації дистанційного навчання (розроблення і 
підтримки веб-ресурсів, забезпечення інтерактивного спілкування слухачів і викладачів, 
тестування, управління навчальним процесом), яке має бути ліцензованим або побудованим 
на програмних продуктах з відкритими кодами Навчальний заклад може використовувати 
власне спеціалізоване програмне забезпечення, розроблене на ліцензованих програмних 
продуктах відповідно до міжнародних стандартів, рекомендованих міжнародними 
організаціями IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), IMS (Instructional 
Management Systems), наприклад – Моodle, Lotus Learning Spase, Blackboard Learning Sustem, 
«Прометей», ГЕКАДЕМ, «Віртуальний Університет», «Веб-клас ХПІ», «АГАПА» [5, 6]. 
Вибір програмної платформи являється третім етапом проектування системи дистанційного 
навчання у вищому навчальному закладі. 

Одним з елементів технічного забезпечення дистанційної форми навчання є інтегрована 
система керування і обліку дистанційного навчання, основне призначення якої є 
забезпечення ведення документообігу у вищому навчальному закладі: кількість документів 
(накази, розпорядження, інструкції, відомості); розташування місця формування документів 
(електронний ректорат, електронний деканат); взаємозв’язок документів при їх формуванні 
(накази про переведення, відомості про здачу іспитів); шлях і час руху документу; місце 
зберігання і використання документів (електронний деканат, база даних, електронна 
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бібліотека); зовнішні та внутрішні інформаційні зв’язки (кабінет студента, кабінет викладача, 
форуми, чати, вебінари) тощо.  

Інтегрована система керування і обліку в системі дистанційного навчання вищого 
навчального закладу може бути реалізована як цілісна аналітична система керування вищим 
навчальним закладом, в якій представлені програми для роботи усіх його підрозділів і 
інформація з них подається системно у єдиний програмний інтерфейс, або як окремі 
автоматизовані робочі місця керівників підрозділів начального закладу. Дані з цієї системи 
повинні мати можливість інтеграції у системне середовище дистанційного навчання вищого 
навчального закладу і у навчально-виховний та адміністративний процеси. Така система 
здійснення управління і обліку дистанційного навчання не є обов’язковою для  традиційного 
навчального закладу, але віртуальний університет повинен мати її обов’язково [7]. 

Наступний (четвертий) етап – найбільш трудомісткий, так як включає в себе розробку 
електронної бази навчальних матеріалів, до складу якої зазвичай входять: навчальні 
посібники; мережеві навчально-методичні посібники; комп’ютерні навчальні системи в 
звичайному і мультимедійному варіантах; аудіо навчально-інформаційні матеріали; відео 
навчально-інформаційні матеріали; лабораторні дистанційні практикуми; тренажери з 
віддаленим доступом; бази даних та знань з віддаленим доступом; електронні бібліотеки з 
віддаленим доступом; засоби навчання на основі експертних навчальних систем; засоби 
навчання на основі віртуальної реальності [8]. Електронна база навчальних матеріалів 
повинна бути спроектована таким чином, щоб вона являла собою не сукупність розрізнених, 
неузгоджених між собою компонентів, а цілісну систему інтегрованих засобів, погоджених 
як за своїм змістом, так і за особливостями користувальницького інтерфейсу, щодо вимог до 
програмно-апаратної платформи, форматів даних тощо. Виконання цих вимог багато в чому 
визначається характеристиками інструментальних засобів, які використовуються у 
виробничій підсистемі для розробки підручників, що використовуються у мережі [9]. До того 
ж, особливістю даних електронних баз є те, що окрім навчальних матеріалів вони повинні 
містити інструкції та рекомендації щодо оволодіння способами роботі з інформаційними 
ресурсами та мати привабливий дизайн, зручне та зрозуміле меню, систему гіпертекстів та 
гіпермедіа, доступ до будь-якого блоку навчальних матеріалів, можливість застосування 
звукових та анімаційних ефектів тощо. 

Створення електронних навчальних курсів з навчальних дисциплін являється 
наступним (п’ятим) етапом проектування дистанційного навчання в вузі. Для ефективного 
досягнення освітньої мети, курси з навчальних дисциплін повинні розроблятися у 
відповідності до певного алгоритму: 

вступ до курсу де подаються: анотація, цілі курсу та вимоги до рівня і ступеня його 
засвоєння, міжпредметні зв’язки; 

проектування змісту. Зміст навчання – це особливим чином сконструйована, 
адаптована і логічно вибудувана інформаційна модель освоюваної діяльності. Проектування 
змісту – це і є побудова такої моделі із визначенням необхідного обсягу, структури та 
послідовності вивчення навчального матеріалу, а також оптимальної форми його 
представлення. Обсяг навчального матеріалу дистанційного курсу заданий, держстандартом і 
навчальним планом, який регламентує кількість тем і методико-технологічну структуру 
курсу. Теми повинні блокуватися в модулі (розділи). Таких модулів, повинно бути не більше 
3-8 [5, 7, 13], в залежності від категорії курсу. Також, в дистанційних курсах модулі 
супроводжуються гіперпосиланнями, які бувають двох видів: посилання та переходи, 
зумовлені структурою курсу, смислові гіперпосилання; 

проектування технології вивчення курсу. У найзагальнішому вигляді вивчення 
дистанційного курсу являє собою інтенсивну і регулярну комбіновану роботу над 
пропонованими текстами, вирішенням завдань, виконанням письмових робіт, а також 
проходження серії контрольних заходів; 

графік проходження курсу – це рекомендований методистами і тьюторами 
індивідуальний план роботи студента, в якому зазначені види навчальної діяльності 
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реалізовуються у відповідності до розкладу. У графіку вказуються тижня вивчення курсу і ті 
контрольні заходи, які очікують студента, а також контрольні терміни здачі письмових робіт 
і відповідей на дискусійні і кейсові завдання; 

під час укладання курсів навчальних дисциплін проектуються види навчальної 
діяльності студента при дистанційному навчанні. Реальна комбінація видів навчальної 
діяльності залежить від змісту і типу курсу,  а також від набору контрольних точок,  
передбачених навчальним планом. Під час проходження навчального курсу студенту 
належить пройти через три види контролю: поточний, рубіжний і підсумковий. Тестування 
може бути проведене як в очній формі, так і в on-line: у заздалегідь визначений час студент 
входить на контрольну сторінку курсу,  де його вже чекає онлайновий тест з короткою 
інструкцією.  Він відповідає на запитання,  не виходячи з мережі і в режимі реального часу 
(тобто викладач бачить на моніторі хід відповіді). Оцінка може виставлятися автоматично 
(якщо в тесті тільки вибираються відповіді або відповідь може бути однозначно зіставлений 
еталону) або викладачем (якщо в тесті є відкриті питання) [10].  

Важливим елементом проектування системи дистанційної навчання у вищому 
навчальному закладі є розробка індивідуальних освітніх маршрутів студентів, що дозволяє 
індивідуалізувати освітній процес у вищому навчальному закладі. Зупинимося докладніше 
на цих трьох основних поняттях: 

індивідуальний навчальний план – це сукупність навчальних предметів (базових, 
профільних) і елективних курсів, обраних для освоєння студентами на основі власних 
освітніх потреб та професійних перспектив;  

індивідуальна освітня програма – це уявлення студента про майбутню освітню 
діяльності, її змісті, результати, час, місце, засоби і ситуації взаємодії з педагогами, 
студентами та іншими суб’єктами навчального процесу;  

індивідуальний освітній маршрут – це цілеспрямовано проектуєма диференційована 
освітня програми, що забезпечує студенту позиції суб’єкта вибору, розробки та реалізації 
освітньої програми, спрямованої на його особистісний, професійний розвиток при здійсненні 
викладачами педагогічної підтримки. 

Для проектування індивідуальних освітніх програм студентів використовується 
принцип модульності. З педагогічної точки зору, модуль – це відносно самостійна частина 
навчальної інформації мінімальна за об’ємом, але замкнута за змістом, за якою можливо 
здійснити як самоперевірку, так і педагогічне тестування знань. Цей принцип реалізується 
через модуль базової освіти (обов’язкова освіта) і варіативний модуль (що передбачає вибір), 
модуль корекції (створений для врахування індивідуальних особливостей учасників), модуль 
організаційно-педагогічного забезпечення [11]. Використання модулів в залежності від мети 
та змісту навчання, змінюючи характер встановлених між ними взаємозв’язків, дозволяє 
змінювати структуру освітнього процесу і підлаштовувати його під запити  й можливості 
студента [12].  

До того ж, принцип модульності забезпечує багаторівневість навчання конкретному 
предмету, який передбачає можливість самостійного вибору студентом рівня складності 
вивчаємого предмету в залежності від освітніх цілей закладених у індивідуальних освітніх 
маршрутах. 

Рівні складності вивчємого курсу розробляються педагогом-проектувальником. 
Перший рівень навчання за конкретним предметом обирає сам студент, надалі рівні 
проходження модулів навчального курсу обумовлюються успішністю засвоєння навчальної 
інформації та скеровуються системою навчання.  Для кожного модуля (у разі його 
багаторівневості) педагог-проектувальник розробляє окремі рівні-шари змісту модуля і 
відповідні їм тести самоперевірки і підсумкового тестування. На підставі результатів 
підсумкового тестування за модулем, система може запропонувати більш високий рівень 
вивчення наступного модуля навчального курсу, залишити колишній рівень або направити 
студента на повторне вивчення модулю [13].  
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Наступним етапом проектування системи дистанційного навчання у вузі являється 
підготовка до роботи у системі дистанційного навчання, студентів та викладачів. Даний етап 
включає знайомство з новим програмним забезпеченням, принципами створення навчально-
методнчннх комплексів та електронних курсів, основами ведення навчального процесу в 
режмі on-line, можливостями використання дистанційних технологій у процесі очного 
навчання, правилами створення програмованих тестів та контрольних заходів в on-line 
режимі. 

Висновки. Отже, у статті розглянуті основні етапи побудови системи дистанційного 
навчання у ВНЗ та окреслені напрями реалізації цих етапів, ефективність яких залежатиме 
від: достатнього об’єму джерел фінансування; можливості швидкого розвитку технічної 
інфраструктури вищого навчального закладу; створення умов у вищому навчальному закладі 
для росту і розвитку персоналу, технологій, інфраструктури; можливості використання 
міжнародного досвіду.  

Запропонована етапи проектування системи дистанційного навчання у ВНЗ можуть 
бути використані керівництвом навчальних закладів, що істотно скоротить час, матеріальні 
витрати і можливі помилки. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ 
УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 
Статья посвящена исследованию основ проектирования системы дистанционного 

обучения в высшем учебном заведении. В результате теоретического анализа научной 
литературы были выяснены основные этапы проектирования системы дистанционного 
обучения в вузе, а именно: создание подразделения высшего учебного заведения, в функции 
которого будет входить обеспечение реализации дистанционного обучения в вузе; подготовка 
необходимого технического обеспечения дистанционного обучения в учебном заведении; 
определение системы мотивации персонала и оплаты труда за такие формы как работа в on-
line режиме, создание учебных материалов, ведения дистанционного курса, адаптация 
материалов, разработка программного педагогического обеспечения и т.д.; выбор программной 
платформы для системы дистанционного обучения высшего учебного заведения; 
проектирования электронной базы учебных материалов; создания электронных учебных курсов 
по дисциплинам, что может включать как разработку собственных курсов так и приобретение 
готовых курсов сторонних разработчиков; подготовка к работе в системе дистанционного 
обучения, студентов и персонала; поддержка учебного дистанционного процесса, включающего 
работу с пользователями, текущие работы с дистанционными курсами, мониторинг 
деятельности студентов, преподавателей и тьюторов. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, проектирование, высшее учебное заведение, 
преподаватель, студент. 

 
 

A. Prilipko  
 

DESIGN OF DISTANCE EDUCATION IN HIGHER EDUCATION 
 

To research the basics of designing a system of distance learning in higher education. As a result, 
the theoretical analysis of the scientific literature were clarified milestones designing e-learning system at 
the university, namely, the establishment division of the university, whose function will include ensuring 
the implementation of distance learning in the university; preparation of necessary technical support 
distance learning in schooldefinition of staff motivation and remuneration for such forms as work in on-
line mode, the creation of training materials, conducting distance learning course, adaptation of 
materials, development of educational software, etc; choice of software platform for e-learning system of 
higher education; Electronic database of educational material in the university; create e-learning courses 
from disciplines that may include the development of their courses and the acquisition of finished courses 
third party; Start-up in distance learning system, students and staff; support distance learning process 
that involves working with people, working with current distance courses, monitoring of students, teachers 
and tutors. 

Keywords: distance learning, planning, higher education institutions, teacher, student. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ  
ОСВІТНЬОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 
Стаття присвячена дослідженню дистанційного навчання як процесу створення 

освітньої продукції. В статті подано визначення сутність поняття «дистанційне навчання» 
та визначені переваги цієї форми навчання у порівнянні з тими, що використовуються у 
навчальних закладах на даний час. В статті розкрита сутність основних моделей 
організаційних структур дистанційного навчання в сфері вищої освіти, а саме: доповнення до 
традиційної університетської освіти, віртуальні університети, консорціуми, угоди. Також, 
розкритий зміст компонентів навчального процесу організованому за дистанційною (або 
змішаною) формою навчання: цілі, зміст, організаційні форми, засоби навчання, система 
контролю та оцінки результатів навчання. В статті визначено, що дидактичне забезпечення 
певного навчального курсу має включати: вступ або методичні рекомендації, заняття 
(інформаційні блоки) за матеріалами змісту структурної частини курсу, тести, практикум, 
підручники, словники, список посилань на інтернет-сторінки і ресурси мережі, форум, відповіді 
на найбільш популярні питання тощо. 

Ключові слова: дистанційне навчання, модель організаційної структури дистанційного 
навчання, компонент навчального процесу, навчальний курс, тьютор, студент. 

 
Постановка проблеми. Справжньою новацією ХХІ сторіччя стала дистанційна форма 

навчання. Питання інформаційної забезпеченості всього людства набуває все більшого 
значення. Сучасні інформаційні технології дозволяють перейти на новий рівень існуючої 
системи освіти від традиційних до новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій 
навчання і віртуального освітнього простору. Так, В.Г.Кремень переконаний, що дистанційна 
форма освіти – реакція на зовнішні зміни, які відбуваються у світі (об’єктивні тенденції 
глобалізації світу, підвищення динаміки його соціально- економічного розвитку, бурхливий 
розвиток інформаційних і телекомунікаційних технологій) [1]. 

Дистанційні технології відкривають перспективи для підвищення ефективності 
освітнього процесу. Вони дозволяють перейти на новий рівень існуючої системи освіти, від 
традиційних до новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій навчання і 
віртуального освітнього простору. Вступ України до Болонського процесу у ВНЗ вимагає 
посилення самостійної роботи студентів. Саме дистанційні технології навчання дають 
можливість забезпечити студентів завданнями для самостійного виконання, електронними 
навчальними ресурсами для самостійного опрацювання, реалізувати індивідуальний підхід 
до кожного студента [2]. 

Виклад основного матеріалу. Дистанційна освіта бурхливо розвивається в багатьох 
країнах світу, проте для України це відносно новий вид освіти. У вітчизняній літературі 
неодноразово розглядалися проблеми становлення та розвитку дистанційного навчання в 
Україні:  праці Н.  Казаринової [3],  Б.  Шуневича [4],  Г.  Яценка [5],  С.Степаненка [6],  В.  
Стрельнікова [7] та інші. Незважаючи на різноманітність наукових праць і глибину їхніх 
досліджень на сьогоднішній день не існує єдиного визначення поняття «дистанційне 
навчання», ще й у зв’язку із  існуванням найрізноманітніших моделей навчання на відстані. 

В нормативно-правових документах дистанційне навчання розглядають як форму 
організації навчального процесу у закладах освіти, яка забезпечує реалізацію дистанційного 
навчання та передбачає можливість отримання випускниками документів державного зразка 
про відповідний освітній рівень [8].  

В науковій літературі, деякі автори визначають дистанційне навчання як учіння на 
відстані (відзначимо, що тут має місце дослівний переклад терміна distant 1еаrning). Інші 
відзначають при цьому відсутність безпосереднього контакту вчителя і учнів, вбачають у 
ньому новий тип заочного навчання, ефективність якого підвищується завдяки 
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використанню сучасних інформаційних технологій. У деяких визначеннях наголошується 
відмінність дистанційного навчання від заочного, яка зумовлена використанням сучасних 
технологій. Зроблено спроби намітити основні ознаки дистанційного навчання [9; 10; 11]. У 
визначенні дистанційного навчання американською асоціацією дистанційного навчання 
виділяються такі його ознаки: а) географічна віддаленість того, хто навчається, від педагога; 
б) використання засобів для передачі навчальної інформації, при цьому розмежовуються 
навчання (викладання) і учіння, кожне з яких передбачає певну роль учителя і учня. При 
визначенні дистанційного навчання часто наголошують на мережевому застосуванні 
комп’ютера як засобу навчання, водночас відзначається, що для пред’явлення учням 
навчальних засобів можуть застосовуватися також телефон, телевізор, поштові відправлення 
тощо [12].  

Науковці (М.Бугайова, В. Депутат, О. Коміссарова, Ю. Машбиць, М. Смульсон, В. Цап) 
[9; 10; 11] тлумачать дистанційне навчання як особливу систему навчання, в якій має місце 
поєднання інформаційних (інформаційно-комп’ютерних) технологій навчання із 
комунікаційними (вони включають, поряд із традиційними засобами комунікацій, 
комп’ютери, локальні й глобальні мережі, електронну пошту, Інтернет). Поєднання цих 
технологій дозволило не тільки значно розширити середовище застосування комп’ютера, а й 
створити принципово нову систему освіти, реальну можливість кожній людині одержати 
освіту на будь-якому рівні, включаючи і вищу, незалежно від її соціального статусу і навіть 
рівня підготовки.  

Отже, під поняттям «дистанційне навчання» розуміють курси, навчальні програми, 
комплекси, визначальними рисами яких є, по-перше, відірваність викладача й студента один 
від одного у просторі та (або) у часі; по-друге, те, що над процесом учіння контроль 
переважно належить студентові, а не віддаленому викладачу; і по-третє, комунікація між 
викладачем і студентом є безконтактною, опосередкованою певними технічними засобами. 
Дистанційне навчання, яке об’єднує новітні інформаційні і телекомунікаційні технології, 
відкриває нові шляхи організації системи освіти, створює реальні можливості забезпечення 
неперервної освіти,  дає можливість кожній людині одержувати вищу освіту і підвищувати 
свою професійну кваліфікацію [12]. 

До переваг дистанційної освіти пред традиціними її формами можна віднести те, що 
вона створює студенту найзручніші умови для засвоєння навчального матеріалу протягом 24 
годин на добу і 7 днів на тиждень; відсутність територіальної та часової прив’язки студента 
до університету, в якому він навчається, що приваблює багатьох студентів; за даними 
російських викладачів, таке навчання дешевше приблизно вдвічі; монолог викладача 
перетворюється на діалог двох колег, один із яких більш досвідчений; знання може 
здобувати студент безпосередньо у того викладача, якого обере; процес здобуття знань у 
дистанційному навчанні – це самостійна робота [26]. У звязку з цим, поряд з переліченими 
перевагами, одним зі «слабких місць» організації навчання за дистанційною формою, на яке 
найчастіше вказують в літературі, виступає самоорганізації учбової діяльності студентів. Як 
зазначае М.Смульсон: «Специфіка віртуального освітнього простору сприяє поляризації 
учіннєвої діяльності від повністю несамостійної (контрольні роботи та реферати 
«скачуються», завдання за учня виконують інші учні, батьки, вчителі, дружина, 
співробітники, друзі тощо) до повного перебирання учнем на себе функцій управління 
учіннєвою діяльністю (за Ю.І.Машбицем – «самонавчання»)» [12] Отже, ефективність освіти 
за дистанційною формою базується на самоорганізації студента, бажанні навчатися, його 
розумінні необхідності набутих знань та вмінь. Емпіричні дослідження вказують на те, що 
дистанційна форма для студентів з низьким рівнем самоорганізації навчання викликає певні 
труднощі [4].  

Наведені переваги дистанційного навчання а також сучасні економічні, політичні та 
соціальні зміни, що відбуваються в державі, сприяють активному впровадженню даної 
форми навчання в вітчизняний освітній процес. При цьому нормативно-правовою базою є: 
Закон України від 09.01.2007 № 537-V «Про основні засади розвитку інформаційного 



 241 

суспільства в Україні на 2007– 2015 роки»; «Положення про дистанційне навчання» 
затверджене наказом №40 Міністерства освіти і науки України від 21.01.2004; Указ 
Президента України № 928/2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової 
глобальної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні»; 
Наказ № 293/2000 міністра освіти та науки «Про створення Українського центру 
дистанційної освіти» (УЦДО); «Концепція дистанційної освіти в Україні» від 01.12.2000 р. та 
інші [13]. На даний момент готується до  розгляду та ухвалення «Положення про 
дистанційне навчання у навчальних закладах».  

Сьогодні майже все вищі навчальні заклади України використовують елементи 
дистанційного навчання, як доповнення до традиційних форм освіти: Київський 
національний торговельно-економічний університет; Інститут заочної та дистанційної освіти 
НАУ; Національний технічний університет КПІ; Міжрегіональна Академія Управління 
Персоналом; Українсько-американський гуманітарний інститут; Київська державна  академія 
водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного; Державний інститут 
підготовки кадрів промисловості України; Київський бізнес-інститут; Інститут туризму 
Федерації профспілок України; Державна академія статистики, обліку та аудиту та інші. 
Проте, лише небагато з них пропонують використання дистанційного навчання як окремої 
форми отримання споживачем повноцінних освітніх послуг, а саме це такі навчальні 
заклади: Центр дистанційного навчання Освітньої Мережі Глобального Розвитку Світового 
Банку Національної академії державного управління при Президентові України; Кримський 
центр Європейського Університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу; 
Сумісний російсько-український Інститут інформаційних і управлінських технологій (The 
Institute of Informational and Management Technologies, скорочено IIMT); Відкритий 
Міжнародний Університет розвитку людини «Україна»; Центр дистанційного навчання при 
Кременчуцькому інституті Дніпропетровського університету економіки і права; центрально-
східно-європейський віртуальний університет та інші. 

Загалом, існує 4 основні її моделі організаційних структур дистанційного навчання в 
сфері вищої освіти: доповнення традиційної університетської освіти, віртуальні 
університети, консорціуми, угоди.  

Доповнення традиційної університетської освіти.  Переважна більшість ВНЗ,  що 
надають можливості дистанційного навчання, це традиційні університети та коледжі зі 
студентами, що навчаються, так би мовити, «на місці». Такі заклади пропонують у межах ДН 
деякі дисципліни або навіть цілі програми. Студенти дистанційної форми навчання 
зараховуються в університет за традиційною схемою, працюють з тими самими викладачами, 
що й студенти денного відділення. Різниця полягає лише в спілкуванні: викладачі створюють 
сайти в мережі Інтернет, які доповнюють їхні курси та забезпечують доступ до знань 
студентам, які перебувають за межами навчального закладу.   

Віртуальні університети. До цього типу належать вищі навчальні заклади, які надають 
освітні послуги з допомогою засобів Інтернет-технологій: вибір навчального курсу, його 
оплата, заняття зі студентами, передача контрольних завдань та їх перевірка, а також здача 
проміжних і фінальних іспитів. На даний момент віртуальних університетів не так багато в 
основному через високі вимоги до апаратно-програмного оснащення і рівня підготовки 
персоналу, а також необхідності значних початкових фінансових вкладень. Найбільш 
відомими «віртуальними університетами» є: Університет західних губернаторів (США) 
(http://www.wgu.edu/); Канадський відкритий університет (http://www.athabascau.ca/); 
Національний технологічний університет (США) (http://www.ntu.edu/); Каліфорнійський 
віртуальний університет (http://www.california.edu/); Голландський відкритий університет 
(http://www.ou.nl/); Відкритий університет Ізраїлю (http://www.openu.ac.il/); Британський 
відкритий університет (http://www.open.ac.uk/); Міжнародний Фінансово-Економічний 
Інститут (Харків, Україна) (http://mfei.com.ua/). 

Консорціуми. Існують різні угоди, за якими кілька університетів об’єднуються через 
державну або регіональну мережу з метою надання бажаючим програми ДН. Право надання 

http://www.wgu.edu/
http://www.athabascau.ca/
http://www.ntu.edu/
http://www.california.edu/
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http://mfei.com.ua/
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ступеня або кредитних годин зберігається за вищим навчальним закладом, а не за 
консорціумом. Прикладом такої моделі організації дистанційного навчання є так звана 
Освітня мережа штату Мен (Тhе Еduсаtіоn Nеtwоrk оf Маіnе), створена на базі Університету 
штату Мен у 1988 р. для обслуговування вищих навчальних закладів цього штату.   

Угоди. Йдеться про різноманітні угоди між вищими і навчальними закладами, 
викладачами й провайдерами щодо ДН. На відміну від консорціумів, право надання 
академічного ступеня за такими угодами належить структурі, яка виникає внаслідок 
підписання й реалізації угоди, а не університетам, що підписали угоду. Як приклад такої 
структури можна назвати «Університет губернаторів штатів» (Governors State University), що 
співпрацює з 25 місцевими коледжами по всій країні, надаючи "дорослим" студентам 
можливість здобути вищу освіту на рівні бакалавра, не залишаючи місце проживання [18].  

Для дистанційного навчання характерні всі властиві навчальному процесу компоненти 
системи навчання: цілі, зміст, організаційні форми, засоби навчання, система контролю та 
оцінки результатів [14]. 

Метою дистанційного навчання у ВНЗ є надання студентам,  слухачам можливості 
отримати якісні знання, набути уміння та навички відповідно до обраної навчальної 
програми та державних освітніх стандартів з використанням інформаційно-комунікаційних 
технологій.  

Основними завданнями дистанційного навчання є: розширення можливостей доступу 
різних категорій студентів, слухачів до якісного навчання за відповідними програмами; 
забезпечення індивідуалізації навчального процесу у відповідності до потреб, особливостей і 
можливостей тих, хто навчається;  підвищення якості та ефективності навчального процесу 
шляхом застосування актуальних освітніх технологій; створення додаткових можливостей 
для спілкування педагогічних (науково-педагогічних) працівників з студентами, слухачами 
та студентів, слухачів між собою в межах активного творчого засвоєння програми навчання; 
забезпечення контролю якості освіти [15]. 

Суб’єктами навчального процесу у ВНЗ,  що відбувається за дистанційною формою 
навчання, є: студенти (слухачі), педагогічні, науково-педагогічні працівники, методисти, 
адміністративно-керівний склад, інженерно-технічний склад, допоміжний склад [15]. 

Загалом, як зауважує О. Андрєєв [14], роль викладача ВНЗ в організації та забезпеченні 
навчального процесу за формами дистанційної освіти змінилася. Викладач, який здатний 
ефективно реалізувати навчальний процес на основі електронних освітніх ресурсів і їх 
моделей, в даний час все частіше називається тьютором. 

На сьогодні існує декілька підходів до визначення поняття «тьютор».  Згідно з 
підходами Т. Ковальової та Н. Рибалкіної, тьютор – це помічник викладача, посередник між 
лектором (професором) і студентом, який виконує скоріше не педагогічну, а організаторську 
функцію. У працях Н. Борисової та Є. Гаврилової тьютор розуміється як спеціаліст в галузі 
організації освіти та самоосвіти, який підтримує студентів у процесі самоосвіти власної 
компетентності [16]. 

На наш погляд,  найвдалішим у відповідності до функцій,  які покладені на викладача 
при організації навчання за дистанційною формою, є визначення поняття «тьютор» подає у 
своїй монографії С. Щенніков. Тьютор визначається як викладач-консультант – «спеціаліст в 
галузі організації навчання і самоосвіти. На тьютора покладена відповідальність за ведення 
цілісного освітнього модуля, організації індивідуальної та групової роботи зі студентами. До 
задач тьютора входять методична підготовка і проведення групових занять-практикумів; 
допомога у виконання атестаційних робіт, їх перевірка і оцінка; консультації та інші форми 
педагогічної та психологічної підтримки студентів; індивідуальна допомога студентам у 
вирішенні академічних чи особистих проблем, що пов’язані з навчанням; професійна 
орієнтація та консультування з питань кар’єри. Актуальні ролі тьютора – дидактичні, 
організаційні, маркетингові, консультаційні, лідерські» [17, с.4]. 

Виходячи з даного визначення основними функціями тьютора є: 
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§ функція забезпечення засвоєння знань – педагогічна підтримка з боку тьютора 
забезпечує розуміння навчального матеріалу і оволодіння ним студентом; демонструючи 
оптимальні способи роботи з електронними освітніми ресурсами, тьютор стимулює 
формування нових навичок і способів поведінки; 

§ організаційна функція – координація взаємодії студента з освітньою установою, 
організація взаємодії студентів з тьютором і один з одним, організація взаємного навчання, 
управління послідовністю і часом навчання; 

§ комунікативна функція – здійснення спілкування студентів з тьютором і між собою; 
управління груповою динамікою, розподіл групових позицій і ролей; 

§ мотиваційна функція – виявлення індивідуальних мотивів і потреб студентів; 
допомога в усвідомленні особистісних перспектив, пов'язаних з навчанням; 

§ моніторинг і контроль – виявлення індивідуальних труднощів і обмежень студентів, 
допомога в їх подоланні; детальний та послідовний моніторинг діяльності студентів, 
контроль і оцінка знань і умінь по закінченні навчання. 

В освітньому процесі ДН використовуються як традиційні, так і інноваційні засоби 
навчання, засновані на застосуванні комп'ютерної техніки і телекомунікацій і інших нових 
інформаційних технологій. Всі вони  поділяються на програмно-технічні і навчальні засоби 
навчання (друковані і електронні навчальні видання).  

Таблиця 1 
Реалізація організаційних форм дистанційного навчання з використанням нових 

інформаційних технологій 
 

Організаційна форма заняття Засоби організації спілкування 
Лекційні заняття В основному не потрібні, проте 

можливо використовувати:  
•  форуми (у тому числі аудіо та 

відео);  
• телевізійні відеоконференції. 

Лабораторні та практичні заняття • електронні дискусії;  
• текстовий і графічний форуми;  
• засоби спільної групової роботи;  
• телефон. 

Контрольні заняття • електронна пошта; 
• електронні дискусії;  
• телефон;  
• текстовий і графічний форуми. 

Семінари • електронні дискусії;  
•  форуми (у тому числі аудіо та 

відео);  
• телевізійні відеоконференції. 

Консультації • електронна пошта;  
• електронні дискусії;  
• текстовий і графічний форуми; 
• телефон. 

Самостійна (позаурочна) робота • електронна пошта;  
• електронні дискусії;  
• текстовий форум;  
• засоби спільної групової роботи;  
• телефон. 

Контрольні заняття Зазвичай проводяться з 
використанням комп'ютерного контролю 

 
Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає: апаратні засоби, 

телекомунікаційне забезпечення, програмне забезпечення загального та спеціального 
призначення (наприклад Institute of Electrical and Electronics Engineers), IMS (Instructional 
Management Systems), наприклад, SCORM (Sharable Content Object Reference Model); 4) Веб-
ресурси навчальної програми (дисципліни) [2]. 
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Засоби організації спілкування при ДН можна розділити на три групи: пошта (в тому 
числі кур’єрська); радіозв’язок і телефонний зв’язок, телевізійне мовлення; мережеві засоби 
(електронна пошта, електронні дискусії (news), текстовий форум (chat), графічний форум 
(whiteboard), аудіо- та відеофоруми).  

Організаційні форми ДН. Під формою навчальної діяльності розуміється характер 
організації навчальної діяльності, тобто дидактичного процесу. В дидактичному навчанні 
використавують наступні форми навчання: лекційні заняття, семінарські заняття, практичні і 
лабораторн заняття (лабораторний практикум), консльтації, контрольні заняття (іспит, залік 
тощо), самостійна робота [14].  

Лекційні заняття. Лекційні заняття ДН, на відміну від традиційних аудиторних, 
звичайно є асинхронними і виключають живе спілкування з викладачем. Однак при 
необхідності можна використовувати аудіо- і відеоконференції для проведення «живих» 
уроків.  

Лабораторні та практичні заняття. Практичні заняття ДН припускають використання 
засобів колективного взаємодії, які повинні підтримувати інтенсивна взаємодія між 
учасниками групи. При необхідності студенти можуть використовувати допоміжні програмні 
засоби, які дозволяють автоматизувати процес виконання завдань.  

Лабораторні заняття відрізняються від звичайних практичних необхідністю роботи з 
будь-яким обладнанням. У ДН ця проблема вирішується двома способами: використанням 
програмних симуляторів, що імітують роботу обладнання та лабораторних стендів; 
віддаленим доступом до реального устаткування. Перший варіант дозволяє виконувати 
роботи в зручний час без прив’язки до конкретного часу проведення заняття (асинхронний 
режим). Другий варіант припускає віддалений мережевий доступ до обладнання у 
визначений час за розкладом (синхронний режим). Для технічних спеціальностей робота на 
реальному обладнанні дуже важлива, тому потрібна організація віддаленого доступу. 
Програмні симулятори рекомендується використовувати як допоміжний засіб з метою 
підготовки до реальних експериментів.  

Семінари. Семінари ДН є активною формою навчальних занять. Семінари можуть 
проводитися в асинхронному і синхронному режимі. В асинхронному режимі 
використовуються електронні дискусії. Перевагою асинхронних семінарів є те, що їх 
учасники спілкуються в зручний для кожного з них час. Кожен учасник у будь-який момент 
може вивчити історію розвитку обговорення і вступити в дискусію. Викладач може оцінити 
засвоєння матеріалу за ступенем активності учасника дискусії. Якщо конференція не 
знаходиться в конкретий момент часу під керівництвом викладача, то кожен учасник бачить 
на екрані всі тексти запитань і відповідей всіх інших учасників семінару.  

У синхронному режимі викладачеві стає простіше керувати ходом дискусії, проте 
синхронні засоби спілкування вимагають присутності учасників семінару в один і теж час. 
Синхронні семінари можуть проводитись у ДН за допомогою телевізійних відеоконференцій 
і  форумів.  

У педагогічному аспекті використання семінарів в режимі відеоконференції не 
відрізняється від традиційного, так як учасники процесу бачать один одного на екранах 
моніторів або на екранах телевізора. До відеоконференцій, як показує досвід при проведенні 
семінарів з використанням відеоконференц-зв’язку треба звикати так як, часто 
спостерігається деяка затримка зображення на екрані при руха учасників.   

Компромісним варіантом синхронних семінарів є текстовий форум, з одного боку він 
дозволяє вести обговорення з максимальним ступенем інтерактивності, з іншого боку він 
вимагає мінімальних ресурсів. Якщо в ході обговорення широко використовується графічний 
матеріал або необхідно додатково обмінюватися іншої інформацією, то необхідно 
використовувати графічний форум. Цей форум, по суті, являє собою не тільки засіб 
спілкування, але засіб спільної роботи.  

Консультації.  Консультації ДН є однією з форм керівництва роботою студентів і 
надання їм допомоги в самостійному вивченні дисципліни. Найчастіше для консультацій 
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використовується телефон і електронна пошта, рідше – електронні дискусії. Електронні 
дискусії можуть виявитися корисними, якщо консультації проводяться в груповому режимі, 
а не індивідуальному. Консультації допомагають педагогові оцінити особисті якості 
студента: інтелект, увагу, пам’ять, уяву і мислення.  

Самостійна робота. Якщо самостійна робота є індивідуальною, то ніяких засобів 
спілкування для цієї організаційної форми не потребується.  Якщо ж самостійна робота 
проводиться в груповому режимі, то тут можуть використовуватися ті ж засоби що для 
консультацій. Крім цього може виявитися корисним використання синхронних засобів 
(текстового і графічного форумів) для полегшення взаєморозуміння в ході виконання 
спільної роботи. 

Контрольні заходи при здійсненні підготовки фахівців за дистанційною формою 
навчання у ВНЗ включають вхідний, поточний, рубіжний та підсумковий контроль знань, 
умінь та навичок, набутих студентом у процесі навчання. Вхідний, поточний та рубіжний 
контроль може здійснюватись дистанційно із використанням можливостей 
телекомунікаційного зв’язку, зокрема, відеоконференцзв’язку, або очно у комп’ютерному 
класі відповідно до рішення ВНЗ. 

Дидактичне забезпечення певного навчального курсу має включати:  
1. Вступ або методичні рекомендації. Це електронний документ текстового формату, де 

описана структура курсу, записані всі структурні одиниці й вимоги до вивчення курсу 
взагалі і кожної структурної одиниці, зокрема. Детально описані вимоги до контрольних 
точок (проміжного контролю) і детальний опис процедури проміжного контролю й критеріїв 
оцінювання. Особливо необхідно приділити увагу опису системи зарахування й термінів 
проходження проміжного контролю.  

2. Заняття (інформаційні блоки) за матеріалами змісту структурної частини курсу. Це 
можуть бути лекційні теоретичні матеріали, що відповідають тільки певній визначеній 
структурній частині. Таких занять має бути стільки, скільки є структурних частин. Разом всі 
заняття складають повний теоретичний матеріал всього навчального курсу з дисципліни на 
семестр/сесію.    

3. Тести. Створені тести з можливістю он-лайн тестування студентів й автоматичною 
перевіркою і зарахуванням у електронний журнал.  Тести можуть бути різного типу і мати 
різні системи оцінювання: бальна система (100 балів); оцінка (2-5 балів); зараховано/не 
зараховано) та інше.  

4. Практикум. Методичні рекомендації у текстовому електронному форматі, де 
детально описані практичні роботи, творчі завдання або опис проекту, в якому студенти 
мають взяти участь. У рекомендаціях мають бути дуже детально описані теоретичні джерела 
(якими студент може скористатися для виконання завдання), хід виконання роботи 
(покрокова інструкція) й форма та спосіб представлення результатів, з якими студент має 
звітувати про виконання роботи. Особливе місце має бути приділене критеріям оцінювання 
виконаної роботи та термінам отримання звітів викладачем.  

5. Підручники. Книги, посібники, методичні вказівки для самостійної роботи, що 
супроводжують курс, повинні максимально допомогти студенту підготуватися до 
проходження тестів,  творчих,  практичних або проектних робіт.  Це можуть бути книги в 
електронному текстовому форматі як самого викладача, так і інших авторів. Підручники 
можуть бути як основними (рекомендованими), так і додатковими чи альтернативними. 

6. Словники. Викладач повинен додати до дидактичного пакету словники термінології, 
глосарій чи іншу довідкову літературу або матеріали. Це електронні документи в різних 
форматах, переважно, текстові.  

7. Посилання. Список посилань на Інтернет-сторінки і ресурси мережі, що стосуються 
тем, що вивчаються в курсі навчальної дисципліни.  

8.  Форум.  Проведення занять у форумі дозволяє викладачеві піднімати окремі теми з 
курсу й дозволити студентам давати відповіді, консультуватися безпосередньо з викладачем 
або дискутувати з іншими студентами своєї групи з теми навчального курсу.  
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9. Відповіді на найбільш популярні питання. З року в рік студенти задають питання з 
тематики курсу. Більша частина цих питань повторюються. Зібрані запитання й надана 
детальна відповідь викладача допоможе студентам швидше та якісніше отримати відповідь 
на свої запитання. Файл з відповідями має текстовий формат і доповнюється й поновлюється 
у міру надходження нових питань [18]. 

Висновки. Впровадження дистанційнї форми навчання в вищих навчальних закладах 
України зумовлена особливістю сучасної економічної та соціальної ситуації, необхідністю 
забезпечення науково-технічного розвитку в країні, зміною парадигми освіти, встановленням 
згідно Болонської декларації єдиної європейської зони вищої освіти та активізацією 
європейської системи вищої освіти у світовому масштабі. Від сучасного вищого навчального 
закладу потребується впровадження нових підходів до навчання, що забезпечують поряд з 
його фундаментальністю та дотриманням вимог Державних освітніх стандартів розвиток у 
студентів комунікативних, креативних і професійних компетенцій, потреб у самоосвіті на 
основі потенційної варіативності змісту та організації освітнього процесу. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
 
Статья посвящена исследованию дистанционного обучения как процесса создания 

образовательной продукции. В статье дано определение сущности понятия «дистанционное 
обучение» и определенные преимущества этой формы обучения по сравнению с теми, что 
используются в учебных заведениях в настоящее время. В статье раскрыта сущность основных 
моделей организационных структур дистанционного обучения в сфере высшего образования, а 
именно: дополнение к традиционному университетскому образованию, виртуальные 
университеты, консорциумы, соглашения. Также, раскрыто содержание компонентов (целей, 
содержания обучения, организационных форм, средств обучения, системы контроля и оценки 
результатов обучения) учебного процесса, который организованный в дистанционной форме 
обучения. В статье определено, что дидактическое обеспечение определенного учебного курса 
должна включать: введение или методические рекомендации, занятия (информационные блоки) 
по материалам содержания структурной части курса, тесты, практикум, учебники, словари, 
список ссылок на интернет-страницы и ресурсы сети, форум, ответы на наиболее популярные 
вопросы и т.п. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, модель организационной структуры 
дистанционного обучения, компонент учебного процесса, учебный курс, тьютор, студент.  
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF A TUTOR-BASED ACTIVITY IN THE 
ORGANIZATION AND MAINTENANCE TRAINING AND EDUCATIONAL PROCESS IN 

HIGHER EDUCATION 
 
The article investigates distance learning as a process of creating educational products. The paper 

defines the essence of the concept of «distance education» and identified the benefits of this form of 
education compared to those used in schools at present. The article revealed the essence of the basic 
models of organizational structures of distance learning in higher education, namely: a supplement to 
traditional university education, virtual universities, consortia agreements. Also disclosed the content of 
the components of the educational process organized by the distance (or mixed) learning: objectives, 
contents, organizational forms, learning tools, system monitoring and evaluation of learning outcomes. 
The article states that provide some didactic curriculum must include: introduction and guidance, 
employment (information blocks) for the structural materials of the course content, tests, practical 
tutorials, dictionaries, a list of links to web pages and network resources, forum, answers to the most 
popular questions and more. 

Keywords: distance learning, organizational structure model of distance learning component of the 
learning process, course, tutor, student. 
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УДК 378.018.43                                                                      к.психол.н. Мась Н.М. (ВІКНУ) 
 

ПРОЕКТУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ВИКЛАДАЧА-Т’ЮТОРА В 
СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 
Стаття присвячена дослідженню основ проектування методичної системи викладача-

тьютора в системі дистанційного навчання. В результаті теоретичного аналізу наукової 
літератури була з’ясована сутність педагогічної позиції викладач-тьютор у навчально-
виховному процесі у вищому навчальному закладі. Було з’ясовано, що методична система 
викладача-т’ютора складається з сукупності взаємопов’язаних компонентів: мети, 
методичного стилю викладача-т’ютора та організаційних форм, необхідних для створення 
цілеспрямованого послідовного педагогічного впливу на формування і розвиток індивідуально-
психологічних та професійних якостей майбутнього фахівця і на реалізацію навчально-
виховного процесу в навчальному вузі. Також, були визначені ключові компетенції в структурі 
професійної компетентності викладача-тьютора, а саме: компетенції у галузі педагогіки, 
психології, методики викладання та дистанційного навчання, а також соціально-особистісні, 
інструментальні, загально-наукові, загально-професійні та спеціалізовано-професійні. В статті 
окреслені напрями становлення повного циклу відтворення професії «викладач-тьютор» у 
вітчизняній освіті. 

Ключові слова: викладач-тьютор, тьюторант, методична система, діяльність, 
компетентність, компетенція, вищий навчальний заклад. 

 
Постановка проблеми. У межах традиційного навчального процесу головною ланкою 

забезпечення високої ефективності навчання є викладач, діяльність якого має високу 
соціальну значущість. Сучасні реформи освіти, які пов’язані із впровадження болонської 
системи, вимагають розширення рольових функцій викладача, отже, з’являється нова 
педагогічна позиція – тьютор. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «викладач-тьютор» набуло поширення в 
Україні всього кілька років тому у зв’язку з проведенням реформ в системі вищої освіти. 
Термін «тьютор» запозичений з англійської лексики і західної системи освіти. Дослівний 
переклад терміну tutor – наставник, вихователь.  

Проблемі місця та ролі викладача-тьютора в сучасній системі освіти присвячена ціла 
низка  праць [1, 2].  Тьюторська позиція в них трактується неоднозначно. На думку більшості 
дослідників, викладач-тьютор – це нова спеціалізація діяльності вчителя, що реалізується в 
умовах дистанційної форми навчання [1].  

Викладачу-тьютору властиві як традиційні функції вчителя, так і нові, пов’язані з 
принципово новими умовами організації навчального процесу. Виконання професійних 
завдань викладачем-тьютором передбачає передусім реалізацію функцій: консультанта, що 
виявляється в інформуванні, наданні слухачам порад, інформаційній підтримці навчання; 
менеджера, яка реалізується в керівництві та мотивації слухачів, консультаціях та 
комунікаціях із ними; фасилітатора, що виражається в налагодженні та підтриманні 
інформаційних зв’язків і взаємодії між слухачами та іншими учасниками системи  освіти, у  
врегулюванні різних проблем,  розв’язанні конфліктів,  адаптації слухачів до нових форм 
навчання. 

Існує думка, що «викладач-тьютор» – це така педагогічна позиція, що займається 
випрацюванням зовнішньої форми дії. Викладач-тьютор супроводжує людину в її опануванні 
способами нової діяльності» [3]. Сенс тьюторства полягає в подоланні антропологічного 
дефіциту в освіті. Цей дефіцит створює брак «особистої присутності» людини в освіті; брак 
особистого й освітнього сенсу; брак відповідальності людини за власну освіту. 

Професія «викладач-тьютор» віднесена до категорії нових, інноваційних для 
вітчизняної освіти і українського суспільства загалом, професій. Професія «викладач-
тьютор» в країні отримала своє поширення у зв’язку із зобов’язаннями України щодо 
виконання Болонських угод, які передбачають таку трансформацію вищої професійної 
освіти,  в якій ключову позицію займатиме викладач-тьютор –  представник професії,  що 
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виконує особливого функцію супроводу розробки і реалізації кожним студентом 
індивідуальної освітньої програми, що передбачає його професійне становлення і розвиток. 

На даний момент йде становлення повного циклу відтворення професії «викладач-
тьютор», що включає в себе: розробку та затвердження професійного стандарту 
викладацько-тьюторської діяльності; розробку та впровадження в освітню практику 
освітнього стандарту підготовки викладачів-тьюторів в освітніх установах вищої 
професійної освіти і додаткової професійної освіти; професійну освітню підготовку 
викладачів-тьюторів в освітніх установах вищої професійної освіти і додаткової професійної 
освіти; процедуру оцінки і сертифікації професійних тьюторських кваліфікацій. 

На думку російських фахівців така складна професійна діяльність, як викладацько-
тьюторський супровід, вимагає магістерської освіти. Спочатку майбутній викладач-тьютор 
отримує базову педагогічну освіту (бакалаврат з будь-якої педагогічної спеціальності),  а 
потім продовжує своє навчання в тьюторській магістратурі. Крім того, викладачі-тьютори 
можуть навчатися в освітніх закладах додаткової професійної освіти за програмами 
професійної перепідготовки і підвищення кваліфікації. 

Сьогодні в Україні діють курси навчання для тьюторів (Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут»), а також відкрита магістратура за 
напрямом «дистанційне навчання», що дозволяє якісно підготувати спеціалістів для роботи у 
системах дистанційного навчання вищих навчальних закладів. Проте є необхідність 
подальшого впровадження технології у інших навчальних закладах, і більш широке 
застосування інших форм підготовки тьюторів: тренінги, конференції, виїзні семінари. 

Методична система навчання – це впорядкована сукупність взаємопов’язаних і 
взаємообумовлених методів, форм і засобів планування та реалізації, контролю, аналізу, 
коригування навчального процесу, спрямованих на підвищення ефективності навчання 
студентів (слухачів) (рис. 1). 

 
 Методична система викладача-т’ютора 

Цілі 
• глобальні 
(визначені 
держзамовленням і 
відображені в 
держстандарті); 
• етапні; 
• оперативні (цілі 
вивчення окремих 
тем) 

Методичний стиль 
• когнітивний елемент; 
• мотиваційний елемент; 
• змістовно-операційний 
елемент: 
        - інтелектуально-логічні   
здібності; 
        - інтелектуально-     
евристичні здібності; 
        - комунікативні здібності; 
        - організаційні здібності та 
вміння; 
• індивідуально-творчий 
елемент; 
• рефлексивно-оцінний 
елемент; 
• методичний досвід. 

Оргформи 
• традиційні; 
• інноваційні 

 
Рис. 1. Структура методичної системи викладача-т’ютора 

 
Під методичною системою викладача-т’ютора будемо розуміти сукупність 

взаємопов’язаних компонентів: мети, методичного стилю викладача-т’ютора і 
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організаційних форм, необхідних для створення цілеспрямованого послідовного 
педагогічного впливу на формування і розвиток індивідуально-психологічних та 
професійних якостей майбутнього фахівця і на реалізацію навчально-виховного процесу в 
навчальному вузі. 

У зв’язку з перетворенням традиційного навчального процесу навчання на 
дистанційний у середовищі Інтернет змінюються і вимоги до викладача-тьютора. Традиційні 
організаторські, дидактичні, перцептивні, комунікативні, сугестивні, дослідницькі, науково-
пізнавальні та предметні вміння набувають нового значення [4]: 

організаторські – основним умінням виступає планування роботи он-лайн, 
згуртовувати і активізувати студентів до дистанційного навчання; 

дидактичні – володіння знаннями дидактичних властивостей і вмінням користуватися 
засобами ІКТ; 

перцептивні – вміння об’єктивно оцінювати емоційний і психологічний стан студентів 
за допомогою ІКТ; 

комунікативні – вміння встановлювати доцільні і довірчі відносини із студентами, 
володіти невербальними засобами спілкування, підтримувати комунікацію у всій групі 
студентів; 

сугестивні – ІКТ здібність здійснювати емоційно-вольовий вплив на студентів засобами 
ІКТ; 

дослідницькі – вміння пізнавати і об’єктивно оцінювати педагогічні ситуації і процеси 
під час дистанційного навчання; 

науково-пізнавальні – прагнення і здібність до засвоєння нових наукових знань в 
області своєї спеціалізації; 

предметні – глибокі професійні знання предмету навчання. 
У процесі дистанційного навчання викладач-тьютор може виступати як фізична особа і 

замінювати себе автоматизованими системами або засобами навчання (навчальні диски, 
електронні підручники тощо), що не є бажаним, але за певних умов (брак часу, особливість 
вивчення навчального матеріалу) може бути використане в начальному процесі. 

В результаті дослідження особливостей професійної підготовки викладачів-тьюторів в 
Україні С. Сисоєва, В. Осадчий, К. Осадча запропонували структуру професійної 
компетентності зазначеної категорії осіб, що включає окремі компетенції у галузі педагогіки, 
психології, методики викладання та дистанційного навчання, а також соціально-особистісні, 
інструментальні, загально-наукові, загально-професійні та спеціалізовано-професійні. 

Важливою умовою ефективного здійснення професійної діяльності викладачів-
тьюторів являється наявність у них наступних компетенції у галузі педагогіки [5]:  

володіння технікою педагогічного спілкування та відповідними індивідуально-
психологічними якостями; 

володіння уміннями професійно брати участь у колективному процесі викладання; 
знання сучасних підходів до навчання та особливостей навчання у вищих навчальних 

закладах; 
володіння методами психолого-педагогічної діагностики, знання особливостей 

діяльності студентів та їх вікових характеристик; 
вміння аналізувати педагогічні ситуації, проектувати і планувати педагогічні дії, 
вміння організувати навчально-виховний процес та здійснювати його  корекцію за 

необхідності; 
позитивне ставлення, схильність, стійкий інтерес, готовність до педагогічної діяльності 

та розуміння сутності і значущості своєї професії; 
знання методів і форм навчання та виховання; 
засвоєння стратегій ефективної реалізації педагогічних технологій у навчально-

виховному процесі та вміння вирішувати задачі їх проектування, супроводу і використання в 
умовах єдиного інформаційно-освітнього середовища; 
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знання функцій та видів педагогічного оцінювання, володіння методами педагогічного 
оцінювання, вміння продемонструвати їх на конкретних прикладах, здатність до 
самооцінювання. 

У галузі психології викладач-тьютор, повинен мати такі компетенції: 
знання психології людини, способів саморегуляції та управління собою й іншими; 
володіння методами вивчення власних здібностей та ресурсів; 
здатності оцінювати вплив прийнятого професійного рішення на всю систему роботи із 

студентами; 
готовність до колективних форм роботи, до прийняття колективних рішень, реалізації 

комплексних педагогічних програм; 
наявність комунікативних та організаторських здібностей; 
наявність особистісних характеристик: терпимість, доброзичливість, тактовність, 

врівноваженість; 
вміння впливати на іншого і розуміти його, визначити індивідуальні здібності 

студентів, правильно відображати свої емоції і почуття, уміння зацікавити та привернути 
увагу до навчального матеріалу; 

здатність розуміти того, хто навчається; 
усвідомлення власних позитивних можливостей і можливостей учнів, що сприяє 

зміцненню власної позитивної Я-концепції. 
Викладач-тьютор повинен володіти наступними компетенціями у галузі методики 

викладання: 
сформованість фундаментальних методичних знань та вміння їх застосувати у процесі 

професійної діяльності; 
уміння вирішувати педагогічні задачі та завдання з методики викладання дисциплін у 

вищому навчальному закладі; 
засвоєння стратегій впровадження та використання інформаційно-комунікаційних 

технології в навчальному процесу; 
здатність до конструктивно-проектної діяльності; 
вміння мотивувати навчально-пізнавальну діяльність студента; 
здатність керувати проектною діяльністю студентів; 
мотивація до безперервної самоосвіти і самовдосконалення. 
Важливими для ефективної реалізації професійних функцій викладачів-тьюторів є 

сформованість наступних компетенцій у галузі ДН: 
розуміння концептуальних положень і основних принципів ДН; 
володіння інформаційною культурою та комп’ютерною грамотністю; 
планування використання технологій ДН як частини професійної підготовки студентів; 
сприяння навчанню у вищому навчальному закладі на основі технологій ДН; 
розробка та адаптація навчальних матеріалів для підтримки ДН; 
надання студентам вищого навчального закладу допомоги з використання технологій 

ДН; 
відстеження навчальної активності та оцінювання слухачів, використовуючи технології 

ДН; 
лідерство в застосуванні технологій дистанційного викладання та навчання у вищому 

навчальному закладі; 
розробка проекту розвитку системи дистанційного навчання вищого навчального 

закладу; 
заохочення слухачів управляти своїм власним навчанням у середовищі ДН; 
створення культури, яка заохочує впровадження і підтримує розвиток ДН; 
слідування організаційному баченню, стратегіям і завданням ДН; 
охорона, розміщення і контроль за використанням людських і функціональних ресурсів  

для організації ДН; 
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розробка, реалізація і контроль над політикою з придбання, експлуатації та 
використання інструментів ДН. 

У викладача-тьютора, повинні бути сформовані наступні соціально-особистісні 
компетенції, які дозволять йому ефективно здійснювати професійні обов’язки: розуміння та 
сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей; розуміння необхідності та 
дотримання норм здорового способу життя; здатність навчатися; здатність до 
конструктивного сприйняття критики й самокритики; креативність, здатність до системного 
мислення; адаптивність і комунікабельність; наполегливість у досягненні мети; турбота про 
якість виконуваної роботи; толерантність; екологічна грамотність. 

Серед інструментальних компетенцІй викладача-тьютора можна виділити такі: 
грамотність у письмовій й усній комунікації рідною мовою; знання іноземних мови (мов); 
навички роботи з комп’ютером; навички управління інформацією; розвинені дослідницькі 
навички. 

До загальнонаукових  можна віднести такі компетенції викладача-тьютора: 
базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку 

загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання 
вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку 
суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності; 

базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для 
володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати 
математичні методи в обраній професії; 

базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички 
використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах, уміння 
створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси; 

базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-
професійних дисциплін; 

базові знання в галузі, необхідні для освоєння загально-професійних дисциплін. 
Професійна підготовка викладача-тьютора має передбачати формування таких 

загально-професійних компетенцій: базові уявлення про складання календарно-тематичного 
плану вивчення дисциплін; базові уявлення про підготовку до заняття і складання плану або 
плану-конспекту заняття; базові уявлення про складання плану роботи предметного гуртка; 
базові уявлення про планування роботи зі студентами, які потребують систематичної 
додаткової допомоги; базові уявлення про розробку навчальних модулів; уміння здійснювати 
управління навчальним процесом; вміння вести норматнвно-ділову документацію; здатність 
здійснювати аналіз професійної діяльності. 

До спеціалізовано-професійних компетенцій викладача-тьютора можна віднести такі: 
уміння організовувати і проводити навчальні заняття; уміння проводити навчальні 
консультації; уміння організовувати заняття предметних гуртків; уміння організовувати й 
проводити предметні олімпіади; уміння застосувати педагогічні технологій у навчанні; 
уміння здійснювати контроль за навчальним процесом і навчальною документацією. 

Таким чином, наявність та достатній розвиток вищезазначених копетенцій викладача-
тьютора, дозволяють йому якісно здійснювати наступні функції в освітньому процесі [6]: 
управлінська функція; діагностична функція; функція цілепокладання;  мотиваційна функція; 
функція планування; комунікативна функція; функція контролю; функція рефлексії; 
методична функція. 

На відміну від діяльності традиційного викладача, діяльність викладача-тьютора 
набагато більше пов’язана з цілеспрямованим розвитком пізнавальної самостійності 
студентів. Ця обставина вимагає освоєння управлінської функції, яка включає такі конкретні 
дії: визначення мети своєї діяльності та діяльності студентів; спостереження за ходом 
діяльності студентів; оцінка відповідності навчальної діяльності студента бажаному 
стандарту; реалізацію рішень щодо зміни і стимулювання навчальної діяльності студентів; 
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коригування власної діяльності; ліквідація небажаних відхилень від напряму навчання 
студентів. 

Діагностична функція дозволяє виважено оцінити позитивні і негативні сторони 
діяльності студентів. У роботі викладача-тьютора ця функція проявляється в наступних діях: 
вивчення вихідних даних про студента (вік, місце навчання, рівень освіти, наявність 
попереднього досвіду навчання тощо); визначення індивідуальних особливостей студентів 
(стиль навчання, домінуючий тип мислення, рівень розвитку здібностей тощо); визначення 
установок студентів на навчання, їх потреб, мотивів, очікувань, побоювань і чинників, що їх 
обумовлюють; діагностика ступеня засвоєння студентами змісту курсу (ідей, моделей і 
концепцій). 

Функція цілепокладання становить основу роботи викладача-тьютора, який повинен 
займатися постановкою і конкретизацією різноманітних (довгострокових, короткострокових) 
цілей освітньої діяльності студентів. Перші відносяться до всього періоду навчання, інші – 
до конкретного елементу навчального процесу. Для реалізації функції цілепокладання 
викладачу-тьютору необхідно вирішувати такі завдання: аналіз цілей моделі навчання; 
визначення змісту і специфіки діяльності студентів; виділення типових (тих, що найбільш 
часто зустрічаються в освітній діяльності студента) завдань, які повинні вирішувати ті, що 
навчаються; визначення найбільш типових, пов’язаних з особистісними якостями ускладнень 
і проблем, з якими стикається у своїй діяльності студент; формулювання передбачуваних 
результатів діяльності студента (що вони повинні знати, вміти, чим повинні володіти і якими 
мають бути); узгодження цілей держстандарту з індивідуальними освітніми цілями 
студентів; узгодження цілей з можливостями студентів щодо їх досягнення. 

Мотиваційна функція викладача-тьютора полягає в створенні і підтримці включеності 
студента у навчання та реалізацію ним індивідуальних програм навчання. Для здійснення 
цієї функції необхідно вміти вирішувати такі завдання: 

з’ясовувати очікування студентів у навчанні, виявляти їхні індивідуальні потреби і 
мотиви; 

формування настанов на продуктивну, головним чином самостійну, навчальні 
діяльність студента; 

створювати в групі тих хто навчається атмосферу зацікавленості, довіри і підтримки; 
стимулювати навчальну мотивацію різними інтерактивними методами навчання; 
організовувати і підтримувати спілкування студентів один з одним, що зазвичай сприяє 

ефективній роботі на заняттях. 
Функція планування полягає в упорядковування дій тих хто навчається відповідно до 

поставлених освітніх цілей. Ефективне планування в освітньому процесі ґрунтується на 
вмінні викладача-тьютора: 

формувати навчальні цілі з урахуванням аналізу результатів попередньої діагностики 
(потреб студентів, їх вихідного рівня підготовки, досвіду, індивідуального стилю навчання, 
їхніх індивідуально-психологічних особливостей тощо); 

формувати стратегії і тактики відносин та спілкування з тими хто навчається; 
визначати послідовність дій у відповідності з поставленими цілями і очікуваними 

результатами; 
розробляти структуру занять зі студентами з урахуванням домінанти спільної, а не 

індивідуальної діяльності учнів; 
розподіляти час занять з урахуванням цілей, змісту і технологій навчання, а також 

особливостей групи (специфікою індивідуальних стилів навчання). 
Не останньою функцією викладача-тьютора є встановлення комунікацій. Дана функція 

особливо важлива на перших етапах взаємодії викладача-тьютора зі студентами – при 
формуванні групи, налагодження взаємин як між викладачем-тьютором і студентами, так і 
між самими студентами. Виділяють наступні вимоги до викладача-тьютора: 

бути відкритим і доступним для тих, хто навчається; 
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будувати свою діяльність за принципом рівності студентів за їхніми правами та 
обов’язками; 

встановлювати під час взаємодій доброзичливу й партнерську атмосферу; 
організовувати спільну діяльність студентів у групі на основі співпраці, узгодження 

цілей групової діяльності і способів їх спільного досягнення; 
формувати в групі сприятливий емоційний настрій, атмосферу підтримки та 

взаємодопомоги, почуття причетності до групи. 
Функція контролю. У широкому сенсі до функції контролю відносять оцінку та 

корекцію провідної діяльності суб’єктів процесу навчання.  
Розглянемо, які завдання повинен виконувати викладач-тьютор у своїй діяльності з 

позиції функції контролю: 
аналізувати та визначаючи ступінь успішності навчальної діяльності студентів; 
коментувати недоліки і помилки студентів, допущених ними у письмових завданнях; 
оцінювати якість виконаних завдань; 
коригувати діяльність студентів відповідно за результатами перевірки завдань; 
оцінювати досягнення окремих студентів і навчальної групи в цілому. 
Функція рефлексії застосовується у цілепокладанні та з метою корекції досягнутих 

результатів освітнього процесу. Функція рефлексії викладачем-тьютором реалізується в 
наступних завданнях діяльності: 

організація аналізу можливостей викладача-тьютора; 
організація рефлексії власної діяльності та спілкування викладача-тьютора на предмет 

виявлення його індивідуальних особливостей (ідеї і принципи, якими він керується в роботі, 
бажаний стиль навчання та ін), його ускладнень, помилок і досягнень; 

ідентифікація рушійних сил розвитку викладача-тьютора і сил, що перешкоджають 
цьому; 

створення в діяльності студентів ситуацій для рефлексії – проблемних ситуацій; 
організація рефлексії діяльності студентів з метою аналізу їх діяльності, розуміння 

труднощів, їхніх причин і шляхів подолання; 
Методична функція викладача-тьютора відноситься до числа важливих функцій. До дій 

складають дану функцію відносяться: 
створення необхідних ресурсів для організації навчального процесу (спеціальних 

завдань, комплектів питань, набору конкретних ситуацій, ілюстративного матеріалу тощо); 
розробка різних контрольно-діагностичних методик: переліку контрольних питань, 

анкет, опитувальних листів, інформаційних карт, тестових матеріалів тощо; 
аналіз власного тьюторсько-викладацького досвіду; 
включення та адаптація до власного стилю діяльності досвіду інших викладачів-

тьюторів. 
Зазначені функції постійно присутні в професійній діяльності викладача-тьютора, проте 

на різних етапах навчання сукупність домінуючих функцій змінюється. 
Висновки. Таким чином, викладач-тьютор повинен бути професіоналом, володіти 

сучасними комп’ютерними технологіями, а також загальною культурою, бути освіченим, 
грамотним, швидко оволодівати новими технологіями дистанційного навчання; бути 
гуманним, толерантним, поважати інших людей та їх думку. Викладач-тьютор дистанційного 
навчання повинен уміти надавати індивідуальні консультації; вміти розробляти навчально-
методичні матеріали; вміти працювати з інформацією в мережах, обробляти її та 
використовувати в навчальному процесі тих, хто навчається, за дистанційною формою. 
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 к.психол.н. Мась Н.Н. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-ТЬЮТОРА В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Статья посвящена исследованию основ проектирования методической системы 

преподавателя-тьютора в системе дистанционного обучения. В результате теоретического 
анализа научной литературы была выяснена сущность педагогической позиции преподаватель-
тьютор в учебно-воспитательном процессе в вузе. Было выяснено, что методическая система 
преподавателя-тьютора состоит из совокупности взаимосвязанных компонентов: цели, 
методического стиля преподавателя-тьютора и организационных форм, необходимых для 
создания целенаправленного последовательного педагогического воздействия на формирование и 
развитие индивидуально-психологических и профессиональных качеств будущего специалиста и 
на реализацию учебно-воспитательного процесса в учебном вузе. Также, были определены 
ключевые компетенции в структуре профессиональной компетентности преподавателя-
тьютора, а именно: компетенции в области педагогики, психологии, методики преподавания и 
дистанционного обучения, а также социально-личностные, инструментальные, обще-научные, 
обще-профессиональные и специализированно-профессиональные. В статье очерчены 
направления становления полного цикла воспроизводства профессии «преподаватель-тьютор» в 
отечественном образовании.  

Ключевые слова: преподаватель-тьютор, тьюторант, методическая система, 
деятельность, задача, компетентность, компетенция, высшее учебное заведение.  

 
N. Mas  

DESIGN METHODICAL SYSTEM TYUTORA-TEACHERS  
IN DISTANCE LEARNING SYSTEM 

 
The article investigates the methodological foundations of design teacher-tutor in distance learning 

system. As a result, the theoretical analysis of the scientific literature was Essence teaching positions 
teacher-tutor in the educational process in higher education. It was found that methodical system of 
teacher-t'yutora consists of a set of interrelated components: goals, methodical style of teacher-t'yutora 
and organizational forms needed to build a focused consistent pedagogical influence on the formation 
and development of individual psychological and professional qualities of future professional and 
implementation of the educational process in educational college.Also identified core competencies in the 
structure of the professional competence of the teacher-tutor, namely competence in the field of pedagogy, 
psychology, methods of teaching and distance learning as well as social and personal, instrumental, 
general science, general professional and specialized professional. This article outlines areas becoming a 
full cycle of reproduction profession "teacher-tutor 'in the national education.  

Keywords: teacher, tutor, tyutorant, methodical system, activity, expertise, competence, higher 
education institution.  
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УДК 355.233.2                                                       д.військ.н., проф. Телелим В.М. (НУОУ) 
к.пед.н., доц. Приходько Ю.І. (ЦВСД НУОУ) 

 
МОНІТОРИНГ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ 

 
В статті розглядається актуальна проблема військової освіти – створення та 

функціонування в ній системи моніторингу – неперервного, науково обґрунтованого 
комплексного відстеження освітнього процесу на різних ієрархічних рівнях з такими функціями: 
управлінська, організаційна, інформаційна, діагностична, аналітична, педагогічна, 
прогностична, коригувальна. Показується, що на теперішній час у вищих військових навчальних 
закладах домінує навчально-адміністративний контроль, для якого характерні періодичність, 
епізодичність отримання інформації, відсутність науково обґрунтованих показників і критеріїв 
оцінки діяльності учасників навчально-виховного процесу. Коригування освітнього процесу при 
цьому здійснюється в основному системою заохочень і стягнень, тобто носить формально-
констатуючий характер і не дозволяє чітко визначати тенденції його подальшого розвитку. 
Обгрунтовуються підходи щодо створення системи моніторингу  вищої військової освіти. 

Ключові слова: військова освіта, якість освіти, система моніторингу, центр, 
інформаційна база даних, діагностика, контроль, аналітичні та статистичні дані, коригування. 

 
Постановка проблеми. XXI століття ставить нові вимоги перед людством, висуваючи 

завдання щодо суттєвої трансформації усіх сфер діяльності людини та суспільства – 
політичної, економічної, оборонної, гуманітарної, наукової, освітньої, культурологічної. 
Зазначені сфери, їх стан та ефективність функціонування визначаються, здебільшого, 
ступенем розвитку освіти, її внеском у формування інтелектуального потенціалу країни. 
Інноваційний розвиток освіти в контексті нових потреб і можливостей, раціональне 
реформування всіх її складників перетворюється на сучасному етапі розвитку світової 
цивілізації у першочергову необхідність.  

Поширення інноваційних процесів в освіті неможливе без оновлення педагогічної 
системи та реалізації на практиці принципово нових підходів в управлінні. Традиційні 
підходи до управління освітніми системами, де перевага надається функції контролю, 
виявляються не здатними до оперативного та системного реагування на зміни, що 
відбуваються навколо, не сприяють вдосконаленню, самовдосконаленню, сталому та 
прогнозованому розвитку системи підготовки фахівців. 

Тому актуальним на сьогоднішній день стає створення принципово нової моделі, яка б 
дозволяла здійснювати гнучке управління процесом підготовки фахівців на основі системи 
супровідного оцінювання, аналізу, коригування та прогнозування. Мова йдеться про 
неперервне науково обґрунтоване діагностико-прогностичне відстеження діяльності всіх 
структур, учасників освітнього процесу, всебічність його забезпечення фінансовими та 
матеріально-технічними ресурсами. В сучасній педагогічній науці така система дій 
визначається терміном "моніторинг".  

Створення цілісної системи освітнього моніторингу дозволяє неперервно знати стан, 
проблеми навчання, своєчасно на них реагувати, досліджувати закономірності забезпечення 
якості освіти, оцінювати ефективність прийнятих управлінських рішень, здійснювати 
підготовку, перепідготовку та ротацію керівних кадрів і науково-педагогічних працівників. 
Важливим в діяльності вищих навчальних закладів є розуміння гуманістичного характеру 
педагогічного моніторингу, коли всі його учасники є суб’єктами, які співробітничають між 
собою в інтересах удосконалення спільної діяльності на основі моніторингових показників і 
прийнятих рішень. 

Аналіз публікацій. Дослідженню проблеми педагогічного моніторингу присвячено 
низку наукових праць вітчизняних зарубіжних авторів (Абдулліна О.А., Беспалько В.П., 
Булах І.Є., Волобуєва Т.Б., Горб В.Г., Зінченко В.О., Ісаєва Є.І., Локшина О.І., Лукіна Т.О., 
Майоров О.М., Орлов А.А., Патрікєєва О.О., Силіна С.М., Стефановська Т.А., Хриков Є.М., 



 257 

Факторович О.О.,  Цехмістрова Г.С.,  Шадриков В.Д.  та ін.).  При цьому досліджуються різні 
аспекти та підходи до моніторингу.  

Одні вчені й практики (Волобуєва Т.Б., Лукіна Т.О., Факторович О.О., Майоров О.М.) 
розглядають моніторинг як засіб удосконалювання системи інформаційного забезпечення 
управління освітою; Абдулліна О.А., Беспалько В.П. Зінченко В.О. – як підвищення 
ефективності планування розвитку вищої професійної освіти; Булах І.Є., Зінченко В.О., 
Локшина О.І., Нікітіна Н.Ш., Орлов А.А., Шадриков В.Д., Цехмістрова Г.С. використовують 
моніторинг як засіб оцінки якості освіти. В працях Силіної С.М. розглядається 
професіографічний моніторинг – як процес неперервного, науково обґрунтованого, 
діагностико-прогностичного, планово-діяльнісного стеження за станом і розвитком процесу 
підготовки спеціалістів із метою оптимального вибору освітніх завдань, засобів і методів їх 
розв'язання.  

Теоретичні та практичні проблеми моніторингу знайшли обґрунтування в працях Горба 
В.Г., Лукіної О.І. Патрікєєвої О.О. Моніторингу якості освіти в контексті світових досягнень 
і національних перспектив присвячено роботи Локшиної О.І. Одне з найбільш всебічних 
досліджень освітнього моніторингу виконано Майоровим О.М. В його наукових працях 
знайшли висвітлення такі аспекти моніторингу: історія становлення, класифікація видів за 
різними ознаками, вимоги до інформації зворотного зв’язку, таксономії, функції. 

Разом з тим, слід відзначити, що в сучасній педагогічний науці недостатньо розроблені 
механізми створення структур моніторингу та процеси їх функціонування, реалізації 
управлінських дій,  підходи до виявлення критеріїв якості вищої освіти.  Окрім того,  дієвий 
моніторинг ще не став постійною складовою системи підготовки майбутніх фахівців з 
вищою освітою. Особливо це стосується системи військової освіти. 

Метою дослідження є узагальнення підходів щодо цілей,  змісту та технології 
проведення моніторингу, обґрунтування структури системи моніторингу вищої військової 
освіти. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток світових освітніх систем останнім часом 
характеризується такими особливостями: 

– актуалізацією та пріоритетністю проблем щодо визначення рентабельності систем 
освіти, організації ефективного управління ресурсами, оцінювання продуктивності освітніх 
систем – якість освіти стає основною категорією освітньої політики; 

– розумінням діяльності освітніх систем з підготовки фахівців як важливої 
інтелектуальної, інвестиційної складової соціально-економічного та оборонного розвитку 
держав; 

– ідентифікацією освіти з системою неперервного накопичення знань, досвіду, 
зростаючим продукуванням нових знань і технологій; 

– спрямованістю на всебічну підтримку та наукову обґрунтованість досліджень за 
програмами освітнього моніторингу, свідченням чого є такі впливові міжнародні організації: 
Інститут освіти ЮНЕСКО; Міжнародна асоціація з оцінювання шкільної успішності (ІЕА); 
Міжнародна асоціація з оцінювання якості освіти (ІАЕА); Міжнародний інститут планування 
освіти (МІРО) та ін. 

Термін "моніторинг" повязаний з інтеграцією таких джерел: monitor (від латинської) – 
попереджуючий, monitoring (від англійської) – контроль. Його розуміння, запровадження та 
організація є новацією в національній освіті, що потребує ґрунтовного та всебічного 
вивчення. 

На теперішній час в педагогічній науці не існує спільної думки щодо визначення 
поняття "моніторинг". Т.А. Стефановська визначає його таким чином: "Діагностика, оцінка і 
прогнозування стану педагогічного процесу: відслідкування його ходу, результатів, 
перспектив"[1, с. 18]. Є.М. Хриков визначає моніторинг як систему заходів щодо збору й 
аналізу інформації з метою вивчення й оцінки якості професійної підготовки й прийняття 
рішень про розвиток навчально-виховного процесу на основі аналізу виявлених типових 
особливостей і тенденцій [2]. На думку О.М. Майорова, – "Моніторинг в освіті – це система 
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збору, обробки, зберігання й поширення інформації про освітню систему або окремі її 
елементи, яка орієнтована на інформаційне забезпечення управління, дозволяє робити 
висновки про стан об’єкта у будь-який момент часу і дає прогноз його розвитку” [3,  с.  85].  
Близьким до наведеного є визначення моніторингу Зінченко В.О.: "Освітній моніторинг ми 
розуміємо як систему збору,  обробки,  збереження та поширення інформації про стан 
освітньої системи чи окремих її елементів з метою інформаційного забезпечення управління 
та прийняття оптимальних управлінських рішень щодо коригування та розвитку визначеного 
об’єкта освітньої системи" [4, с. 303]. 

Деякі дослідники розглядають моніторинг як технологічний процес. Так, В.Г. Горб  
визначає освітній моніторинг як „педагогічну технологію освітньої діяльності, орієнтовану 
на отримання науково обґрунтованої інформації про хід і результати освітнього процесу та 
виконання виховних функцій у навчальному закладі” [5, с. 12]. Цю позицію поділяє Г.С. 
Цехмістрова, яка вважає, що „моніторинг як технологія передбачає визначення результатів 
навчання та його корекцію, відповідно до стану засвоєння конкретних знань і вмінь, які 
студент повинен був сформувати в процесі даного навчального матеріалу” [6, с. 187]. При 
цьому дослідниця виділяє такі етапи технологічного процесу моніторингу, як діагностика та 
експертиза діяльності навчального закладу, зіставно-порівняльний аналіз результатів, 
корекція та прогнозування. 

Узагальнюючи наукові дефініції поняття "освітній моніторинг" [1-10], зазначимо, що 
його можна трактувати як систему збирання, опрацювання, аналізу, розповсюдження 
інформації про діяльність освітньої системи, підготовки пропозицій для прийняття 
управлінських рішень, вжиття коригувальних дій, що забезпечує безперервне відстеження її 
стану, поступального та прогнозованого розвитку. Отже,  моніторинг –  це комплекс,  
система процедур спостереження, поточного оцінювання перетворень в освіті, а також 
спрямування цих перетворень на досягнення визначених інноваційних та прогнозованих 
параметрів її розвитку. Таке визначення моніторингу дозволяє представити його як 
інтегральну дослідницьку єдність двох процесів: дослідження діяльності освітніх систем та 
їх складових; забезпечення поточного та перспективно-прознозованого управління освітою 
різноманітними видами діяльності через постійне отримання та аналіз достовірної 
інформації і прийняття відповідних рішень. 

Усвідомлюючи важливість володіння якісною освітою, Україна активно почала 
розбудову національної системи моніторингу якості підготовки фахівців. За останні роки 
введено в дію низку нормативно-правових документів щодо започаткування та здійснення 
моніторингу в освітній сфері [11-16]. При цьому вирішення проблем якості національної 
освіти та моніторинг розглядаються комплексно – починаючи від загальнодержавного, 
регіонального та закінчуючи рівнем окремого навчального закладу.  

Серед пріоритетних завдань державної політики щодо розвитку освіти, які визначені 
Національною доктриною розвитку освіти України [11] чинне місце займає моніторинг 
освітнього процесу (розділ ІІ, п. 3), моніторинг якості освіти (розділ VІІ, п. 15), розвиток 
всеохоплюючої системи моніторингу якості освіти всіх рівнів планується через застосування 
в системі освіти інформаційно-комунікаційних технологій (розділ ІХ, п. 20). 

Указом Президента України від 29 вересня 2010 року № 926 [15] передбачено 
"забезпечити запровадження, починаючи з 2011 року, національної системи моніторингу 
рівня якості освіти та участь української сторони у відповідних міжнародних 
моніторингових дослідженнях".  

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 р. № 1283 [16] визначено 
порядок, механізм організації та проведення моніторингу всіх рівнів національної системи 
освіти, а саме: основні завдання моніторингу та оцінки; основні методи проведення та 
оцінки; шляхи здійснення моніторингу; методи дослідження; етапи проведення; оцінка за 
етапами згідно з міжнародними програмами та проектами TIMSS, PІSA, PIRLS. До основних 
завдань моніторингу національної освіти в постанові Уряду віднесено такі [16]: 
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– отримання об'єктивної інформації про якість освіти, стан системи освіти, а також 
прогнозування її розвитку;  

– оцінювання стану системи освіти відповідно до завдань державної політики в галузі 
освіти;  

– забезпечення органів державної влади статистичною та аналітичною інформацією про 
якість освіти.  

Отже, суспільство та держава на сучасному етапі розглядає моніторинг – дієвий 
механізм контролю, оцінювання та управління – як одну з обов’язкових умов стратегічного 
розвитку освіти, системних, інноваційних перетворень в ній, що має сприяти реалізації на 
практиці нових педагогічних ідей та моделей ефективного функціонування систем 
підготовки фахівців. 

Викладене актуалізує проблему дослідження освітнього моніторингу і потребує 
визначення його закономірностей і принципів.  

Закономірності освітнього моніторингу, на нашу думку, зумовлюються: 
– державною політикою в сфері освіти; 
– інвестиційністю освіти в соціально-економічний розвиток держави; 
– конкурентністю світових освітніх систем; 
– зниженням якості освіти як світової тенденції; 
– зростаючими вимогами до якості освіти; 
– необхідністю системного підходу до якості освіти; 
– технологічними, організаційними чинниками проектування та функціонування 

освітніх систем; 
– оптимізацією управлінської діяльності в сфері освіти; 
– потребою врахування мотиваційних факторів в діяльності всіх учасників освітнього 

процесу; 
– необхідність забезпечення сталого та прогнозовано-перспективного розвитку освітніх 

систем. 
До основних принципів освітнього моніторингу можна віднести такі; 
– науковості; 
– технологічності, інформаційності; 
– системності, об’єктивності; 
– систематичності;  
– діагностико-прогностичної спрямованості, валідності; 
– орієнтації на вимоги замовників, викладені в термінах компетенцій; 
– гуманістичної спрямованості; 
– врахування індивідуальних особливостей тих, хто навчається; 
– прозорості критеріїв оцінювання та результатів; 
– мотивації; 
– дієвості управлінських рішень; 
– зворотного зв’язку, коригування освітньої діяльності. 
При цьому слід зазначити, що управлінська складова освітнього моніторингу має 

відповідати концепції загального управління якістю (Total Quality Management – TQM) і 
вимогам міжнародних стандартів якості ISO 9000:2000 (International Organization for 
Standardization –ISO) [17-20] і передбачає наявність моніторингу як обов’язкового елемента 
систем управління якістю. Концепція TQM припускає наявність в освітній системі чітко 
сформульованої місії і стратегічних цілей,  що вироблені в результаті всебічних досліджень 
потреб зовнішнього середовища, замовника. Загальне управління якістю орієнтує на 
процесний підхід до діяльності освітньої системи, використовує ряд специфічних (найбільш 
ефективних) методів та інструментів управління якістю. 

Європейська система забезпечення якості освіти [21] базується на Європейських 
стандартах і рекомендаціях (ESG), що, у свою чергу, ґрунтуються на таких засадах: 
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– зацікавленість студентів і роботодавців, а також суспільства в цілому у високій якості 
вищої освіти; 

– ключова важливість автономії закладів і установ, збалансована усвідомленням того, 
що автономія несе із собою дуже серйозну відповідальність; 

– система зовнішнього забезпечення якості повинна відповідати своїй меті і не 
ускладнювати роботу навчальних закладів більше, ніж це необхідно для  виконання цією 
систему своїх завдань. 

Завдання забезпечення якості вищої освіти є багатоплановим і включають такі складові 
та процеси: 

– наявність необхідних ресурсів (кадрових, фінансових, матеріальн-технічних, 
інформаційних, наукових, навчально-методичних тощо); 

– організацію навчального процесу, яка найбільш адекватно відповідає сучасним 
тенденціям розвитку національної і світової економіки та освіти; 

– контроль освітньої діяльності вищих навчальних закладів (ВНЗ( та якості підготовки 
фахівців на всіх етапах навчання та на всіх рівнях: рівні ВНЗ, державному та міжнародному 
(європейському) рівнях. 

Розглянемо деякі проблеми актуалізації, створення та функціонування моніторингу в 
системі військової освіти. 

Нехтування системним підходом до реформування системи підготовки військових 
фахівців стало причиною низки недоліків, що накопичувалися в ній протягом багатьох років, 
а за своєю сутністю – наслідком суперечностей зовнішнього та внутрішнього впливу різного 
походження [22]. Суперечності зовнішнього впливу в системі військової освіти, в підготовці 
військових фахівців відносяться до сфер вищих ланок управління і в більшості своїй, за 
виключенням ресурсного забезпечення, – суб'єктивного походження. Суперечності 
внутрішнього впливу пов'язані з управлінськими та процесуальними чинниками 
функціонування вищих військових навчальних заклідів (ВВНЗ). Вони в цілому відбивають 
стан неповної відповідності складових процесу підготовки військових фахівців потребам 
виконання вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, якісного засвоєння випускниками 
ВВНЗ освітньо-професійних программ, змісту навчання тощо. 

Окрім того,  розвиток військової освіти у нашій державі весь час був пов’язаний з 
пошуком підходів,  в основу яких покладалися такі фактори:  ступінь інтеграції з цивільною 
освітою, соціальна захищеність, єдність підготовки фахівців різних військових формувань за 
наближеними спеціальностями, фінансові, економічні, матеріально-технічні можливості, 
вартісні показники тощо. Інтеграційні процеси вищої військової і цивільної освіти 
реалізується переважно на засадах стандартизації з достатньо суттєвим пріоритетом 
нормативної складової змісту навчання (65 % – виконання вимог освітніх стандартів за 
цивільними галузями знань) над варіативною (35 % – професійно-орієнтована, військово-
спеціальна підготовка). Домінування таких підходів не могло не позначитись на якості 
підготовки військових фахівців за посадовим призначенням, особливо щодо її практичної 
складової (тактична, тактико-спеціальна, військово-технічна підготовка) [22-24]. У свою 
чергу, оцінка якості підготовки військових фахівців, яка склалася на теперішній час, не має 
системного, систематичного характеру, спрямована на окремі показники, не містить 
глибокого, комплексного аналізу недоліків, що мають місце, внаслідок чого, рішення, що 
приймаються, як правило, є епізодичними, фрагментарними, не забезпечуються достатніми 
ресурсами, тому, або не виконуються, або мають низьку результативність.  

Проблеми, що існують у системі військової освіти, обумовлюють необхідність 
реалізації заходів щодо підвищення ефективності її діяльності, якості підготовки 
військових фахівців, а саме: 

– створення системи моніторингу всіх рівнів військової освіти; 
– обґрунтування сукупності показників для оцінювання діяльності всіх структур 

системи військової освіти; 
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– розроблення інструментарію та об’єктивних процедур оцінювання, які б 
забезпечували отримання достовірних і порівнюваних даних; 

– розроблення та прийняття дієвих управлінських рішень, їх ресурсне забезпечення; 
– підготовка персоналу до впровадження в практику моніторингових досліджень. 
Метою моніторингу в системі військової освіти є створення інноваційної моделі 

управління процесом підготовки військових фахівців усіх рівнів і ланок управління, 
підвищення рівня їх компетентності, що відповідатиме потребам держави та її Збройних Сил. 

Об’єктом моніторингу в системі військової освіти є комплекс складових,  що 
визначають підготовку військових фахівців, а також безпосередньо та опосередковано на неї 
впливають. 

Предметом моніторингу в системі військової освіти є ефективність функціонування 
всіх складових процесу організації та всебічного забезпечення підготовки військових 
фахівців. 

Суб’єктами моніторингу системи військової освіти є склад органів управління, 
науково-педагогічні, інженерно-технічні працівники, які планують, організовують та 
всебічно забезпечують підготовку військових фахівців, студенти, курсанти, слухачі. 

На нашу думку, до створення та функціонування моніторингу військової освіти можна 
застосувати системно-технологічний підхід. Моніторинг як система, по-перше, містить у 
собі сукупність елементів; по-друге, елементи системи певним чином пов'язані між собою; 
по-третє, пов'язані елементи системи створюють своєрідну цілісність; по-четверте, 
властивості системи відмінні від властивостей окремих елементів сукупності; по-п’яте, 
цілісна система, як інтегрована субстанція, є носієм нових якостей, потенційно схильна до 
самоорганізації з притаманними їй закономірностями, принципами, суперечностями. 
Моніторинг як технологію можна представити такими складовими: проективна (мета, 
структура, зміст, інструментарій); процесуальна (планування, організація, методика, 
контроль); аналітична (оцінка, аналіз, прогноз, розроблення рішень); коригувальна 
(зворотний зв’язок). 

До узагальнених завдань моніторингу військової освіти можна віднести такі: 
– неперервне спостереження за станом освіти та отримання про неї оперативної 

інформації; 
 своєчасне виявлення змін, що відбуваються в системі військової освіти та факторів, 

ризиків, що їх викликають; 
– попередження негативних тенденцій в системі освіти; 
– здійснення прогнозування розвитку найважливіших процесів в системі освіти; 
– оцінка ефективності функціонування системи освіти, її ресурсного забезпечення та 

управлінських рішень; 
– заходи зі зворотного зв’язку та коригування військово-освітньої діяльності. 
Цілі та завдання моніторингу військової освіти мають реалізовуватись через 

відповідні функції, а саме: 
– інформативно-аналітичну, завдяки якій накопичується, усебічно аналізується 

інформація про стан функціонування системи військової освіти, її складових і поширюється 
серед суб’єктів моніторингу; 

– контрольно-оцінну, завдяки якій здійснюється контроль і оцінка характеристик 
функціонування системи військової освіти, її якісних та кількісних показників, а також 
відповідність останніх заданим параметрам, освітнім стандартам; 

– діагностичну, яка встановлює внутрішні та зовнішні чинники впливу на об’єкт 
(суб’єкт) мніторингу, рівень відхилень від заданих параметрів, освітніх стандартів та основні 
причину такого стану; 

– уравлінську, що застосовує отриману під час моніторингу інформацію для 
вироблення й ухвалення відповідних рішень з метою усунення недоліків; 

– коригувальну, яка уточнює встановлені завдання або окреслює можливі зміни у 
функціонуванні системи військової освіти задля підвищення її ефективності та 
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результативності; 
– прогностичну, що пов’язана з передбаченням та обґрунтуванням процесів 

майбутнього розвитку системи військової освіти й очікуваних від цього наслідків. 
Структура, за допомогою якою можуть бути реалізовані зазначені завдання та 

функції повинна відображати якість таких складових системи військової освіти: 
– об’єктів, що визначають підготовку військових фахівців (органи управління, ВВНЗ); 
– суб’єктів військової освіти (склад органів управління, викладачі, студенти, курсанти, 

слухачі); 
– організації і технології підготовки військових фахівців; 
– стан навчально-методичного, інформаційного, фінансового, матеріально-технічного 

забезпечення; 
– компетентності випускників ВВНЗ; 
– організації зовнішнього оцінювання діяльності випускників ВВНЗ та процесу 

супроводження їх кар’єрного зростання. 
На основі викладеного пропонується структура системи моніторингу вищої військової 

освіти (рис. 1). 
Створення системи моніторингу вищої військової освіти пропонується здійснити за 

такою послідовністю дій: 
1.  Формування творчого колективу з числа фахівців,  які мають досвід дослідження 

проблем вищої військової школи.  На першому етапі це може бути колектив,  який не є 
самостійним підрозділом. В подальшому, з досягненням стійкої і результативної роботи, цей 
колектив може бути трансформований або в окремий підрозділ на засадах цетралізованого 
підпорядкування, або структуру провідного вищого військового навчального закладу 
системи військової освіти – Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського, – як Центр моніторингу військової освіти (далі – Центр). 

2. Розроблення нормативно-правової бази функціонування Центру (основні функції, 
завдання, принципи организації, основні напрями діяльності, структура та організація 
роботи, ресурсне та інформаційне забезпечення). 

3. Розроблення науково-методичного забезпечення діяльності Центру: 
– узагальнення концептуальних засад розвитку системи військової освіти, тенденцій, 

напрямів і шляхів її подальшого вдосконалення з урахуванням національного та світового 
досвіду функціонування освітніх систем; 

– визначення загроз, суперечностей, ризиків розвитку військової освіти, джерел їх 
виникнення, ступеню впливу; 

– визначення складу об’єктів (суб’єктів) моніторингу, що відображають наведені 
загрози, суперечності, ризики, здійснення аналізу можливостей різних рівнів управлінського 
впливу на ці об’єкти (суб’єкти); 

– формування переліку необхідних індикативних показників, що характеризують 
ефективність діяльності системи військової освіти (військово-освітня та виховна діяльність; 
зміст, технології навчання; науково-педагогічний склад; матеріально-технічна база; 
фінансове, матеріально-технічне забезпечення; інноваційна, науково-педагогічна діяльність; 
супровід служби випускників тощо); 

– розроблення інструментарію та методики діагностування стану системи військової 
освіти та прогнозування її розвитку. 

4. Формування бази даних, механізмів її отримання, зберігання та постійного 
поповнення. 

5. Наукове, аналітичне оброблення результатів моніторингу системи військової освіти 
та їх доведення в цілому, чи в частинах, що стосуються окремих складових системи 
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Рис. 1 Структурна схема системи моніторингу вищої військової освіти 

Позначення: НПБ ВО і Н –  нормативно-правова база військової освіти і науки;  1  –  розроблення 
узагальненого інструментарію; 2 – формування узагальненої бази даних; 3 – аналіз бази даних, 
діагностика розвитку ВО, розроблення пропозицій; 4 – формування бази даних за ВВНЗ, ВНП ВНЗ; 5 
– аналіз результатів функціонування ВВНЗ, ВНП ВНЗ; 6 – пропозиції щодо оптимізації 
моніторингової діяльності 

 
військової освіти; підготовка пропозицій щодо усунення виявлених недоліків. 

6. Супровід прийнятих управлінських рішень, аналіз їх вливу на підвищення 
ефективності діяльності системи військової освіти.  

Запропонована структура системи моніторингу вищої військової освіти має базуватися 
на дослідженнях з таких проблем: нормативно-правове забезпечення діяльності системи 
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військової освіти; якість освіти та управління освітою; функціонування та удосконалення 
управління військовою освітньою системою; методологічні засади інформаційно-
методичного забезпечення управління якістю військової освіти; технології проектування та 
застосування систем оцінки якості освіти; моделі та структури з моніторингових досліджень 
освітнього процесу; методичні основи моніторингу якості підготовки фахівців у ВВНЗ тощо.  

При цьому можуть застосовуватися такі методи: аналіз соціологічної, психолого-
педагогічної літератури, нормативно-правових актів з досліджуваної проблеми; 
моделювання процесу підготовки військових фахівців та його науково-методичного 
забезпечення; вимірювання вагомості факторів і критеріїв оцінки стану системи військової 
освіти, ступеню їх прояву та впливу; анкетування суб’єктів військово-освітнього процесу; 
аналіз і узагальнення статистичної інформації тощо.  

Висновки. Реформування та розвиток військової освіти передбачає пошук та створення  
нових інструментів управління процесом підготовки військових фахівців на основі системи 
його супровідного оцінювання, аналізу, коригування та прогнозування. Діагностика та 
контроль, які до останнього часу залишаються провідними інструментами оцінювання 
результатів освітньої діяльності у ВВНЗ, не відповідають основним напрямам розвитку 
світових освітніх систем, оскільки не забезпечують усебічного, системного  дослідження 
процесу підготовки фахівців, не здатні виявити різноманітні впливи на навчальний процес, 
оперативно та систематично реагувати на недоліки шляхом прийняття управлінських рішень, 
впливати на прогнозування перспектив подальшого удосконалення військової освіти, 
діяльності ВВНЗ. Саме тому в теорії та практиці управління вищою освітою визнається 
необхідність упровадження такого важливого інструмента управління, як освітній 
моніторинг. 

Освітній моніторинг є системою збирання, опрацювання, аналізу, розповсюдження 
інформації про діяльність освітньої системи, підготовки пропозицій для прийняття 
управлінських рішень, вжиття коригувальних дій, що забезпечує безперервне відстеження її 
стану, поступального та прогнозованого розвитку. Наявність освітнього моніторингу є 
обов’язковою умовою створення та ефективного функціонування у системі військової освіті 
структур управління якістю, що ґрунтуються на засадах національної нормативно-правової 
бази та додержання стандартів якості ІSO9001:2000. 

Моніторинг опосередковано та безпосередньо впливає на якість функціонування 
системи військової освіти. Опосередкований вплив пов'язаний з тим, що моніторинг 
забезпечує управління інформацією, необхідною для прийняття рішень, а безпосередній 
вплив здійснюють вже ці рішення через моніторингові процедури.  

Створення в системі військової освіти структури з моніторингу оцінювання, аналізу, 
коригування та прогнозування підготовки військових фахівців має сприяти: оптимізації 
інтеграції військової освіти з цивільною;  оновленню стандартів та змісту вищої військової 
освіти; впровадженню системного, компетентнісно орієнтованого підходу до формування 
змісту освіти; розробленню системи розвитку ключових компетентностей у тих, хто 
навчається, впровадженню дієвого контролю за їх набуттям; підвищенню рівня 
індивідуально диференційованої роботи з різними категоріями суб’єктів навчання; 
проектуванню та використанню особистісно орієнтованих технологій підготовки військових 
фахівців; одержанню якісної, достовірної інформації про стан і результативність освітнього 
процесу у ВВНЗ, його відповідності нормативно визначеним вимогам; модернізації діючої 
моделі управління військовою освітою; удосконаленню аналітичної та прогностичної 
діяльності управлінців усіх рівнів; прогнозуванню подальшого розвитку системи військової 
освіти; розробленню та здійсненню заходів щодо вдосконалення військово-освітньої 
практики; подальшому дослідженню актуальних проблем військової освіти. 
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МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
В статье рассматривается актуальная проблема военного образования – создание и 

функционирование в ней системы мониторинга – непрерывного, научно обоснованного 
комплексного отслеживания образовательного процесса на разных иерархических уровнях с 
такими функциями: управленческая, организационная, информационная, диагностическая, 
аналитическая, педагогическая, прогностическая, корректировочная. Показывается, что в 
настоящее время в высших военных учебных заведениях доминирует учебно-административный 
контроль, для которого характерны периодичность, эпизодичность получения информации, 
отсутствие научно обоснованных показателей  и критериев оценки деятельности участников 
учебно-воспитательного процесса. Корректирование образовательного процесса при этом 
осуществляется в основном системой поощрений и наказаний, то есть имеет формально-
констатирующий характер и не позволяет четко определять тенденции его дальнейшего 
развития. Обосновываются подходы к созданию системы мониторинга высшего военного 
образования. 

Ключевые слова: военное образование, качество образования, система мониторинга, 
центр, информационная база данных, диагностика, контроль, аналитические и 
статистические данные, корректировка 

 
 

V. Telelim, Y. Prikhodko 
MONITORING SYSTEM OF TRAINING MILITARY SPECIALISTS 

 
The article discovers the current problem of the military education – the monitoring system 

establishing and functioning in it – a ceaseless scientifically proved complex tracking of the education 
process on various hierarchical levels with the following functions: management, organizational, 
informational, diagnostic, analytic, pedagogic, prognostic, and correctional. The article witnesses the fact 
that at present time in higher military educational institutions there is a dominance of an education-
administrative control with such features as periodicity, episodic information provision, absence of 
scientifically proved parameters and criteria of the educational process members’ activity assessment. The 
educational process correction in this case is mainly fulfilled by the encouragement and penalties, that is 
it has a formally ascertaining character and doesn’t allow to strictly define the tendency of its further 
development. The approaches to the military education hierarchical monitoring system and the higher 
military education monitoring system are proved. 

Keywords: military education, quality of education, monitoring system, center, informational 
database, diagnostics, control, analytic and statistic data, correction.  
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РОЗВИТОК ОСВІТИ В КУВЕЙТІ 
 

Стаття присвячена історичному, структурно-дескрипційному та статистичному 
аспектам системи освіти в Кувейті. Аналізується історія розвитку та становлення системи 
освіти, її особливості та статистичні дані.  Визначено основні тенденції та намічено можливі 
реформи.  

Ключові слова. Історичні підстави розвитку, особливості  системи освіти, статистика, 
неформальні освітні проекти і програми, модернізація системи освіти і підготовки, 
приватизація шкіл. 
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Вступ. Нафтовий бум, який розпочався в 1950- х роках, істотно прискорив  процес 
соціальних змін в Кувейті.  В результаті цих змін,  Кувейт перетворився з бідного емірату в 
багату розвинуту державу, яка активно використовує сучасні технології. В реалізації такого 
«стрибка» допомогли тисячі іноземців різноманітних професій, серед них також вчителі та 
викладачі. Оскільки розвиток був дуже стрімким, місцеве населення було і надалі 
залишається ментально не готовим до більшості реалізованих та запланованих змін. 
Склалася ситуація, коли можливості навчальних пропозицій перевищують здатність та 
потреби сучасної місцевої молоді – це і становить специфіку становлення та розвитку освіти 
в Кувейті. В зв’язку з цим, важливими залишаються наступні питання: Чи сучасна система 
освіти в Кувейті відповідає потребам розвитку країни та потребам студентів?  Наскільки 
навчальні програми та пропозиції, створені згідно з релігійними та культурними нормами 
мусульманської країни, відповідають сучасним освітнім вимогам  та ринку праці? Які 
реформи можуть посприяти ефективному розвитку системи освіти в Кувейті та збільшенню 
конкурентоспроможних випускників на місцевому та світовому ринку праці? Система освіти 
в Кувейті відносно недавно стала предметом досліджень, а тому ще мало дослідженна. Праці 
на дану тему висвітлено арабською мовою, тому в цій статті використано англомовні 
публікації з державних веб-сторінок Кувейту.  

Мета статті та завдань. Метою цієї статті є аналіз стану, проблем, потреб та 
можливостей реформування системи  освіти в Кувейті та пошук відповідей та поставлені 
вище запитання. Для реалізації цієї мети в статті об’єктивно представлено процеси розвитку 
та становлення системи освіти в Кувейті, охарактеризовано навчальні програми та 
пропозиції, а також наведено основні дані статистичні. 

Виклад основного матеріалу статті. 
Історичні підстави становлення та розвитку освіти в Кувейті. 
На початку ХХ століття в Кувейті було лише декілька релігійних (коранічних) шкіл, які 

забезпечували релігійне навчання та базову арабську грамоту. Натомість, у двадцять першому 
столітті Кувейт став одним з найбагатших комплексних центрів на Близькому Сході, який 
використовує технологічно складну освітню інфраструктуру. У 1912 році була створена 
школа Даль Mубаракія як перший сучасний навчальний заклад Кувейту. Школа Аль  
Mубаракія була заснована купцями з метою підготовки  чиновників, які б мали базову освіту 
з торгівлі,  хороші знання з арифметики,  письма та вміння ведення документації.  Пізніше,  в 
навчальну програму були введені такі предмети, як історія, географія та мистецтво . В 1921 
році перша школа (Аль- Aхмaді) в Кувейті запропонувала навчання англійською мовою, а 
незабаром після цього була заснована перша школа для дівчат,  пропонуючи інструкції з 
домоведення та ісламу арабською мовою. 

У 1930 - х роках, після руйнування кувейтської економіки, заснованої на вилову та 
продажу перл,  розпочався сучасний період розвитку освіти в Кувейті.  Освіта була офіційно 
взята під державний контроль в 1935 році, поклавши тим самим початок розвитку державної 
освіти. Вчителі з Палестини заснували освітню місію і перші студенти були відправлені за 
кордон для отримання освіти. Було засновано чотири початкові школи: три з них для хлопців 
(в цілому близько 600 учнів) та одна для дівчат (140 учнів). В 1936 році було засновано 
Національний відділ освіти для нагляду за державними школами.  Вчителі в цих школах були 
вихідцями з Єгипту, Лівану, Іраку, Сирії, Палестини. Їх завдання полягало в розробці програм 
для початкової та середньої освіти в Кувейті. До 1945 року в країні налічувалося 17 шкіл. 

Розвиток освіти тривав з перервами аж до стрімких змін 1950- х років. В ті роки швидке 
прискорення розвитку освіти розпочалося  зі створення спеціальних навчальних закладів , 
заснування перших шкіл і дитячих садів, а також відкриття першого технічного вузу в 1954-
55 навчальному році, в якому спочатку навчалося 80 студентів. Кількість навчальних програм  
швидко зростала, щоб охопити все більше число спеціальностей та областей дослідження. У 
1956 році був відкритий  інститут для сліпих, в якому навчалося 36  дітей. До 1973 року 
близько 1644 студентів з особливими потребами були зараховані до 11 інститутів спеціальної 
освіти. У 1963 році в Кувейті були запущені програми освіти для дорослих жінок, після 
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відкриття подібних програм  для чоловіків в 1958 році. До 1960 року система освіти 
нараховувала 45  тисяч студентів,  18  тисяч з яких були дівчата.  В 1962  році на базі відділу 
освіти офіційно постало Міністерство освіти, і Міністерством було намічено напрямки 
розвитку освіти на наступні десятиліття [1]. 

Особливості  системи освіти в Кувейті 
З метою більш глибокого розуміння специфіки та природи системи освіти в Кувейті, 

належить розглянути більш детально її характеристику та диференційні риси. Освіта 
надається всім Кувейтцям безкоштовно і є обов'язковою для дітей в віці від 6  до14  років.  
Сьогодні розвиток освіти є основою політики кувейтського уряду до використання бази 
людських ресурсів країни і забезпечення потреб соціального розвитку в новому тисячолітті. 
Держава гарантує освітній мінімум на кожному рівні освіти, кожному громадянину Кувейту, 
про що свідчить зростаюча кількість шкіл та урізноманітнення програм та напрямків. 

Загальна освіта в Кувейті включає початкову, середню та вищу школи. У 1995 році в 
країні налічувалося 860 державних і приватних шкіл та закладів, що належать до цих трьох 
категорій. З цих шкіл та закладів, в 586 державних школах навчалося 280 тисяч 709 студентів 
(з них 140 тисяч 979 жінок,  139 тисяч 730 чоловіків). У приватних школах навчалося 113 
тисяч 857 студентів (з них 52 тисячі 991 жінок, 60 тисяч 866 чоловіків). Крім 
загальноприйнятих освітніх установ, таких, як Кувейтський університет, існують навчальні 
центри, коледжі, котрі пропонують освіту в таких областях, як технології, торгівля, охорона 
здоров'я, дослідження, зв'язок, геодезія, електрична і гідротехнічна промисловості, освіта та 
сфера обслуговування. Станом на 1995-96 навчальний рік, з  4355 студентів, що навчалися в 
цих прикладних навчальних закладах, 4248 були громадянами Кувейту [1]. 

На університетському рівні пропонують освіту державні та приватні установи. 
Кувейтський Університет, Американський  Університет Кувейту, Гульф Науково-Технічний 
Університет.  Студенти можуть вибирати з широкої пропозиції академічних курсів, таких як 
дослідження в галузі гуманітарних, наукових, технічних та освітніх спеціальностей або 
спеціалізацій. Професорсько-викладацький склад університетів складається фахівців у галузі 
освіти з різних арабських та інших зарубіжних країн. 

До 2000  року приватні вищі навчальні заклади були заборонені в країні,  тому всі 
існуючі приватні вищі навчальні заклади мають біля десяти років,  оскільки вони були 
затверджені першими указами з 2003 року. Зарахування до приватних університетів значно 
розширилося в останні роки - приблизно до 15 тисяч. В даний час існує два державні заклади 
вищої освіти: Кувейтський університет і Державне управління з прикладної освіти і 
навчання, яке складається з п'яти коледжів і 13 інститутів. Крім того, є 14 приватних коледжів 
та університетів, затверджених в Міністерстві вищої освіти, дев'ять з яких акредитовані.  

Громадяни Кувейту, що вступають до приватних вищих навчальних закладів отримують 
державні стипендії та компенсацію за купівлю підручників. Рівні навчання встановлені не 
навчальним закладом, але Радою приватних університетів, державним органом, 
відповідальним за регулювання приватних закладів, контролювання навчальних програм та 
планів.  

Заснований в 2003 році Американський університет в Кувейті ( АУК ) є добре відомим 
на місцевому рівні і, як і всі приватні університети країни, повинен задекларувати 
міжнародну співпрацю з університетом з хорошою репутацією у національних та 
міжнародних рейтингах. Вимога ця дозволяє уряду гарантувати стандарти і достовірність 
освіти.  

Освіта на рівні коледжу вільних мистецтв була розроблена у партнерстві з 
Дартмутським коледжем (США).  Всі предмети викладаються англійською мовою,  що є 
нормою в більшості приватних університетах в Кувейті. Окрім допомоги в розробці 
навчальних програм, два навчальні заклади обмінюються і передбачають різноманітні угоди 
на місці. 

Американський університет ( і коледж ) на Близькому Сході заснований в партнерстві з 
Університетом Пурдю  (Purdue University), Гульф Університет науки і техніки  - у співпраці з 
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Міссурійським Університетом Св.Луїса, і Американський університет медичних наук  - з 
Туфтським університетом в Бостоні. Всі домовленості носять характер схожий до угоди АУК 
з Дартмут. 

Інші приватні установи примкнули до європейських або австралійських університетів. 
Маастрихт Бізнесшкола в Нідерландах, а також  Бокс Хілл Інститут в Австралії керують 
філією своїх установ у Кувейті. Австралійський коледж в Кувейті співпрацює з рядом різних 
австралійських партнерів в області технічних наук. Найбільший приватний університет в 
плані зарахування студентів є Арабський відкритий університет, який надає освіту 
підтверджену Відкритим університетом Великобританії. 

Рада приватних університетів надає ліцензії та акредитує всі освітні установи, і тому 
також визначає мінімальний характер відносин, що очікує від вітчизняних і зарубіжних 
партнерів. Більшість випускників приватних вузів влаштовуються на роботу в приватному 
секторі, так як урядові робочі місця, як правило, зарезервовані для випускників державних 
університетів [2]. 

Крім  державних шкіл,  важливу роль у наданні освітніх послуг відіграють приватні 
школи, субсидовані урядом Кувейту.  Навчанням в них охоплено  близько однієї третини 
дітей шкільного віку країни. Приватні школи є альтернативою контрольованому державою 
освітньому сектору для тих батьків,  хто прагне надати своїм дітям освіту за певною 
програмою, наприклад, англомовні школи, навчання в яких відбувається за британською, 
американською чи канадською програмами, французькомовні школи, а також індуські та 
філіпінські. Багато іноземців, що проживають в Кувейті з  сім'ями, мають можливість віддати 
дитину до школи,  яка дотримується тих же навчальних програм,  що й школи в їх власних 
країнах, що дозволяє легко адаптуватись до власної національної школи після повернення 
додому. Для батьків-кувейтців, вступ їхніх дітей до британських чи американських шкіл, 
перебування в англомовному середовищі,  є не тільки престижним,  але і способом 
забезпечення раннього цивілізаційного впливу і вільного володіння англійською мовою, яка 
стала спільною мовою міжнаціонального спілкування. 

Інші відомі неформальні освітні проекти і програми в Кувейті включають в себе ряд 
релігійних шкіл, інститут для сліпих, інститути для глухих і слабочуючих, а також центрів 
для людей з особливими потребами та дітей -інвалідів. Крім того, є центри для викорінення 
неписьменності та просвіти серед дорослих,  а також центри,  що пропонують курси для 
неписьменних дорослих і людей з обмеженими можливостями. Є також вісім молодіжних 
центрів та 36 навчальних центрів, які були створені в 1995-96 роках.  Крім того, існують 
спортивні федерації,  спортивні клуби,  а також спеціалізовані молодіжні центри,  такі як 
реабілітаційні центри, різноманітні спортивні, медичні, центри здоров'я та просвіти, а також 
групи бойскаутів з 2600 членами [3]. 

Згідно з інформацією Управління статистики  освіти Кувейту, у 1997-1998 
навчальному році в 144  дошкільних дитячих закладах для хлопчиків та дівчаток, існувало в 
цілому 1387 груп . Загальне число дітей, які навчались у дошкільних дитячих закладах було 
42 тисячі 226, з них 39 тисяч 621 діток були з Кувейту і 2 тисячі 605 були іноземцями. 
Загальна кількість дошкільних вихователів у дитячих садках налічувала 2 тисячі 871, з цього 
числа 2 тисячі 720 були  з Кувейту і 151 були іноземцями, з яких 1608 було чоловіків та 1593 
жінок-педагогів. У початкових школах, загальна кількість учнів-хлопчиків налічувала 47 388, 
більшість з них були місцевими - 39970. В цілому навчало 3 396 вчителів початкової школи 
для учнів чоловічої статі,  з яких 3016 були з Кувейту і 380 іноземцями. Загальне число учнів-
дівчаток  в початкових школах налічувала 47 тисяч 064. Як і у випадку хлопчиків, більшість з 
них була місцевими - 39 тисяч 872.  В цілому навчало 4165 вчителів початкової школи для 
дівчаток, з яких 3801 були з Кувейту і 364 іноземцями. Важливо відзначити, що вчителі на 
більш низьких рівнях освіти у державних школах в основному місцеві, але на більш високих 
рівнях освіти ця тенденція є зворотньою.  

Згідно з інформацією Управління статистики  освіти Кувейту, у 1997-1998 
навчальному році налічувалося 79 чоловічих і 85 жіночих середніх шкіл, в яких навчалося 
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1488 хлопців і 1453 дівчат в класах . Загальна кількість хлопців, учнів середньої школи було 
45 тисяч 689, з яких 38 тисяч 389 учнів були з Кувейту і 7300 іноземцями. Загальна кількість 
вчителів середніх шкіл для чоловіків була 3464, з яких 771 були з Кувейту і 2693 іноземцями. 
Для порівняння , загальна кількість дівчат - учнів середніх шкіл було 45 000, з яких 37 894 
учнів були з Кувейту і 7106 були не кувейтськими. Загальна кількість вчителів середніх шкіл 
для жінок була 4881, з яких 3759 були з Кувейту і 1122 були іноземцями. Крім того, на той час 
було відкрито 57 чоловічих і 59 жіночих середніх шкіл, в яких містилося 571 чоловіків і 671 
жінок. Загальна кількість чоловіків-учнів середньої школи налічувала 33 810, з них 29 106 
учнів були з Кувейту і 4704 були іноземцями.  Загальна кількість вчителів середніх шкіл для 
чоловіків налічувала 3876, з них 666 були з Кувейту і 3210 були іноземцями. Для порівняння, 
загальна кількість дівчат-учнів середньої школи налічувала 36 тисяч 844, з яких 31759 були з 
Кувейту і 5085 були іноземцями. Загальна кількість вчителів середніх шкіл для жінок 
налічувала 4706, з яких 2624 були з  Кувейту і 2082 було іноземцями [4], [5]. 

Нище в таблицях 1-5 наведені детальні статистичні дані стосовно різних рівнів освіти з 
поділом на державну, приватну, професійну, прикладну та надану релігійними інституціями 
та тренінг-центрами за 2010-2012 роки в Кувейті.  

Таблиця 1 
Державна та приватна освіта в Кувейті: кількість шкіл, класів, студентів та вчителів у 

2011/2012 рр. 
 Школи Класи Студенти Вчителі 

Державна освіта 
Дитячі садки 201 1,824 44,743 5,755 
Початкова освіта 253 5,690 135,878 21,520 
Неповна середня освіта 204 4,480 107,616 17,404 
Повна середня освіта 136 2,992 69,036 12,363 
Разом 794 14,986 357,273 57,042 

Професійна освіта 
Релігійні ітституції 9 121 2,708 699 
Спеціальні тренінги 29 241 1,694 1,285 
Разом 38 362 4,402 1,984 

Приватна освіта 
Дитячі садки 105 1,225 37,433 1,888 
Початкова освіта 132 3,026 94,260 5,204 
Неповна середня освіта 133 1,912 57,743 3,065 
Повна середня освіта 105 1,219 34,832 2,872 
Разом 475 7,382 224,268 13,029 

Statistical Review 2013. State of Kuwait, Central Statistical Bureau (p.16)./ www.csb.gov.kw 
 

Таблиця 2 
Студенти Кувейтського університету в 2011/2012 рр. 

1 семестр 2 семестр  
Етап навчання 

 
Національні
сть Ч Ж Ч Ж 

 
Літній семестр 

Новий набір Кувейці 2,164 4,576 855 919 Не стосується 
 Іноземці  306 507 96 102 Не стосується 
Зареєстровані Кувейці 8,420 19,470 8,590 19,215 5,477 
 Іноземці  1,300 2,134 1,307 2,107 791 
Випускники Кувейці 340 975 646 1,533 213 
 Іноземці  52 111 85 146 58 

Statistical Review 2013. State of Kuwait, Central Statistical Bureau (p.17)./ www.csb.gov.kw 
 

http://www.csb.gov.kw/
http://www.csb.gov.kw/
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Таблиця 3 
Приватні університети і коледжі 2011/2012 рр. 

1 семестр 2 семестр Етап навчання  
Національність 

Ч Ж Ч Ж 
Новий набір Кувейці 1,813 2,071 932 1,104 
 Іноземці  593 708 641 570 
Зареєстровані Кувейці 5,081 6,783 4,992 6,845 
 Іноземці  2,175 2,612 2,107 2,563 
Випускники Кувейці 314 443 - - 
 Іноземці  154 144 - - 

Statistical Review 2013. State of Kuwait, Central Statistical Bureau (p.17)./ www.csb.gov.kw 
Таблиця 4 

Прикладна освіта – випускники 2010/2011 рр. 
Національність 1 семестр 2 семестр 

 Ч Ж Ч Ж 

Літній семестр 

Прикладна Освіта в Коледжі 
Кувейці 537 1,261 450 975 362 
Іноземці  166 82 167 212 128 

Тренінг-центри і спеціальні курси 
Кувейці 844 1,222 619 408 1,279 
Іноземці  102 167 13 33 0 

Statistical Review 2013. State of Kuwait, Central Statistical Bureau (p.18)./ www.csb.gov.kw 
Таблиця 5 

Освіта неписьменності і Освітні центри для дорослих рр. 
Освітні центри для дорослих  

Рік 
К-сть 
центрі
в 

 
Стать Освіта 

неписьме
нних 

Проміжна 
освіта 

Середня 
освіта 

Вечірня 
релігійна 
освіта 

44 Ч 394 3,995 8,017 304 2010/ 2011 
45 Ж 751 1,396 3,461 270 

Разом 89 Разом 1,145 5,391 11,478 574 
46 Ч 372 3,740 8,691 301 2011/  2012 
47 Ж 815 1,245 3,878 232 

Разом 93 Разом 1,187 4,985 12,569 533 
Statistical Review 2013. State of Kuwait, Central Statistical Bureau (p.18)./ www.csb.gov.kw 

 
Аналіз представлених в таблицях 1-5 даних дозволяє помітити певні тенденції та 

сформулювати наступні висновки: 
· зауважено досить вулику кількість студентів на всіх рівнях освіти пропонованих 

державними, приватними та професійними інституціями; 
· помічено істотну різницю в наданні освіти державними та приватними закладами: 

державну освіту отримує вдвічі більше студентів,  яку надає майже в чотири рази більше 
вчителів, в 1,5 рази більшій кількості навчальних закладах; 

· професійна освіта не користується високою популярністю – надають її тільки 38 
осередків, що випускають близько 4 тисяч студентів; 

· простежується чітка гендерна тенденція, яка показує, що кількість студентів-жінок 
істотно перевищує кількість студентів-чоловіків як серед місцевого населення так і серед 
іноземців;  тенденція ця зберігається як в державних так і в приватних,  професійних та 
прикладних навчальних закладах та центрах; 

http://www.csb.gov.kw/
http://www.csb.gov.kw/
http://www.csb.gov.kw/


 272 

· досить велика кількість дорослих отримує освіту в спеціалізованих центрах з 
особливо великою кількістю студентів на проміжному та середньому рівнях освіти. 

Висновки.  В останні десятиліття ХХ століття,  система освіти в Кувейті набула 
стрімкого розвитку, спричиненого величезними фінансовими можливостями країни, 
використанню  високих технологій в освіті та внескам і підтримці іноземних спеціалістів. 
Сучасна молодь Кувейту має виняткові можливості отримання хорошої базової освіти та 
продовження навчання закордоном. Але фінансова стабільність та забезпечене майбутнє 
істотно занижує мотивацію та амбіції молоді.  

В сфері вищої освіти кувейтський уряд реагує на збільшений попит на рівні вищої 
освіти через розширення існуючих державних установ вищої освіти і заохочення заснування 
та розвитку нових приватних освітніх закладів у співпраці з міжнародними партнерами.  
Міжнародна мобільність кувейтських студентів близька до рекордного рівня, а введення 
підвищеного державного фінансування для зарубіжних стипендій навчання показує, що 
мобільність ця продовжуватиме зростати. Тим не менш, ця картина може змінитися, оскільки 
створюються нові приватні установи і проекти. Вимога уряду до приватних закладів 
розробляти навчальні програми у співпраці із зарубіжними партнерами означає закладення 
міцного фундаменту для плідної співпраці між навчальними закладами в Кувейті та поза його 
межами. 

Модернізація системи освіти і підготовки є одним з пріоритетних на початку 
двадцять першого століття, але складнощі у їх введенні є досить істотні, серед яких належить 
згадати традиційні погляди, суспільні та гендерні стереотипи, соціально - релігійні цінності 
та соціально-гендерні норми. Незважаючи на безплатну освіту, високий рівень прийому 
молоді до навчальних закладів  та можливості використання  високих технологій, якість 
освіти  в Кувейті вимагає істотного покращення.   

Серед питань, які стоять перед системою освіти Кувейту є наступні: Яка буде реальна 
якість освіти? Що можна поліпшити в найближчому майбутньому? Як зорганізувати 
сприйнятливі умови для отримання таких  знань, вмінь та кваліфікацій, що зробить 
випускників конкурентоспроможними місцевому ринку праці, де  домінують іноземні 
спеціалісти?   Чи будуть вони хотіти працювати в приватному секторі,  на відміну від 
бюрократичного, контрольованого державою сектору? Чи зможуть студенти коледжів та 
університетів отримати вищу освіту високого рівня, замість отримання освіти тільки «для 
галочки випускників»? Ось деякі важливі питання, які повинні враховуватися при 
реформуванні та модернізації системи освіти і підготовки в Кувейті. 

Приватизація навчальних закладів  в Кувейті є одним з методів розвитку системи 
освіти та можливістю уникнення контролю з боку державної бюрократії. В бюрократичній 
системі  студенти  не переймаються в кінцевому підсумку отриманням робочого місця, навіть 
якщо вони не будуть дійсно потрібні державі вони отримають роботу незалежно від їхньої 
успішності. Тому  в таких умовах вчителі самі можуть втратити мотивацію і почуття 
професійного задоволення та самореалізації.  

Освіта є більш, ніж заповненням шкільних будівель студентами та викладачами, а 
створення робочих місць тягне за собою набагато більше, ніж заповнення великих будівель 
працівниками. Але іноді складається враження, що це саме те, що відбувається в Кувейті, 
коли мотивація до навчання і отримання знань, а також до праці є надзвичайно низька серед 
місчевого населення. Бюрократична  контролююча держава є величезною проблемою, коли 
недостатньо зовнішньої підзвітності та забезпечення якості освіти. Замість цього, студенти 
орієнтовані на результати вельми суб'єктивних і ненадійних національних іспитів, котрі 
використовуються для оцінки якості освітніх послуг. Всеохоплююча держава може бути 
доброзичливим провайдером, але критики відзначили, що поведінкут багатьох студентів 
країн Перської затоки та Кувейту зокрема можна назвати "синдромом зіпсованої дитини", 
коли все є безкоштовним, то "як отримано, так і витрачено". Фінансові ресурси країни 
служать для задоволення освітніх проблем сьогодення з технологічно передовою освітньою  
інфраструктурою, для підготовки кваліфікованих фахівців в сфері навчання, і все більш 
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активної  участі  громадян Кувейту в соціальних змінах суспільства. Додатково, коли обсяг 
роботи та її ефективності не корелюють із збільшенням вигод, то самомотивація студентів та  
викладачів, як правило, знижується. Як наслідок, тенденцією системи вищої освіти в Кувейті 
є зростаюча залежність від іноземних фахівців в галузі освіти, зокрема. Іншими помітними та 
істотними тенденціями є зростаюча кількість студентів на всіх рівнях освіти, істотна 
гендерна різниця в кількості студентів на користь жінок та потреба продовження 
просвітницької роботи серед дорослих. 

Хоча є наявні позитивні ознаки того, що  Кувейт зацікавлений більш, ніж інші країни 
Перської затоки  вжити необхідні - хоча важкі і непопулярні - заходи, для забезпечення 
більшого ступеня соціальної стабільності, однак належить зреалізувати чимало необхідних 
змін. Навчання та забезпечення високої якості освіти, інтеграція навчальних та освітніх 
систем до потреб ринку праці, скорочення бюрократії в управлінні освітою, реформа 
навчальних програм, перегляд процедур тестування, а також координація між школами і 
роботодавцями запропонованих реформ, можуть допомогти Кувейту звільнитися від 
небезпечної залежності від іноземної робочої сили і небезпечного розчарування в рівні 
комфорту, що надає великодушна держава. Може це також допомогти вирішити деякі 
проблеми та труднощі в соціальному, освітньому і культурному житті  Кувейту.  
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УДК 355.47:355.423                                                        к.т.н., доц. Бахвалов В.Б. (ВІКНУ) 
 к.т.н. Хірх-Ялан В.І. (ВІКНУ) 

 
ІМІТАЦІЙНІ СИСТЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ БОЙОВИХ ДІЙ. 

 
У статті розглянуті діючи системи імітаційного моделювання бойових дій. Міститься 

опис: загальних принципів побудови, структури системи, аналізу істотних властивостей цих 
систем на предмет відповідності щодо поставленої задачі, а також результати моделювання 
для визначених тактичних задач,основні питання організації управлінняя нею в процесі 
функціонування. Визначений мінімально необхідний склад системи моделювання бойових дій.  

Ключові слова: системи моделювання бойових дій, імітаційне моделювання, системи 
імітаційного моделювання бойових дій. 

 
Вступ та постановка задачі. Задачі управління військами, в умовах скорочення часу 

на прийняття рішення, скорочення чисельності особового складу органів військового 
управління, обумовлюють проблему оброблення інформації в автоматизованих системах 
управління військового призначення (АСУВП). Сучасний розвиток інформаційних 
технологій, широке застосування їх у військовій сфері надає можливості моделювання 
бойових дій та бойової обстановки засобами комп’ютерного моделювання. Висока динаміка 
розвитку обчислювальної техніки, технологій програмування, системотехнічних основ 
моделювання різних реальних процесів позначили величезний прорив в області розробки 
моделей і імітаційних систем. 

Мета статті. Використання імітаційних систем моделювання бойових дій та 
можливість створення на їх основі системи моделювання тактичної обстановки військового 
призначення із застосуванням геоінформаційних систем для Збройних Сил України. 

Виклад основного матеріалу. Об'єднана система моделювання бойових дій JWARS 
(Joint Warfare System), – це сучасна конструктивна система моделювання, розроблена с 
використанням Case-Засобів (автоматизована розробка програмного забезпечення) мовою 
програмування Smalltalk. Вона використовує поточний час і імітує діяльність і взаємодію 
військових підрозділів. У рамках цієї системи досить глибоко пророблені питання створення 
тривимірного віртуального бойового простору, обліку погодних умов і особливостей 
рельєфу місцевості, тилового забезпечення бойових дій, створення чіткої системи 
інформаційних потоків, а також питання підтримки прийняття рішення у системі військового 
управління та контролю. 

Основним призначенням JWARS є моделювання бойових дій об'єднаних оперативних 
формувань (ООФ), що має підвищити якість об'єднаного оперативного планування та 
застосування збройних сил, оцінки бойових можливостей об'єднаних формувань і розробки 
концептуальних документів будівництва ЗС у цілому. 

Ця система дозволяє здійснювати комплексний контроль процесу оперативного 
планування та виконання, а також багаторазове відпрацьовування виконання тих самих 
завдань, що суттєво підвищує можливості аналізу результатів проведених дій і вибору 
найбільш ефективного сценарію застосування сил і засобів. 

Можливості JWARS: 
- дозволяє планувати воєнні операції тривалістю більш 100 днів; 
- часовий масштаб моделювання 1:1000 (в 1 000 раз швидше, чим реальний час; 
- час ініціалізації моделі до 3 хв. 
Розвиток моделі здійснюється під безпосереднім керівництвом начальника управління 

аналізу та оцінки програм.  
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JWARS забезпечена модульною системою моделювання мережі військових перевезень, 
удосконаленим блоком моделювання системи управління, можливістю моделювання ударів 
по мобільним цілям, наявністю геоінформаційної та геофізичної бази даних, підвищеної 
швидкодії за рахунок модернізації програмного коду і впровадження нової технічної бази, 
можливості конструювання сценарію та ін. 

Моделювання застосування ЗМУ у цей час охоплює імітацію захисту від хімічної зброї, 
оцінку її впливу на бойові підрозділи, навколишнє середовище.  

Моделі дій ВПС підтримують розв'язок близько 20 видів типових завдань.  
Описуються процеси безпосередньої авіаційної підтримки, нанесення масованих 

ракетно-авіаційних ударів, забезпечення протиповітряної оборони (ППО) районів бойових 
дій, знищення наземних/повітряних/морських цілей, придушення системи ППО 
супротивника, масованого застосування безпілотних літальних апаратів (БПЛА), 
цілевказання та наведення при тимчасових обмеженнях, дозаправлення в повітрі і т.д.  

Моделі дій ВМС містять процеси ураження надводних цілей, застосування надводних 
сил, морської блокади, мінної війни на море, підтримки наземних сил корабельною 
артилерією, проведення морських десантних операцій і ін. 

Модель дій протиракетної/протиповітряної оборони (ПРО/ПВО) базується на оцінці дій 
системи «Петріот», «Іджис», лазерної зброї повітряного базування. Імітується ракетна 
загроза і функціонування інтегрованої системи ПРО. 

Моделювання систем управління, зв'язку, комп'ютерного забезпечення, розвідки та 
спостереження ґрунтується на ситуаційній цифровій карті обстановки, імітації 
інформаційних потоків на поле бою, зборі та агрегації інформації про обстановку з 
розпізнаванням цілей, постановкою завдань засобам виявлення, у тому числі космічним, і ін. 

Процес підтримки прийняття рішення заснований на базі знань, що містить тактичні 
нормативи, а також вподобанні осіб, що ухвалюють рішення. 

Система дозволяє моделювати роботу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), 
оцінювати процеси відновлення системи управління після впливу супротивника. 

При моделюванні інформаційних операцій імітується прямий вплив на системи зв'язку, 
виявлення та обробки інформації супротивника. У цей час неможлива оцінка наслідків 
динамічного введення інформаційних вірусів або викривлення інформації в комп'ютерах або 
інформаційних потоках супротивника, а також відсутня можливість розкриття заходів для 
уведенню в оману (планується реалізувати в наступних версіях). 

Моделювання функціонування космічних сил і засобів ураховує плановану 
модернізацію (перспективний вигляд) сил і засобів, процеси контролю космічного простору, 
імітацію проти космічних операцій і інформаційної війни. 

Тилове забезпечення моделюється з урахуванням автономності, планування перевезень 
сил і засобів повітряним, залізничним, автомобільним, морським транспортом, забезпечення 
з боку союзників і ін. 

Прикладами завдань, що вирішувалися за допомогою JWARS в умовах сетецентричних 
воєнних дій, є оцінка ефективності: 

- захисту критично важливих об'єктів (територія США, бази, угруповання ЗС, сили та 
об'єкти союзників і ін.); 

- нейтралізації зброї масового ураження (ЗМУ) і засобів її доставки; 
- захисту інформаційних систем;  
- заходів щодо протидії супротивникові за допомогою безперервного спостереження, 

спостереження, масованого впливу високоточними повітряними і наземними засобами по 
критично важливих стаціонарних і мобільних цілям; 

- нових інформаційних технологій і інноваційних концепцій для розробки архітектури 
«об'єднаної» системи управління і системи єдиної карти оперативної обстановки й ін. 

JWARS включає продукційну експертну систему з виводом на основі вирішальних 
правил «якщо.., те.., інакше...». Відновлення бази знань (значень фактів, правил) про 
супротивника здійснюється в результаті інформаційного процесу розвідки.  



 276 

База знань містить також інформацію про свої сили, результати оцінки обстановки, у 
тому числі супротивником. Вона надає користувачам рішення, що автоматично генеруються, 
в які можна вносити свої корективи в інтерактивному режимі.  Вирішальні правила бази 
знань є ключовими для динамічного функціонування моделі.  

При оцінці оперативної обстановки використовується цифрова географічна карта з 
нанесеною координатною сіткою (Common Reference Grid). Для кожного гнізда координатної 
сітки, відповідної до ділянки суши, розраховується значення показника, що характеризує 
ступінь контролю ситуації своїх сил і супротивника, на базі обчислення «сили впливу» за 
певною методикою.  

Модель процесів виявлення і класифікації об'єктів ( цілей) носить стохастичний 
характер, що залежить від дій сил супротивника, видимості, ступені радіоелектронної 
протидії, характеру місцевості. На основі розрахованих ймовірностей визначається кількість 
сил,  що виявляються,  і засобів супротивника з реально присутніх,  потім моделюється 
імовірнісний процес розпізнавання/класифікації цілей, у результаті чого вони 
співвідносяться,  наприклад,  або з конкретним типом зразка військової техніки (ВТ),  або 
лише за певним класом зразків. Потім формується підсумкова доповідь роботи засобу 
виявлення. 

Процес асоціації й кореляції результатів роботи різних розвідувальних засобів в умовах 
єдиного інформаційного простору полягає в наступному: 

1. Результати виявлення кожного засобу розвідки наносяться на ситуаційну карту. 
2. Екстраполюються позиції кожного з раніше виявлених об'єктів в часу до моменту 

вступу нових доповідей про результати роботи засобів розвідки. 
3. На основі розрахунків розташування «центру мас» раніше виявлених об'єктів 

проводиться відбір імовірних кандидатів для асоціації з об'єктами. 
4. Обчислюється імовірнісна величина асоціації об'єктів. 
5. На базі відносної величини ймовірності асоціації визначається, чи є об'єкт знову 

виявленим з раніше відомих або новим об'єктом, виявленим уперше. 
Характер алгоритмів, використовуваних в JWARS: 
Імовірнісний (стохастичний) процес (Монте-Карло) - обчислення на основі генераторів 

випадкових чисел, дискретні вихідні величини (моделювання процесів виявлення, 
планування ударів. 

Детерміновані обчислення - (аналітичні й на основі формул теорії ймовірностей). 
Можливе моделювання процесів застосування і захисту від ЗМУ, маневрування силами та 
засобами. 

Програмно система JWARS складається із трьох модулів: функціонального, 
імітаційного і системного, які об'єднані в єдиний комплекс. 

Функціональний модуль містить прикладне програмне забезпечення, що дозволяє 
моделювати бойові функціональні можливості. Спеціальне програмне забезпечення 
імітаційного модуля створює віртуальне зображення бойового простору.  

Системний модуль забезпечує функціонування апаратних засобів системи JWARS і 
створює людино-машинні інтерфейси обміну даними, за допомогою яких здійснюється 
введення вихідних даних і одержання результатів моделювання. 

Функціональний модуль. Основним елементом системи JWARS є об'єкт бойового 
простору -  Battle  Space  Entity  (BSE),  Номінальний рівень деталізації:  батальйон для 
загальновійськових операцій, ескадрилья для повітряних операцій, корабель для морських 
операцій і розвідувальні платформи для систем розвідки й спостереження. Допоміжними 
об'єктами бойового простору виступають об'єкти інфраструктури (порти, аеродроми й т.п.), 
пункти керування (штаби, командні пункти, вузли зв'язку й т.п.). Об'єкти бойового простору 
характеризуються статичними (наприклад, радіус поразки ударних засобів) і динамічними (в 
частковості, координати місця розташування) властивостями. Дані також включають 
інформацію про взаємодію об'єктів один з одним і зовнішнім середовищем. Взаємодія 
об'єктів бойового простору в системі JWARS реалізується з допомогою різних алгоритмів, 
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які міняються залежно від характеру моделируемой діяльності, функціональних 
можливостей моделі,  з якої алгоритм зв'язаний,  і наявності даних.  Усі взаємодії між 
об'єктами бойового простору в JWARS являють собою події моделювання. Значимість 
окремих подій може змінюватися від відносно низкою до дуже високої.  

Імітаційний модуль. Цей модуль містить засобу імітації необхідної інфраструктури, 
розроблені об'єктно-орієнтованим методом, що забезпечує їх модульность і, отже, достатню 
гнучкість, необхідну для оперативного внесення змін у віртуальний бойовий простір. 

Система JWARS висуває тверді вимоги до зберігання й обробці даних. Для 
відповідності цим вимогам необхідна надійна система керування базами даних. В JWARS 
для цих цілей використовується система керування базами даних (СУБД)  ORACLE,  яка 
служить для зберігання всієї інформації, у тому числі як вхідний, так і вихідний [1]. 

Імітація широкого спектра військових підрозділів в JWARS забезпечується 
застосуванням баз знань про событийных даних, правилах і причинно-наслідкових зв'язках, 
які в сукупності дозволяють аналітично описати положення своїх формувань і військ (сил) 
супротивника, а також зовнішні умови. По заявах розроблювачів, порівняно невеликий набір 
причинно-наслідкових зв'язків забезпечує можливість моделювання різних воєнних операцій 
з досить високим ступенем реалістичності без втручання людини. 

Імітаційна система JTLS (Joint  Theater  Level  Simulation)  -  це потужний програмно-
апаратний комплекс, що дозволяє відпрацьовувати питання боротьби з тероризмом, а також 
проводити тренування в урегулюванні різних кризових і надзвичайних ситуацій. Вона може 
бути встановлена як на окремому (виділеному) автономному комп'ютері, так і функціонувати 
в «глобальній інформаційно-управлінській мережі» (Global Information Grid), що поєднує не 
тільки формування ЗС США, але й угруповання ЗС інших країн НАТО і їх найближчих 
союзників. 

За наявними відомостями, система JTLS активно застосовується в наступних областях 
військового будівництва: 

 - дослідження, розвиток і оцінка планів застосування угруповань збройних сил у 
різних умовах обстановки ( у тому числі в кризових умовах) і вдосконалювання тактики 
застосування об'єднаних (міжвидових) і багатонаціональних формувань; 

 - порівняльна оцінка альтернативних варіантів бойового застосування військ (сил); 
 - аналіз структури й состава бойових, що й забезпечують формований ий різні зразки, 

що мають на озброєнні, ВВТ; 
- проведення командно-штабних навчань, військових ігор і інших заходів у системі 

оперативної підготовки об'єднаних і коаліційних (багатонаціональних) штабів та ін. 
Найбільш ефективне застосування системи JTLS у взаємодії з імітаційною системою 

тактичного рівня Joint Conflict and Tactical Simulation (JCATS). Так, у ЗС США з 2006 року 
ведуться активні роботи, спрямовані на створення та розвиток нового комплексу 
багаторівневого моделювання і імітації дій об'єднаних (міжвидових) формувань Joint Multi-
Resolution Modeling (JMRM), в основу якого покладені імітаційні системи JTLS і JCATS. 

JTLS - інтерактивна конструктивна багатокористувацька система, призначена в 
основному для моделювання та імітації операцій на театрі війни об'єднаними і коаліційними 
угрупованнями військ з відтворенням повітряної, наземної і морської обстановки ( тобто дій 
переважно оперативного масштабу). У системі передбачена імітація рішення бойових 
завдань, які можуть бути поставлені об'єднаним оперативним формуванням (ООФ) і їх 
компонентам (наземному, повітряному й морському), а також формуванням сил спеціальних 
операцій, органам розвідки, силам і засобам тилу. Усі завдання розроблені відповідно до 
«Єдиного переліку універсальних завдань» ЗС США (Joint Staff's Universal Joint Task List). І 
хоча в основу JTLS покладена комплексна модель підготовки та ведення великомасштабної 
війни на ТВД із застосуванням звичайної зброї, у системі передбачений вплив на хід і 
результат операції обмеженого застосування ядерної та хімічної зброї, а також інших 
заходів, які можуть проводитися в визначений період або поза розглянутим театром війни. 
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При цьому моделювання може здійснюватися для будь-якого ТВД і користувачеві не 
потрібно додаткових знань стосовно програмування. 

У якості картографічної основи в системі JTLS застосовуються цифрові карти, бази 
даних поверхні Землі і Світового океану, розроблені Національним управлінням 
геопросторової розвідки (National Geospatial-Intelligence Agency) МО США. Перед 
використанням вони зазнають необхідній обробці у відповідному програмному модулі - 
«Службі відтворення фізичних особливостей місцевості TGS» (The Terrain Generation 
Service), що є елементом «Програми графічної бази даних GDP» (Graphical Database Program 
[2,3].  

Висновки. В наведених системах використовуються уніфіковані цифрові карти 
місцевості, які проходять додаткову попередню обробку відповідними програмними 
модулями, що інтегровані в геоінформаційну систему. Геоінформаці́йна система дозволяє 
поєднати зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень 
земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні типи даних) у вигляді моделі. 
З огляду на розвиток використання геоінформаційних технологій для рішення завдань 
забезпечення військ  (сил) інформацією про місцевість у вигляді цифрових, електронних карт 
доцільною буде адаптація існуючих імітаційних систем моделювання бойових дій, за 
рахунок розроблення додаткових програмних модулів «під користувача».  
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ИМИТАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
В статье рассмотрены действующие системы имитационного моделирования боевых 

действий . Содержится описание: общих принципов построения , структуры системы , анализ 
существенных свойств этих систем на предмет соответствия поставленной задаче, а также 
результаты моделирования для определенных тактических задач, основные вопросы 
организации управления ею в процессе функционирования. Определен минимально необходимый 
состав системы моделирования боевых действий . 

Ключевые слова: системы моделирования боевых действий , имитационное моделирование, 
системы имитационного моделирования боевых действий . 

 
 

V. Bahvalov, V. Khirkh-Ialan 
THE IMITATE SYSTEM SIMULATION OF COMBAT OPERATIONS 
 

The article describes the operating system simulation fighting. Contains a description of : the 
general principles of construction , the structure of the system, the analysis of the essential properties of 
these systems for compliance with respect to the task , as well as simulation results for specific tactical 
tasks , the basic questions of the organization and its management in the operation . Defined the 
minimum necessary The system simulation fighting. 

Keywords: system simulation fighting , simulation , system simulation fighting. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ В’ЇЗНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПОТОКУ ДО 
ЗАКАРПАТТЯ 

  
У статті розглянуто актуальність і необхідність вивчення туристичних потоків як 

важливого індикатора планування та розвитку туризму Закарпаття. Проаналізовано основні 
складові Державної цільової програми розвитку туризму та курортів до 2015 року, в якій 
пріоритетом вважається в’їзний туризм як важливий чинник підвищення якості життя, 
створення додаткових робочих місць, поповнення валютних запасів та підвищення 
міжнародного авторитету. Висвітлено суть очікуваних результатів реалізації даної програми. 
Визначено, що важливою умовою інтеграції України в ЄС є виважена регіональна туристична 
політика кожного регіону, зокрема, Закарпаття з урахуванням фізико-географічних, соціально-
економічних, геополітичних особливостей території. Проведено дослідження в’їзного 
туристичного потоку до Закарпаття та обґрунтовано виявлені тенденції. Накопичення та 
аналіз показників, що характеризують даний вид туризму є необхідною умовою подальшого 
прогнозування, планування та функціонування туристичного потоку на досліджуваній 
території. Запропоновано деякі шляхи покращення управління туристичними потоками і 
стимулювання їх розширення. 

Ключові слова: туристичний потік, в’їзний туристичний потік, регіональна політика. 
 
Актуальність. Туризм як галузь економіки має важливе значення щодо питань 

активізації туристичних потоків як в Україні так і в Карпатському регіоні, зокрема, 
Закарпатті. Саме підвищення конкурентоспроможності рекреаційно-туристичної сфери є 
одним із способів отримання конкурентних переваг на ринку шляхом покращення 
привабливості території для потенційних клієнтів. Для України, Закарпаття, які прагнуть до 
європейської інтеграції та підписали політичну частину угоди ЄС проблема 
конкурентоспроможності туризму одна із ключових питань економічного зростання в 
майбутньому. 

У прес-центрі Кабміну голова Державного агентства туризму та курортів України 
Олена Шаповалова озвучила наступні дані: в 2013 році Україну відвідало понад 26 мільйонів 
туристів – на півтора мільйона більше, ніж у 2012 році. Вітчизняні й закордонні авіакомпанії 
збільшили кількість рейсів та розширили географію польотів на Україну.  Завдяки цьому 
пасажиропотік через наші аеропорти зріс у грудні 2013 року на 15%, а за весь рік – до 15,1 
мільйона людей (на 7%). Щодо Закарпаття, то аналіз статистичних даних показав, що у 2013 
році на досліджуваній території туристичні послуги отримало понад 355 тис. осіб, що в 
порівнянні з 2012 роком складало 342 тис.осіб. Збільшився і загальний обсяг наданих 
туристичних послуг і у гривневому еквіваленті, він сягнув відмітки 334 мільйони. Однак 
поглиблення економічної кризи на всій території України за рахунок глибоких політичних 
змін та воєнної агресії з сторони Російської Федерації,  втрата АР Крим призведе до 
зменшення туристичних потоків. 

Отже, вивчення як позитивних так і негативних тенденцій формування туристичних 
потоків залишається актуальним і вимагає більш детальних локальних досліджень на 
регіональному рівні. 

Аналіз досліджень. Питанням вивчення руху туристичних потоків займаються вчені 
багатьох наук, зокрема, економічних, географічних, політичних. Їх вивченню присвячені 
роботи О.Бейдика [2],  І.Карташевської [1],  М.  Мальської [3],  Д.  Стеченка [5]  та інших 
науковців.  

Враховуючи динамічні зміни в туристичній індустрії вивчення туристичних потоків 
потребує постійної уваги щодо регулювання та прийняття управлінських рішень як 
державного так і регіонального рівнів.  Слід зауважити,  що світові дослідники туризму 
М.Хол та М. Вільямс переконливо доводять, що «розгляд туристичних потоків є предметом 
порівняно малої кількості академічних досліджень» [7]. Вони зазначають, що «туристичний 
рух має глибокі наслідки для розвитку інфраструктури, транспорту, розробки нових 
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туристичних продуктів, комерційної життєздатності сфери туризму, а також управління 
соціальними, економічними та культурними результатами туризму» [7]. Таким чином, 
постійні і системні дослідження туристичних потоків сформують реальну картину сучасних 
тенденцій і закономірностей, джерел формування та їхнього розподілу на досліджуваній 
території. 

Метою статті є виявлення основних тенденцій в’їзного туристичного потоку до 
Закарпаття. 

Виклад основного матеріалу. Державне агентство з туризму та курортів України 
розробило державну цільову програму розвитку туризму та курортів до 2022 року. Головний 
показник ефективності програми – збільшення вдвічі в’їзного туристичного потоку. 
Передбачається, що кількість іноземних туристів, які відвідають Україну, до 2022 року сягне 
50   млн.  осіб на рік,  а кількість робочих місць зросте в 2,5  раза.  В основу даної програми 
закладено такі статистичні дані: збільшення надходжень до бюджету до 2023 року на 230% - 
до 5 млрд. гривень; до 2022 року очікується зростання кількості туристів, які подорожують 
усередині країни, на 10% щорічно; зростання кількості іноземних туристів, які в’їхали в 
Україну  – на 5% щорічно.  

На досліджуваній території діє «Програма розвитку туризму і курортів у Закарпатській 
області на 2011-2015рр.» в якій пріоритетом вважається в’їзний туризм як важливий чинник 
підвищення якості життя, створення  додаткових робочих місць, поповнення валютних 
запасів та підвищення міжнародного авторитету. Щодо очікуваних результатів та 
ефективності програми, то вона повинна до 2015 року забезпечити: 1) зростання потоку 
іноземних туристів на 50-60 тис. осіб в рік; 2) збільшення обсягів, наданих туристичних 
послуг до 500 млн. грн в рік; 3) збільшення частки сфери туризму і діяльності курортів у 
ВВП  краю  до 5%  загального обсягу;  4)  збільшення терміну перебування туристів на 
території області у вітчизняних готелях та інших закладах тимчасового розміщення тощо. 
Очікувані результати реалізації даної програми подано в таблиці 1. 

Таблиця 1 
 

Очікувані результати Програми розвитку туризму і курортів у  
Закарпатській області на 2011 – 2015рр. [4] 

 
Значення показників за роками Найменування 

завдання 
Найменування 

показників 
Одиниця 

виміру 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 
Економічні Кількість 

обслуговуваних 
туристів 

тис. осіб 390,0 450,0 420,0 450,0 470,0 

 Обсяг наданих 
послуг 

млн. грн. 310,0 370,0 340,0 370,0 390,0 

 Надходження до 
бюджетів усіх 
рівнів 

млн. грн. 35,0 38,0 37,0 38,0 40,0 

Соціальні Кількість 
зайнятих у сфері 
туризму та 
діяльності 
курортів 

осіб 5000 6500 6000 7000 8000 

 
 
Функціонування туризму як сфери економіки характеризується показниками, що 

відображають кількісні та якісні тенденції її розвитку. Одним із найважливіших показників є 
кількість прибуттів (прїздів).  Під кількістю прибуттів потрібно розуміти кількість 
зареєстрованих туристів, що прибули в ту чи іншу країну (вибули з неї) за певний проміжок 
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часу, як правило календарний рік. Беззаперечно, що статистика прибуттів (вибуттів) є 
базовою для відображення туристичних потоків між країнами, регіонами. 

Закарпаття в структурі рекреаційно-туристичних комплексів регіонів України має ряд 
переваг, оскільки єдина з областей країни, яка межує з чотирма державами Карпатського 
Єврорегіону: Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією. Саме вигідне геоекономічне 
та геополітичне розташування, багатий природно-ресурсний потенціал, самобутня культура 
багатонаціональних народів краю сприяє збільшенню туристичних потоків із ближнього 
зарубіжжя. 

У 2012р. в області діяли 130 суб'єктів туристичної діяльності, з них 59 – юридичні 
особи та 71  –  фізичні особи-підприємці.  За видами туристичної діяльності,  вони 
розподілялися наступним чином: 21 суб'єкт – туроператори (організація та забезпечення 
створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також 
посередницька діяльність із надання характерних і супутніх послуг), 94 суб`єкти – турагенти 
(посередницька діяльність із реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних 
послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницька діяльність щодо 
реалізації характерних і супутніх послуг) та 15 суб`єктів – здійснювали тільки екскурсійну 
діяльність [6].   

Проведений аналіз статистичних даних впродовж 2000 – 2012 рр. туристичних потоків 
у Закарпатській області дає змогу зробити наступний висновок (таблиця 2,3,4): 1) 
переважають внутрішні туристичні потоки, наростаюча тенденція яких характерна з 2008 
року; 2) іноземні туристичні потоки навпаки мають звужену тенденцію. 

Таблиця 2 
Туристичні потоки 

(за даними [6]) 
Із загальної кількості туристів  (осіб)  

 
 
 

Рік 

Кількість 
туристів, 
обслугованих 
суб'єктами 
туристичної 
діяльності 
України - 
всього 

 
іноземні 
туристи 

 
туристи – 
громадяни 

України, які 
виїжджали 
за кордон 

 
 

внутрішні 
туристи 

 
 
 

Кількість 
екскурс- 
сантів 

2000 144775 6411 97181 41183 58916 
2001 71104 6542 20518 44044 53912 
2002 77225 6708 16675 53842 62164 
2003 91054 11339 13881 65834 67566 
2004 52569 10112 5320 37137 52144 
2005 63796 14728 7377 41691 45669 
2006 69942 11726 10011 48205 50226 
2007 72970 8985 11456 52529 44098 
2008 76965 10735 12710 53520 54640 
2009 56320 7761 9305 39254 28394 
2010 52080 8425 11423 32232 22053 
2011 57029 9096 10931 37002 16618 
2012 20180 733 11792 7655 4890 
 

1 2000-2011 за даними Головного управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та 
туризму ОДА, починаючи з 2012 року за даними Головного управління статистики. 
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Таблиця 3 
Обслуговування туристів за категоріями 

(відсотків) 

3,3

3,6

49,6

58,5

47,1

37,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2011

2012

Іноземці
Громадяни України, що виїжджали за кордон 
Охоплені вутрішнім туризмом

У
продовж минулого року 20,2 тис. осіб офіційно скористалися туристичними послугами, з них 
0,7 тис. осіб – іноземні туристи, 11,8 тис. осіб – громадяни України, які виїжджали за кордон, 
7,7 тис. осіб – внутрішні туристи. У порівнянні з 2011р. кількість громадян України, які 
виїжджали за кордон,  збільшилася на 7,9%,  а кількість іноземних туристів та внутрішніх 
туристів зменшилася у 12,4 та 4,8 раза. Наполовину зменшилася і кількість туристів, яким 
було надано екскурсійні послуги.  

Таблиця 4 
Розподіл туристів за метою відвідування у 2012 році 

(відсотків) 

2,1

99,5

91,1

96,4

3,5

0,1

3,2

0,1

0,5

2,2

1,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Охоплені внутрішнім
туризмом

Громадяни України, що
виїжджали за кордон

Іноземні туристи

Cлужба, ділова,навчання Дозв ілля та відпочинок Лікування

Спортивний туризм Спеціалізований туризм Інші

 
Із загальної кількості туристів у 2012р. проводили дозвілля та відпочинок 94,6%, 

займалися іншими видами туризму 1,6%, перебували на лікуванні 1,4%, перебували у 
службових, ділових поїздках, на навчанні та займалися спортивним туризмом – по 1,2% 
відповідно. 

Порівняльний аналіз обслужених іноземних туристів та їх питома вага по регіонах 
України свідчить, що за даним показником Закарпатська область входить в першу 10-ку, 
посівши 8-е місце  в 2012  році (7761  особа,  що становить –  1,5%).  Щодо диференціації за 
країнами формування туристичних потоків, то картина виглядає таким чином: найбільша 
кількість осіб прибуває в Закарпаття з Білорусії (20%),  Угорщини (17%),  Словаччини (8%), 
Польщі (6,6%), Румунії (0,1%). Причому на п’ять країн – Білорусь, Угорщину, Росію, 
Словаччину та Польщу – у середньому припадає 73,6% потоку іноземних громадян до 
Закарпаття. До позитивних тенденцій можна віднести те, що до другої десятки країн, 
громадяни яких відвідали Закарпаття, протягом досліджуваного періоду входять такі країни - 
Словенія, Чехія, Німеччина. 

Щодо цілей в’їзду в Закарпаття, то щорічно протягом п’яти років їх структура 
практично не змінювалась: найбільша частка осіб – 78,2% приїздить до краю заради дозвілля 
та відпочинку, 21,7% - з метою бізнесу та навчання та 0,15% з метою лікування. Слід 
прокоментувати той факт,  що ті іноземні особи,  які прибувають в Закарпаття,  офіційно 
декларують іншу мету, теж частково є туристами. Особливо це стосується прибуттів із 
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діловою чи службовою метою, метою культурних і спортивних обмінв та релігійними 
цілями, а також із приватною метою. 

На основі вищенаведеного можна визначити, що в’їзний туристичний потік до 
Закарпаття має два основні вектори спрямування: 

1) західний (Угорщина,  Словаччина,  Польща,  Румунія),  де переважають тури 
вихідного дня чи гостьовий туризм з переважанням власного автомобільного транспорту; 

2) північно –  східний  (Росія,  та Білорусь).  Це як правило сімейний відпочинок,  
налагодження та підтримка ділових контактів, тобто бізнесу в Українських Карпатах з 
переважанням залізничного та повітряного транспорту. 

Для подальшого розвитку основних векторів туристичного потоку на досліджуваній 
території необхідно:  

1) впершу чергу модернізувати і побудувати нові автомобільні магістралі 
європейського зразка, а також безпосередньо в Карпатському регіоні; 

2) активно залучати в мережу туристичної інфраструктури 13 нових туристичних 
об’єктів, що побудовані і здані в експлуатацію в 2013 році, зокрема, у Міжгірському, 
Тячівському, Рахівському, Великоберезнянському та чотири об’єкти  у Воловецькому 
районах; 

3) збільшити туристичний збір, який вперше в Закарпатті був введений у 2012 році і 
дав у бюджет області 808 тис. грн.; 

4) довести до логічного завершення Проект щодо створення міжнародного 
туристичного маршруту по дерев’яних церквах, який проходитиме через територію Румунії, 
Угорщини та Закарпаття (Україна); 

5) спільно з угорськими партнерами в 2014 року реалізувати проект зі створення 
мережі велодоріжок та розробки велотурів; 

6) покращити просування адресної реклами та пропагування туристичних 
можливостей Закарпаття в інших країнах із врахуванням можливих специфічних інтересів 
громадян цих країн до нашого туристичного потенціалу; 

7) системна участь у великих міжнародних туристичних виставках та фестивалях; 
8) розширення регіонального ринку для іноземного туризму та створення пропозиції 

нових туристичних продуктів, які відповідають сучасним умовам та проблемам. 
Висновок. Туристичний потік є важливим індекатором розвитку сфери туризму 

досліджуваної території, оскільки ґрунтовний аналіз їх тенденцій повинен бути поставлений 
в основу стратегії розвитку регіону. У Стратегії  соціально-економічного розвитку 
Закарпатської області задекларовано, що стратегічна мета розвитку туризму в Закарпатті 
полягає у створенні конкурентоспроможного на внутрішньому та світовому ринках 
національного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби 
населення України та туристів із зарубіжних країн, розширенні внутрішнього туризму та 
постійному зростанні обсягів в’їзного туризму, забезпеченні на цій основі комплексного 
розвитку курортних територій та туристичних центрів з урахуванням соціально-економічних 
інтересів населення, збереженні та відновленні природного середовища та історико-
культурної спадщини, вирішенні завдань щодо наповнення державного і місцевого 
бюджетів. 

Відповідально до проведеного аналізу характеру, структури та спрямованості в’їзного 
туристичного потоку до Закарпаття у 2000 – 2012 рр. слід відмітити, що туристичний потік 
має  досить стабільну структуру в першій десятці країн;  спостерігається високий рівень 
залежності потоку від соціально-економічного та політичного стану даної території і 
відносин цих країн із Україною та Закарпаттям; відбулось значне скорочення кількості 
іноземних туристів, які відвідали Закарпаття з 2008 року, що пояснюється загостренням 
економічної кризи тощо. 

Узгодження стратегічних цілей на рівні регіону, підприємств туристичної діяльності, а 
також на загальнодержавному рівні стратегічного розвитку туризму дозволить зайняти 
Закарпаттю власну нішу в туристичній сфері України та сформувати унікальний 
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регіональний туристичний продукт в рамках кластера,  який у перспективі може стати і 
міжрегіональним на рівні Карпатського економічного району.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВЬЕЗДНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТОКА В 
ЗАКАРПАТЬЕ 

В статье рассмотрено актуальность и необходимость изучения туристических потоков 
как важного индикатора планирования и развития туризма Закарпатья. Проанализировано 
основне составляюшие Государственной целевой программы развития туризма и курортов до 
2015 года, где пріоритетом является вьездной туризм как важный показатель улучшения 
качества жизни, создания дополнительных робочих мест, увеличение валютних запасов и 
повышение международного авторитета. Освещена сущность ожидаемых результатов 
реализации данной программы. Обозначено, что важным условием интеграции Украины в ЕС 
является стабильная региональная туристическая политика каждого региона, в часности 
Закарпатья с учетом физико-географических, соціально-экономических, геополитических 
особенностей территории. Проведено изучение вьездного туристического потока в Закарпатье 
и обосновано выявленные тенденции. Накопление и анализ показателей, характеризирующий 
даный вид туризма является необходимым условием дальнейшего прогнозирования, 
планирования туристического потока на исследуемой территории. Предложено некоторые 
пути улучшения управления туристическими потоками и стимулирование их размещения. 

Ключевые слова: туристический поток, вьездной  туристический поток, региональная 
политика. 

N.Gabchak 
BASIC TENDENSES OF THE INBOUND TOURIST FLOWS TO TRANSCARPATHIA 
The necessity of the studying of the tourist flows as an important indicator of the planning and 

development of tourism in Transcarpathia is under consideration in this article. The main components of 
the State Target Program for the development of tourism and resorts by 2012, in which the inbound 
tourism is considered to be the important factor of improving the quality of life and creation of additional 
jobs, increasing the foreign currency reserves and the international prestige, are analyzed. The essence of 
the expected program results implementation is revealed. It was determined that the important condition 
for Ukraine’s integration into the EU is a balanced regional tourism policy of each region, in particular 
Transcarpathia, based on geographical, social and economic and geopolitical characteristics of the area. 
The research of the inbound tourist flow to Transcarpathia has been carried out. The revealed tendencies 
are reasonably identified.The accumulation and analysis of the parameters indicators characterizing the 
given type of tourism is a necessary condition for the further forecasting, planning and functioning of the 
tourist flow in the investigated area. The effective ways of the tourist flows improvement and encouraging 
of their expansion are offered. 

Keywords: tourists flow, tourist arrivals, inbound tourist flow, regional policy. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ЗАДАЧ АНАЛІЗУ МІСЦЕВОСТІ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ 
(НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ) ВПЛИВУ СЕРЕДОВИЩА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕСУВАНЬ 

СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 
 

Якість здійснення пересувань в будь-яких умовах визначається здатністю командирів і 
штабів при плануванні маршу враховувати вплив характеристик місцевості, приймати 
найкращі для даних умов рішення і втілювати їх в життя. Стислі терміни і великий обсяг 
інформації, який необхідно при цьому обробити, ставлять все більш жорсткі вимоги до роботи 
штабів. 

На ефективність пересування сил та засобів здійснює вплив велика кількість факторів, 
врахування яких можливе лише з використанням комп’ютерних моделей, методик і цифрових 
картографічних систем. 

В статті визначено та обґрунтовано перелік задач аналізу місцевості, які необхідно 
вирішувати для ефективного здійснення пересувань військ. Дані задачі можуть бути 
застосовані як основа для побудови системи нейтралізації впливу фізико-географічних факторів 
на ефективність пересування рухомих об’єктів. 

Ключові слова:аналіз місцевості, вплив середовища, пересування сухопутних військ. 
 

Вступ. В ході воєнних дій частини та підрозділи повинні бути готовими до маршу та 
перевезень в умовах постійної загрози застосування противником високоточної зброї та 
систем дистанційного мінування, дії його авіації, повітряних десантів, аеромобільних та 
диверсійно-розвідувальних груп, радіоактивного, хімічного та біологічного зараження, 
зруйнування доріг і переправ [1]. 

Якість здійснення пересувань в будь-яких умовах визначається здатністю командирів і 
штабів при плануванні маршу враховувати вплив характеристик місцевості, приймати 
найкращі для даних умов рішення і втілювати їх в життя.  Стислі терміни і великий обсяг 
інформації,  який необхідно при цьому обробити,  ставлять все більш жорсткі вимоги до 
роботи штабів. 

Постановка завдання. Ступінь впливу місцевості на організацію та здійснення 
пересування частин змінюється разом з розвитком нових засобів боротьби і появою нової 
бойової техніки та зброї. Бойові дії стають все більш динамічними і їх успіх буде залежати 
від швидкості проведення маневру силами та засобами. 

На ефективність пересування сил та засобів здійснює вплив велика кількість факторів, 
врахування яких можливе лише з використанням комп’ютерних моделей, методик і 
цифрових картографічних систем. Це потребує наукового відпрацювання методики та 
технології автоматизованого аналізу місцевості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В [3-6] розглядаються особливості 
топогеодезичного забезпечення військ провідних країн світу і формулюються вимоги до 
системи топогеодезичного забезпечення Збройних Сил України; проводиться аналіз 
існуючих методик вивчення та оцінки впливу місцевості на планування маршу частин 
Сухопутних військ Збройних Сил України;  також розглядається доцільність створення в 
середовищі геоінформаційної системи Збройних сил транспортної геоінформаційної 
підсистеми для організації пересувань підрозділів військ (сил). У [7] проводиться визначення 
і обґрунтування фізико-географічних факторів, які впливають на ефективність здійснення 
маршу частин сухопутних військ. Аналіз [8-12] показує, що ні одна з відомих на цей час 
методик планування маршу чи розрахункових задач не враховує в повному обсязі 
особливості місцевості, що можуть чинити вплив на здійснення пересувань військ. У зв’язку 
з цим актуальною є мета даної статті, яка полягає у визначенні переліку задач аналізу 
місцевості, на вирішенні яких повинна ґрунтуватись побудова системи активної 
нейтралізації впливу фізико-географічних факторів на ефективність пересування рухомих 
об’єктів. 

http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/udc/udc62.htm+623.71
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Результати дослідження. Як відомо,  у військовій справі під маршем розуміють 
організоване пересування військ по дорогах (колонних шляхах) з метою виходу на 
призначений рубіж у бойовій готовності до виконання завдань за призначенням. Виходячи з 
цього визначення,  військові одиниці під час здійснення маршу можна розглядати як рухомі 
об’єкти.  Рухомі об’єкти доцільно класифікувати за формою (площинні,  лінійні,  точкові,  
розподілені); за розмірами (малорозмірні, великорозмірні); за характером (об’єкти 
безперервного руху, об’єкти з дискретним пересуванням); за швидкістю пересування 
(швидкісні, об’єкти повільного руху). 

До лінійних рухомих об’єктів відносяться, наприклад, колони військ (сил) на марші. До 
розподілених рухомих об’єктів відносяться такі,  що складаються з окремих точкових 
елементів.  Якщо протяжність об’єкта складає менш,  ніж 10%  від розмірів зони ураження 
системи вогню підрозділу охорони, то вона відноситься до класу малорозмірних об’єктів. В 
протилежному випадку, колона являє собою великорозмірний об’єкт. 

По відношенню до можливостей підрозділу охорони об’єкт є швидкісним, якщо 
швидкість його пересування більша, ніж максимально можлива швидкість пересування 
підрозділу охорони. Об’єкти повільного руху, навпаки, характеризуються значно меншою 
швидкістю пересування, що дозволяє здійснювати бойовий супровід при його прикритті 
двома дивізіонами. 

Одним з великорозмірних рухомих об’єктів, що потребує вогневого прикриття, є 
окрема механізована бригада, що здійснює марш в новий позиційний район згідно з планом 
перегрупування військ. Прикладом малорозмірного лінійного рухомого об’єкта є окрема 
зенітна ракетна батарея, що здійснює зміну бойової позиції і також потребує вогневого 
прикриття. Найбільш складним з точки зору вогневого прикриття є армійський корпус, що 
здійснює оперативне перегрупування на оперативно-стратегічному напрямку (корпус 
швидкого реагування). Цей об’єкт відноситься до розподілених великорозмірних швидкісних 
рухомих об’єктів. При організації прикриття рухомого об’єкта потрібно враховувати 
особливості його побудови та пересування. 

До точкових малорозмірних рухомих об’єктів повільного руху можна віднести 
розвідувально-диверсійні групи (ДРГ) (як свої, так і ДРГ противника). 

Ефективність пересування рухомих об’єктів (РО). При здійсненні пересування РО 
можливість підриву противником шляхових споруд на маршруті, розгрому гідротехнічних 
споруд на водних перешкодах, влаштування завалів на дорогах та вулицях міст, захват 
мостів та важливих об’єктів являють велику загрозу безпеці маршу. 

Ці міркування наводять на думку, що головними показниками ефективності виходу 
підрозділу до об’єкта в тилу противника є ймовірність виявлення противником та час його 
руху до місця. Ці показники взаємно суперечливі – для прихованого виходу потрібно 
вибирати маршрути прихованого висування, які не є найкоротшими; пересування, як 
правило, здійснюється вночі при невеликій швидкості руху. Пересування в зонах видимості 
постів спостереження потребує підвищення ступеня маскування, що також зменшує 
швидкість пересування. Все це призводить до надмірних витрат часу і до небезпеки не 
вкластись в директивний термін. 

Важливою особливістю є те, що факт і момент виявлення РО противником невідомий. 
Факт виявлення стає відомим лише після виявлення переслідування чи після активної 
вогневої протидії противника. Деякі операції (наприклад, вогневі засідки, нальоти) 
виявляють себе зразу ж після початку бою.  Виявлення РО в тилу противника,  як правило,  
призводить до зриву маршу і потребує енергійних дій щодо відриву від противника, що 
переслідує, та виводу особового складу в небезпечне місце з метою збереження сил. Тому 
для маршрутів вимушеного відходу чи запланованого виходу підрозділу з бою повинні 
використовуватись показники, що враховують місця розташування гарнізонів, вогневих 
опорних пунктів, блок-постів, резервів противника та часу їх пересування на перехват 
частини, що відходить. Маршрути відходу повинні обходити такі вогненебезпечні місця. 
Пошук таких маршрутів може здійснюватись за критерієм мінімальної вогневої небезпеки. 
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Ймовірність виявлення РО противником залежить від місць розташування постів 
спостереження, від тактико-технічних характеристик засобів спостереження, розмірів та 
конфігурації зон виявлення.  На розміри та конфігурацію зон виявлення істотно впливають 
рельєф місцевості, характер природних маскувальних ємностей. 

Таким чином, задача знаходження оптимальних маршрутів є багатокритеріальною з 
достатньо великою множиною факторів, що впливають на якість маршруту в реальних 
умовах. Тому при вирішенні задачі необхідно використовувати показники, що максимально 
враховують вплив цієї множини факторів. При цьому бажано, щоб часткові показники 
ефективності були однорідними за фізичним змістом.  Така однорідність може бути 
досягнута, якщо врахувати одну важливу особливість - ймовірність виявлення РО 
противником залежить від часу його перебування у відповідних зонах виявлення. 

Відносно цього часу можна стверджувати наступне. 
З двох маршрутів руху більш доцільним є той, що забезпечує менший час перебування 

РО в зонах виявлення. Якщо цей час в обох маршрутах однаковий, то перевагу потрібно 
віддати маршруту з найменшим загальним часом його подолання. 

Таким чином, раціональний маршрут руху повинен забезпечувати мінімальний час 
перебування в небезпечних для РО зонах, тобто в зонах виявлення засобів розвідки (зонах 
спостереження). Якщо існують маршрути, що огинають ці небезпечні зони, то серед них 
потрібно вибирати маршрут з мінімальним часом його подолання. 

Вплив характеристик місцевості на ефективність пересування рухомих об’єктів. 
Марш є складовим елементом всіх видів бойових дій військ. В результаті маршу, як правило, 
досягається зближення з противником, а також розгортання військ в бойові порядки. Марш є 
попередньою сходинкою бою і в більшості випадків саме з нього починається бій. Озброєння 
і техніка, оперативне мистецтво сучасного рівня дозволяють здійснювати марш в 
різноманітних географічних районах в різні пори року,  а також в будь-який час доби.  При 
цьому характер маршу визначається не лише технічними, але і фізико-географічними 
умовами місцевості, які істотно впливають на здійснення пересування частин сухопутних 
військ, способи і тактику дій противника [3]. Ефективність здійснення маршу частинами 
сухопутних військ залежить від того, наскільки грамотно та вдало використані фізико-
географічні умови. 

Суттєвою особливістю географічного положення України є те, що місцевість щільно 
насичена різного роду водними перешкодами. Річкова мережа розподіляється по території 
України нерівномірно. Кількість рік зменшується в напрямку від зволоженого північного 
заходу до більш посушливого південного сходу. В основному, річки розташовані через 10 - 
15 км, мають круті береги, що не дозволяє в короткий час влаштовувати паромні і десантні 
переправи. Основна частина з них є притоками таких рік, як Дністер, Тиса, Прут і протікають 
з південно-заходу на північний схід.  Серйозною перешкодою для наступаючих військ 
являється ріка Тиса,  що тече уздовж західного кордону України,  і Дністер,  що обгинає 
Карпати на всій їх протяжності. Руйнування мостових переправ і труднощі в створенні 
паромних (десантних) переправ створюють додаткові проблеми інженерного характеру як 
для наступаючих військ,  так і для військ,  що обороняються або здійснюють відхід.  Крім 
цього,  суттєвий вплив на подолання водних перешкод робить природний режим рік,  що 
характеризується частим коливанням рівня води впродовж року. Найнесприятливіший час 
подолання рік – період паводків, особливо весною. Тривалість паводку – від 7 до 20 діб. 

Таким чином, аналіз водної системи показує, що водні перешкоди будуть широко 
використовуватися противником для зриву планомірного відходу наших військ. З іншого 
боку, наявність рік та протоків дозволить командиру та штабу бригади заздалегідь 
спланувати і намітити проміжні рубежі по протилежним від противника берегах, тим самим 
істотно підсилити активність та стійкість бойових дій своїх військ, а противник змушений 
буде організовувати форсування. 

Велика частина території, яка доступна для дій військ, являє собою гірсько-лісисту 
місцевість. Приступність гірських районів при здійсненні маршу частинами визначається 
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видом гір (низькі, середньовисокі, високі) і залежить від наявності гірських проходів, висоти 
та прохідності перевалів, крутизни схилів, кількості і якості доріг. Обмежена кількість доріг, 
необхідність подолання вузьких гірських проходів і перевалів, крутих серпантинів, ділянок із 
загрозою обвалів, осипів та каменепадів значно ускладнюють застосування техніки, 
змушують як противника,  так і свої підрозділи,  що протидіють,  шукати існуючі гірські 
стежки, обладнувати додаткові та обхідні шляхи їх руху. Велика кількість підйомів і спусків 
знижують маневрені можливості військ. При цьому середня швидкість руху при крутизні 
підйомів і спусків 15º складає для колісних машин 5 - 7 км/год, а танків і БМП – 7 - 10 
км/год. 

За своїми природними умовами гірсько-лісисті райони України є досить важкими для 
здійснення маршу частинами сухопутних військ. Гірсько-лісиста місцевість займає значну 
частину території Волинського напрямку, причому співвідношення середньовисоких (1000 - 
2000 м) і низьких (500 - 1000 м) гір складає: середні - біля 35%, низькі - до 42%. Для 
Українських Карпат характерна наявність скелястих і зубчасто-гостроверхих гребенів, долин 
з крутими схилами, покритих лісами. 

Під час руху основною перешкодою для військ буде руйнування мостів; відстань їх 
один від одного складає 25 – 120 км. Мости, в основному, залізобетонні, 
вантажопідйомністю 60 - 80 т. Їхня пропускна здатність складає 3-7 тис. автомобілів за добу. 

Наявність водних перешкод, можливість створення ділянок руйнувань і затоплень, 
наявність підприємств хімічної промисловості дозволить противнику створювати 
важкопрохідні зони. 

Ефективність вирішення задач пересування безпосередньо залежить від якості 
організації розвідки районів розміщення і маршрутів висування військ, розподілу основних 
маршрутів між рухомими об’єктами та порядку пересування військ. На маршрутах руху 
організується прикриття РО бойовими підрозділами і гелікоптерами. При аналізі рівня 
безпеки маршрут руху вивчається по карті, визначаються можливі місця влаштування 
засідок, встановлюються заходи безпеки, зміст негайних дій за різних умов обстановки (при 
попаданні в засідку або нападі на конвой, веденні снайперського обстрілу, подоланню 
ділянок, де встановлені або є ймовірність встановлення вибухонебезпечних пристроїв). Для 
зниження ризику потрібно уникати по можливості загроз (якщо можливо, змінювати 
маршрути, час та звичайні процедури). Об’єктами нападу противника можуть бути: мости, 
шляхопроводи, тунелі, перевали, дамби з підрозділами для їх охорони, колони з вантажами в 
складі штатного автомобільного підрозділу типу рота з підрозділами охорони та колони 
військ в складі механізованої роти.  На маршрутах і об'єктах на них високу активність 
проявляють диверсійно-розвідувальні групи та агентура противника. Ускладнює пересування 
військ наявність місцевого населення на маршрутах руху. Також ускладнює першочерговий 
перепуск частин і підрозділів, що виконують особливо відповідальні та термінові завдання, 
зайнятість основних маршрутів другорядними рухомими об’єктами. 

Під час пересування по закритій та пересіченій місцевості, через населені пункти, по 
мостам, повз зони зелених насаджень, а також вночі зростає ймовірність нападів на РО за 
допомогою влаштованих засідок, встановлених вибухонебезпечних пристроїв на маршрутах 
руху. Противник планує засідки так, щоб позиції груп були надійно замасковані і захищені 
самою місцевістю,  а також,  щоб мали приховані шляхи відходу.  Перешкоди (завали)  на 
маршрутах руху можуть влаштовуватись поваленням дерев, обвалами каміння, руйнуванням 
частини дорожнього полотна, прольотів мостів тощо. Не виключені випадки підриву 
шляхових споруд, розгрому гідротехнічних споруд на водних перешкодах, влаштування 
завалів на дорогах та вулицях міст, захват мостів та важливих об’єктів. Створення перешкод 
на маршрутах забезпечує противнику сприятливі умови для ураження техніки, особового 
складу РО. В таких умовах особливу увагу слід надавати підтриманню високої готовності 
особового складу конвою, охороні шляхів пересування силами патрулів та шляхом ведення 
повітряної розвідки. Це вимагає від підрозділів підвищеної готовності під час подолання 
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таких ділянок, постійної готовності до швидкого виходу з-під обстрілу та з місць, де є 
вибухонебезпечні предмети. 

Наявність заздалегідь спланованої системи запасних (обхідних) маршрутів дозволяє 
обходити руйнації ділянок дороги та переправ через водні перешкоди, дистанційно-міновані 
ділянки місцевості, запобігати скупченню військ. 

Маршрути потрібно вибирати ближче до місць розташування баз, бригади, а також 
місць несення ними служби (патрулі, блокпости) та подалі від небезпечних ділянок та 
розташування ворожих угрупувань і формувань на маршруті руху. Заборона застосовувати 
без крайньої необхідності зброю та насильницькі дії по відношенню до цивільних осіб, 
лікарів, священнослужителів; по населених пунктах, будівлям, мечетям, церквам, школам, 
музеям, національним пам’ятникам та іншим культурним і історичним місцям; по 
інфраструктурі значно підвищує ризик натрапити патрулю, конвою на марші на небезпеку. 
Тому при плануванні маршрутів по можливості необхідно уникати руху поблизу цих 
об’єктів. Шаблонний підхід до планування маршрутів і організації пересування по них надає 
противнику можливість більш ефективно протидіяти здійсненню маршу. 

При необхідності зміни напрямку руху з'єднання (частини) під час маршу штаб виконує 
новий розрахунок маршу і готує необхідні дані та розрахунки командиру для прийняття 
рішення, що приводить на певний час до невизначеності і затримки руху. 

Прихованість забезпечується, в основному, використанням властивостей місцевості, що 
маскують, і умов обмеженої видимості, застосуванням табельних засобів маскування та 
місцевих матеріалів, видозміною (деформуванням) озброєння і техніки, фарбуванням 
озброєння та техніки під колір місцевості, широким використанням аерозолів (димів). 

Властивості місцевості, що маскують, варто використовувати, в першу чергу, з метою 
зниження можливостей оптичної, теплової, радіолокаційної розвідки противником. В значній 
мірі цього можна досягти правильним вибором районів (рубежів) і маршрутів пересування 
підрозділів [7]. 

Таким чином, на ефективність пересування рухомих об’єктів на місцевості впливають 
такі геопросторові об’єкти як підйоми (спуски), завали, руйнування, затоплення, 
гідротехнічні споруди, шляхові споруди, природні перешкоди, штучні перешкоди, водні 
перешкоди, маскувальні ємності, захищені місцевістю маскувальні ємності, маскувальні 
ємності з прихованими шляхами відходу, атомні електричні станції, підприємства та об’єкти 
хімічної промисловості, приховані маршрути підходу до об’єкта, приховані маршрути 
відходу, закрита та пересічена місцевість, населені пункти, мости, зони зелених насаджень, 
скелясті долини з крутими схилами, скелясті долини, покриті лісами, скелясті і зубчасто-
гостроверхі гребені, гірські проходи та перевали. 

Оперативно-тактично значимими характеристиками місцевості є природний режим рік, 
маскувальні властивості місцевості, захисні властивості місцевості, прохідність місцевості, 
умови спостереження, можливості з виявлення та ураження, умови десантування, 
прохідність місцевості поза дорогами, 

Висновки. 
Отже, під пересуванням військ слід розуміти систему, яка складається з рухомих 

об’єктів і взаємодіє із середовищем, що утворюється множиною певних станів фізико-
географічних факторів місцевості та постійно впливає на функціонування цієї системи. Для 
нейтралізації впливу обстановки (середовища) на пересування частин (підрозділів) 
сухопутних військ силами і засобами інженерного забезпечення створюється система 
оперативно-тактичного аналізу місцевості. Проведений у роботі аналіз фізико-географічних 
факторів, що можуть впливати на здійснення пересувань військ, дозволяє сформулювати такі 
задачі аналізу місцевості: 

1. Виявлення місць створення затоплень на маршрутах руху. 
2. Виявлення місць створення руйнувань на маршрутах руху. 
3. Виявлення місць для створення завалів на маршрутах руху. 
4. Оцінка захисних властивостей місцевості. 
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5. Оцінка маскувальних властивостей місцевості. 
6. Оцінка можливостей оптичної розвідки на місцевості. 
7. Оцінка можливостей радіолокаційної розвідки на місцевості. 
8. Оцінка можливостей теплової розвідки на місцевості. 
9. Оцінка можливості виявлення та ураження рухомого об’єкта. 
10. Оцінка можливості пересування по закритій та пересіченій місцевості. 
11. Оцінка можливості пересування через населені пункти. 
12. Оцінка можливості руйнування споруд на водних перешкодах. 
13. Оцінка небезпеки пересування повз зони зелених насаджень. 
14. Оцінка сезонного природного режиму рік. 
15. Оцінка умов викидання (висадки) десанту і техніки. 
16. Оцінка умов прохідності місцевості. 
17. Оцінка умов спостереження. 
18. Паспортизація захищених місцевістю маскувальних ємностей. 
19. Паспортизація маскувальних ємностей з прихованими шляхами відходу. 
20. Паспортизація атомних електричних станцій. 
21. Паспортизація водних перешкод. 
22. Паспортизація гідротехнічних споруд на водних перешкодах. 
23. Паспортизація гірських проходів, перевалів. 
24. Паспортизація маскувальних ємностей. 
25. Паспортизація мостів. 
26. Паспортизація підйомів і спусків на маршрутах руху. 
27. Паспортизація підприємств та об’єктів хімічної промисловості. 
28. Паспортизація скелястих долин з крутими схилами, покритих лісами. 
29. Паспортизація скелястих і зубчасто-гостроверхих гребенів. 
30. Паспортизація шляхових споруд на маршрутах руху. 
31. Побудова прихованих маршрутів відходу. 
32. Побудова прихованих маршрутів підходу до об’єкта. 
33. Розробка каталогу шляхів обходу природних та штучних перешкод. 
34. Характеристика прохідності місцевості поза дорогами. 
Таким чином, у статті визначено та обґрунтовано перелік задач аналізу місцевості, які 

необхідно вирішувати для ефективного здійснення пересувань військ. Запропонований 
перелік може бути застосований як основа для побудови системи нейтралізації впливу 
фізико-географічних факторів на ефективність пересування рухомих об’єктів. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ЗАДАЧ АНАЛИЗА МЕСТНОСТИ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ 

(НЕЙТРАЛИЗАЦИИ) ВЛИЯНИЯ СРЕДЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
СУХОПУТНЫХ ВОЙСК 

 
Качество осуществления перемещений в любых условиях определяется способностью 

командиров и штабов при планировании марша учитывать влияние характеристик местности, 
принимать лучшие для данных условий решения и воплощать их в жизнь. Сжатые сроки и 
большой объем информации, который необходимо при этом обработать, ставят все более 
жесткие требования к работе штабов. 

На эффективность перемещений сил и средств оказывает влияние большое количество 
факторов, учет которых возможно только с использованием компьютерных моделей, методик 
и цифровых картографических систем. 

В статье определен и обоснован перечень задач анализа местности, которые необходимо 
решать для эффективного осуществления передвижений войск. Данные задачи могут быть 
использованы как основа для построения системы нейтрализации влияния физико - 
географических факторов на эффективность перемещений подвижных объектов. 

Ключевые слова: анализ местности, влияние среды, перемещение сухопутных войск. 
 

Litvinenko N. 
DETERMINATION OF THE LIST OF TERRAIN ANALYSIS TASKS FOR THE 

DECREASING (NEUTRALIZATION) OF THE ENVIRONMENTAL INFLUENCE ON THE 
EFFECTIVE MOVEMENTS OF THE ARMY 

 
The quality of the movements in any conditions determined by the ability of commanders and 

staffs in planning a march to consider the effect of terrain characteristics, taking the best conditions for 
these solutions and implement them. Deadlines and a large amount of information that is necessary for 
this process, put more stringent requirements on the work of staffs. 

The efficiency of movement of forces and assets affects a large number of factors which account 
is only possible with the use of computer models, techniques and digital mapping systems.  

The article defined and justified list of terrain analysis tasks that must be addressed for effective 
implementation of the troop movements. These tasks can be used as a basis for constructing a system of 
neutralizing the influence of physical-geographical factors on the efficiency of movement of moving 
objects. 

Keywords: terrain analysis, the influence of the environment, movement of the Army. 
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ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕРИТОРІЙ ТА ВІЙСЬКОВИХ 

ОПЕРАЦІЙ З ЗАСТОСУВАННЯМ ГІС ТЕХНОЛОГІЙ 
 
У статті проведено аналіз застосування геоінформаційних систем в діяльності 

працівників історичної сфери. Наведено приклади технологічних схем створення ГІС-проектів 
історичних реконструкцій, які перебувають в розробці ГІС-асоціації України та розглянуто 
питання розширення інструментальних можливостей геоінформаційних систем та потреб 
музейних комплексів у створенні історичних реконструкцій 

Ключові слова: географічна інформаційна система, геоінформаційні  технології,  цифрова 
інформація  про місцевість, історична реконструкція. 

 
Постановка проблеми.  Актуальність теми дослідження визначається тим,  що 

територія України багата на історичні події, які збереглись в музеях та історичних 
комплексах і є повністю не дослідженими. Повне дослідження дозволить зафарбувати нам 
білі (не досліджені,  не зрозумілі)  плями історії,  та дозволить повністю відобразити стан та 
події минулих часів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як свідчать дослідження вітчизняних 
науковців робота працівників історичної галузі полягає в дослідженні, накопиченні, аналізі, 
обробці і відображені історичних фактів.  Розглядаючи сучасний розвиток історичної галузі 
науки безперечно можна стверджувати що дослідження потребує використання сучасних 
методів обробки інформації, що практично неможливо без застосування інформаційних 
технологій. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є формулювання основних вимог та 
завдань щодо розширення інструментальних можливостей геоінформаційних систем та 
потреб музейних комплексів у створенні історичних реконструкцій. 

Можна сказати що останнім часом ця тема набула особливої актуальності. В даній 
статті представлені ГІС-проекти таких історичних реконструкцій, які перебувають в розробці 
ГІС-асоціації України. 

Виклад основного матеріалу. «ГІС-асоціація України» - Всеукраїнський благодійний 
фонд сприяння  розвитку геоінформаційних технологій та послуг,  на даному етапі  
займається проектними роботами по розробці та дослідженню музейних комплексів, 
затоплених територій та військових операцій з використанням можливостей програмних 
продуктів. 

На сьогоднішній день у розробці перебувають наступні проекти:  
Ретроспектива території міста Переяслав-Хмельницький та передмістя від 1654 

року по наш час з застосуванням новітніх геоінформаційних технологій.  
Даний проект спрямований для геоінформаційної підтримки туристичних ресурсів 

території Переяслав-Хмельницького району. У такій геоінформаційній підтримці відчув 
потребу музей «Старого Дніпра», що розташований в м. Переяслав-Хмельницький. 

Вхідними даними для роботи над проектом були: 
Карти російської імперії  початку 20 ст., топографічні карти 60-х років , космічні знімки 

та сучасні цифрові карти.  Також були використані архівні дані та макети що знаходяться в 
розпорядженні музею. Робота над проектом проводилась в декілька етапів: 

1. збір первинної інформації та її аналіз; 
2. обробка інформації, підбір програмного середовища ; 
3. систематизація та створення бази даних; 
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4. візуальне відображення баз даних на електронній карті місцевості, де матеріали за 
різноманітними параметрами накладені багатошарово, що дозволяє здійснити аналіз в часі та 
просторі.   

Воєнно-історична реконструкція Букринський плацдарм. 
В даному проекті відображається стан територій під час бойових дій восени 1943 року. 

Це є один із плацдармів на західному березі річки Дніпро,  в районі Великого Букрина,  
захоплений у вересні 1943 року військами Воронезького фронту (ген. Армії М.Ф. Ватутін) в 
ході Битви за Дніпро. Радянським військам протистояли частини північного флангу 8-ї 
польової армії вермахту. Територія плацдарму становила 11х6 км по лінії фронту. Звільнення 
Києва радянською армією від фашистів було заплановано на жовтень 1943 року, шляхом 
нанесення удару з позицій Букринського плацдарму. Актуальність даної теми полягає також 
в систематичному відображенні військової операції «Битва за Дніпро та створення 
букринського плацдарму осені 1943 р. »  

Вхідними даними для роботи над проектом були: 
Аерофотозйомка підрозділів Люфтваффе (які базувалися під Запоріжжям,  аеродром 

Мокрая). Кінець вересня початок жовтня 1943 р., німецькі топографічні карти 1943 р., 
тактичні карти підрозділів радянських військ, цифрова картографічна інформація на дану 
територію. Робота над проектом проводилась в декілька етапів: 

1. збір первинної інформації та її аналіз; 
2. застосування програмних комплексів ArcGIS та AutoCAD для обробки та візуалізації 

інформації; 
3. систематизація та створення бази даних; 
4. візуальне відображення ходу бойових дій . 
Київський укріплений район №1. 
Київський укріплений район - комплекс оборонних споруд (довготривалих і польових 

укріплень, інженерних загороджень) в Київській області, споруджений у період з 1929 по 
1941 рік для захисту старого кордону СРСР. Загальна протяжність близько 85 кілометрів між 
флангами, глибина оборонної смуги від 1 до 6 кілометрів. Мав велике стратегічне значення 
при обороні Києва в 1941 році. Перша лінія оборони проходила від Дніпра по річці Ірпінь до 
Білогородки і далі – через населені пункти Віту-Поштову, Лісники, Мриги і упиралася лівим 
флангом у Дніпро. Довжина її становила 85 км. На 5-10 км усередину від цієї лінії оборони 
було вирито близько 30 км протитанкових ровів, споруджено 750 дзотів, закладено близько 
15 км мінних полів. До 8 липня 1941 року зусиллями трудящих столиці, солдатів і офіцерів 
Київський укріплений район був приведений у бойову готовність. На півдні частина дотів 
була вбудована в залишки древнього "Змійового валу".  Друга лінія проходила від Дніпра в 
районі Вишгорода в напрямку на Пущу-Водицю, Біличі, Микільську Борщагівку, Пост-
Волинський, Чоколівку, Голосіївський ліс. Третя лінія оборони пролягала безпосередньо по 
околиці міста. Гарнізон КиУРу на 11 липня 1941 року налічував близько 40 тисяч бійців, 29 
танків, 283 гармати і 148 мінометів. Саме КиУР зіграв вирішальну роль в обороні Києва, що 
тривала з 6 липня по 19 вересня 1941 року. Таким чином, оборона Києва продовжувалася 
більше двох місяців,  скувавши тут до 7  дивізій німців,  і зіграла велику роль у зриві плану 
"блискавичної" війни фашистського вермахту. 

Вхідними даними для роботи над проектом були: 
Зібрані електронні дані на територію, карти на яких відображені оборонні системи 

дзотів та архівні матеріали створення укріп-району. Робота над проектом проводилась в 
декілька етапів: 

1. збір первинної інформації та її аналіз; 
2. застосування програмних комплексів ArcGIS та AutoCAD для обробки та візуалізації 

інформації; 
3. систематизація та створення бази даних; 
4. візуальне відображення укріп-району. 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2_%281941%29
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Проект «Київська фортеця» як комплекс оборонної фортифікації створений для 
захисту міста від зовнішніх агресорів.  

Основна частина споруд зведена у період з 1830 по 1850 роки за імператора Миколи 
Першого. Величезні земляні укріплення, кам'яні башти і капоніри є об'єктами екскурсійного 
показу. Частина з них музеєфікована. 

Київська фортеця є комплексом оборонних споруд Києва, який формувався протягом 
15-ти століть. До складу Київської фортеці входять Києво-Печерська лавра, територія 
національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 року, завод «Арсенал» і 
багато інших об'єктів: валів та оборонних мурів Києва. 

Вхідними даними для роботи над проектом були: 
Архівні дані музейного фонду «Київська фортеця», у вигляді карт, експозицій та планів 

на яких відображалися місця розташування комплексу фортифікаційних споруд та 
послідовність їх споруджень. Робота над проектом проводилась в декілька етапів: 

1. збір первинної інформації та її аналіз; 
2. застосування програмних комплексів ArcGIS та AutoCAD для обробки та візуалізації 

інформації; 
3. систематизація та створення бази даних; 
4. візуальне відображення ходу бойових дій .  
Візуальне відображення надає користувачу можливість побачити та оцінити всі 

можливості та могутність оборонних (фортифікаційних) споруд того часу. 
Геоінформаційна система міста Переяслав-Хмельницький Київської області. 
3D модель міста являє собою узагальнену географічну інформаційну систему високої 

детальності на основі інтеграції різних даних та співпраці програмних середовищ, що в свою 
чергу відкриває більше можливостей як перед проектувальниками так і перед 
користувачами. Система має можливість постійного вдосконалення, поповнення 
інформацією що згодом дозволяє виконувати більше функцій та ефективніше займатися 
управлінською діяльністю міста. Оскільки програмне середовище дозволяє моделювати та 
вдосконалювати 3D модель може містити в собі наступні функції та можливості:  

- інформування населення; 
- аналітика, розрахунки та моделювання; 
- технічна документація; 
- генеральний план міста; 
- ведення чергового плану міста; 
- містобудівний кадастр; 
- геопросторова та картографічна інформація; 
- кадастровий план; 
- інвентаризаційний план міста. 
Інструментом для створення такої моделі пропонуємо розглянути два програмних 

середовища InfraWorks на платформі Autodesc  та ArcGIS. Дані середовища досить добре 
співпрацюють між собою а інструментарії обох програм подвоюють проектувальні 
можливості. 

Вхідними даними для роботи над проектом були: 
Генеральний план міста наданого міською адміністрацією, надані аерофотознімки на 

територію міста. Були розглянуті та взяті до уваги вимоги та пропозиції органів управління 
міста.  На основі обробки наданих матеріалів створення ГІС-проекту можна поділити на 
наступні етапи: 

1. збір наданої інформації  її обробка та аналіз; 
2. застосування програмних комплексів на основі ArcGIS  та AutoCAD  для обробки та 

візуалізації інформації; 
3. систематизація та створення бази даних; 
4. створення повноцінної муніципальної ГІС-системи, з метою покращення умов 

управління містом. 
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За приклад для даного ГІС-проекту стали Вінницька та Сумська муніципальні системи, 
проаналізувавши можливості цих систем та врахувавши вимоги органів управління було 
розроблено даний проект. 

Проект «Чембало фортеця» (Крим). 
Фортеця «Чембало», пам’ятка архітектури, зараз знаходиться на території міста 

Балаклави, яке адміністративно є передмістям Севастополя. Ансамбль фортечних споруд 
розташований на вершині та схилах гори Фортечної. Нині напівзруйнована. Всеукраїнський 
благодійний фонд геоінформаційних технологій «ГІС-асоціація України» пропонує вище 
вказані проектні пропозиції для сприяння розвитку геоінформаційних технологій та 
проведення історично-дослідницької діяльності на території України. 

Вхідними даними для роботи над проектом були: 
Цифрова та картографічна інформація, архівні дані надані фондом розвитку фортеці . 

Робота над проектом проводилась в декілька етапів: 
1. збір первинної інформації та її аналіз; 
2. застосування програмних комплексів ArcGIS та AutoCAD для обробки та візуалізації 

інформації; 
3. систематизація та створення бази даних; 
4. візуальне відображення. 
Висновки. Отже,  на сьогоднішній час на території України є багато історичних 

об’єктів які потребують геоінформаційної підтримки з метою відображення історичної 
цінності та туристичної привабливості. ГІС-асоціація як благодійний фонд сприяє створенню 
та поширенню таких проектів. Пропонує різні варіанти створення таких проектів з 
комбінаторним застосуванням різних програмних комплексів, беручи до уваги досвід роботи 
саме синтез кількох програмних середовищ дає досить непогані результати при проектуванні 
ГІС-проектів. 
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ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС СЕМАНТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО 

МІСЦЕВІСТЬ 
 
У статті розглянуто процес картографічного відображення просторових і змістовних 

(семантичних) характеристик об’єктів місцевості та відношень між ними. Проведено 
дослідження картографічних об’єктів як вихідних даних для розробки логіко-математичної 
моделі місцевості району бойових дій у вигляді математичних і логічних виразів. Розглянуто 
динамічну та статичну моделі місцевості, особливості їх створення та порядок використання. 

Ключові слова: картографічний об’єкт, семантична інформація, змістовні ознаки, 
статична модель, динамічна модель. 

 
Постановка проблеми. Створення електронних карт вимагає розробки нових методів 

картографічного відображення об’єктів. Ці методи повинні надавати можливість поряд з 
візуальним відображенням робити аналіз і побудову картографічного зображення. Вони 
повинні розроблятися з урахуванням теорії пізнання, інженерної психології, 
психофізіологічних законів зорового сприйняття, теорії інформації та знако-математичного 
моделювання змістовних і просторових ознак об’єктів.  

Метою даної статті є викладення основних положень логіко-математичного опису 
семантичної інформації про місцевість.  

Виклад основного матеріалу. Розглянемо один з можливих підходів до 
формалізованого опису процесу картографічного відображення об’єктів [1, 2, 4] в умовах 
машинної картографії. Для цього ділянку місцевості, на якій ведуться бойові дії, представимо 
як складну систему S  , що складається із сукупності просторово-логічно взаємозалежних між 
собою картографічних об’єктів W . Тоді з позицій системного підходу ця ділянка місцевості 
може бути представлена системою в наступному вигляді 

1 n NS w w w= Í´ ´ ´ ´K K ,                                                                 (1) 
де ´  - операція декартового добутку, nw  - n-й картографічний об’єкт ділянки 

місцевості. 
Вираз (1)  характеризує об’єктовий склад ділянки місцевості,  але не розкриває 

характеру зв'язків між окремими його картографічними об’єктами. Тому доцільно вираз (1) 
представити у вигляді 

{ | 1, },nS w n N R=< ´ = > .                                                                 (2) 
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де R  - відношення між картографічними об’єктами ділянки місцевості. 
Однак вираз (2) також не дає повного уявлення про об’єкти місцевості і їхній 

внутрішній зміст, що не надає можливості досліджувати питання поводження моделі ділянки 
місцевості при накладенні додаткових умов завдань, що розв’язуються у районі бойових дій. 

Розкриємо значеннєвий зміст картографічного об’єкта (рис.  1).  При цьому під 
картографічним об’єктом будемо розуміти предмет, явище, процес реальної обстановки, що 
підлягає картографічному відображенню [1,5]. 

 
 

Рис. 1. Значеннєвий зміст картографічного об’єкта 
 

Відобразимо картографічний об’єкт місцевості наступним чином 

,
1 1

iJI

i j
i j

W p
= =

=UU ,                                                           (3) 

де I - загальна кількість ознак в об’єкті, Jі -  кількість можливих значень у межах i-ї 
ознаки, р - конкретне значення ознаки об’єкта. Вираз (3) описує картографічний об’єкт як 
логічне об’єднання всіх його ознак і їх значень. 

При цьому під ознаками об’єкта і їх значеннями будемо розуміти його властивість, що 
при рішенні конкретного завдання може бути використана для ідентифікації даного об’єкта. 
Наприклад, картографічний об’єкт “Поросль лісу” як ознаки має: “відносну висоту”, “назву” і 
“вид рослинності”. Ознака “вид рослинності” як значення ознаки має: “хвойна рослинність” 
(ялина,  сосна,  кедр і т.д.),  “широколиста рослинність”  (береза,  осика,  ясен і т.д.).  Для того,  
щоб провести оцінку об’єктів місцевості, будемо розглядати їх змістовні ЗP  і просторові ПP  
ознаки, а також відношення між ними R, тобто 

1 1 1

, ,
k l

C Ï
i i i i

i i i

P P P R
s

= = =

=< >U U U .                                                              (4) 

Функція CP  відображає n-мірний простір змістовних ознак за допомогою векторів 
{ }p , що характеризують картографічний об’єкт 

1( , , , , )C
i nP f p p p= K K .                                                                  (5) 

Для оцінки змістовних ознак скористаємося підходом, викладеним в [4]. Відповідно до 
нього як мірило змістовної визначеності приймається питомий обсяг змісту sm , що дорівнює 
кількості ознак і їх можливих значень із урахуванням їх ваги. У цьому випадку множину 
об’єктів можна представити у вигляді матриці ознак і їх значень: 
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1

w

W

M

M M

M

=
K

K

,                                                                         (6) 

де 
11( )

i mw J iJ mJM P P P= K K K  - вектор m ознак (у 1P -ї ознаки 1J  змістовних значень, у iP  
- iJ  змістовних значень, у mP -ї ознаки mJ  змістовних значень) i-го об’єкта. 

Тоді кожний рядок такої матриці буде відповідати одному картографічному об’єкту, а 
кожний стовпець - певній змістовній ознаці. По сукупності значень змістовних ознак об’єктів 
відбувається їх змістовний опис. Кожній i-й ознаці у свою чергу надається набір її значень, 
що випливають із конкретного завдання, в інтересах якого моделюється семантична 
інформація. При такому описі завдання узагальнення характеру місцевості в загальному 
випадку зводиться до мінімізації кількості ознак або мінімізації набору їх значень, тобто 

1
i

i

J

J
J

P p
=

=Õ ,                                                                  (7) 

де 
iJp  - кількість змістовних значень по i-й ознаці об’єкта. 

Просторові ознаки відображають тривимірний простір за допомогою векторів координат 
В, L, Н, що характеризують геодезичну метрику земної поверхні 

( , , )ÏP f B L H= .                                                           (8) 
Функція R відображає n-мірний простір відношень між об’єктами за допомогою 

множини векторів відношень { }p , що характеризують змістовні й просторові відношення між 
об’єктами 

( , )C ÏR f r r= .                                                             (9) 
У свою чергу, функція Cr , що відображає відношення між змістовними ознаками 

об’єкта, може бути представлена за допомогою множини векторів, що характеризують 
змістовні відношення { }Cr : 

( , )Ñ Ê Çr f r r= ,                                                           (10) 
де Êr  - відносини, що відображають місце об’єкта в класифікаційному ряді; Çr  - 

відносини між змістовними ознаками і їхніми змістовними значеннями. 
Визначення Êr  засноване на прив’язці конкретних картографічних об’єктів місцевості 

до класифікатора картографічної інформації [3, 5], в основу якого покладені змістовні ознаки 
і їхні змістовні значення,  що використовуються як критерії відбору при складанні карт 
різних масштабів. При цьому кожному з множини об’єктів властиві свої ознаки й змістовні 
значення, а отже, і їхні класифікаційні ознаки. 

Оцінка відносин між змістовними ознаками і їхніми змістовними значеннями сукупності 
картографічних об’єктів повинна проводитися з урахуванням тих завдань, які вирішуються з 
використанням цифрової моделі місцевості. Відповідно до цього встановлюються вагові 
значення для кожної ознаки та їхні критерії значимості. Тоді відношення Çr  буде функцією 
від значимості картографічного об’єкта А для даної задачі 

( )
i

Ç A
À Pr f Z= ,                                                              (11) 

де 
1

i i

l
A

P i P
i

Z k c
=

=å , - значимість картографічного об’єкта А для задачі, що розв’язується, за 

всіма його змістовними ознаками, ik  - критерій значимості ознаки об’єкта А, 
iPc  вагове 

значення ознаки iP . 
Тоді відносини між L картографічними об’єктами будуть визначатися в такий спосіб: 
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1

L
c c

L l
l

r r
=

=U ,                                                             (12) 

При розгляді просторових відносин будемо розглядати топологічні взаємозв’язки, 
абстрагуючись від змістовних властивостей об’єктів. При цьому в основу топологічних 
взаємозв’язків покладемо контури об’єктів К (лінійних і площинних) і їхню геодезичну 
метрику. 

У якості основних бінарних просторових відносин, які утворяться між двома об’єктами А 
і В, розглянемо наступні: 

1. Два об’єкти місцевості суміжні (два дотичні будинки, межа по дорозі), якщо 
виконується наступна умова: 

0A BK KÇ = .                                                        (13) 
2. Два об’єкти місцевості сусідять один з одним (будинок і ліс, дорога й річка), якщо 

виконується наступна умова: 
1 2 1 2( , )T T T Td h$ $ £ ,                                                   (14) 

де 1T , і 2T  точки об'єктів, 1 2( , )T Td  відстань між точками, h  - ценз сусідства. 
3. Площинний об’єкт А вкладений в інший площинний об’єкт В (острів в озері), якщо 

виконується наступна умова: 
A BK KÌ .                                                             (15) 

4. Лінійний об’єкт А перетинає лінійний об’єкт В (перетин двох доріг), якщо 
виконується наступна умова: 

A BK K hÇ £ ,                                                         (16) 
де h  - ценз перетину. 
Множинні просторові відносини між об’єктами визначають деякі утворення, які в [4] 

названі топологічними структурами й ареалом,  лінійною послідовністю й мережі.  Ці 
утворення важливі не тільки при обробці картографічної інформації (наприклад, генералізації, 
оцінки місцевості), але й при оцінці обстановки в цілому. 

Таким чином, розглянуті вище аспекти дослідження картографічного об’єкта, являють 
собою вихідні дані для розробки логіко-математичної моделі місцевості району бойових дій , 
тому що її елементи - картографічні об’єкти й відносини між ними - представлені у вигляді 
математичних і логічних виразів. Всі ці описи картографічного об’єкта представлені через 
його ознаки, які дозволяють досліджувати стан місцевості за допомогою логіко-математичних 
операцій над їхнім описом. 

Тоді логіко-математичну модель місцевості можна представити у термінах теоретико-
множинного підходу у вигляді функціонала F,  тобто у вигляді функції,  визначеної на деякій 
множині функцій 

( , )M F W R= ,                                                       (17) 
де М - логіко-математична модель місцевості, { }w  - множина картографічних об’єктів 

місцевості, { }R  - множина відносин між об’єктами. Всі компоненти цієї моделі описані 
виразами (3-16). 

Так як об’єктом дослідження є місцевість, на якій ведуться бойові дії, то її стан у ході 
бою (операції)  буде змінюватися в тому чи іншому ступені в часі.  Тому важливо знати 
поводження цієї моделі,  що дасть можливість підвищити ефективність і оперативність 
прийняття рішень. Поводження моделі місцевості можна виразити в наступному 
формалізованому виді: 

:G M M ¢®                                                              (18) 
де G - оператор логіко-математичного перетворення, М - стан моделі місцевості перед 

початком бойових дій, М' -  кінцевий стан моделі місцевості після бойових дій (або їхнього 
чергового етапу). 



 300 

Розглядаючи карту, як візуально спостережувану модель місцевості, можна зробити 
висновок, що ця модель є статичною. Це пояснюється тим, що вона відображає 
картографічні об’єкти на певний проміжок часу. Зміна положення об’єктів на ній можна 
тільки уявити, а не побачити. Для відображення динаміки розвитку бою (операції) явища 
необхідно в картографічну модель внести елементи інформації (інтегрувати) про фактори 
обстановки, що змінюються в часі й у просторі [2, 4]. 

Висновки. Проведені дослідження значеннєвого змісту картографічного об’єкта й 
місцевості показують, що вивчення змісту моделі і її поводження служить засобом для 
одержання нової інформації, виявленої в результаті візуально-умовного, картометричного, 
графічного, математико-статистичного аналізу. Нова інформація здобувається в результаті 
синтезу зображення, логіко-математичного моделювання, а також через оцінку семантичних 
і просторових відносин між картографічними об’єктами.  
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В статье рассмотрен процесс картографического отображения пространственных и 

содержательных (семантических) характеристик объектов местности и отношений между 
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разработки логико-математической модели местности района боевых действий в виде 
математических и логических выражений. Рассмотрена динамическая и статическая модели 
местности, особенности их создания и порядок использования. 
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УДК 551.438.5(282)(477)                                                           к.геогр.н. Чир Н.В. (УжНУ) 

 
РОЗРАХУНОК СТУПЕНЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА 

ЛАНДШАФТИ БАСЕЙНІВ МАЛИХ РІЧОК  
(НА ПРИКЛАДІ РІЧКИ ВИЖІВКА) 

 
У статті проведений розрахунок антропогенного навантаження на ландшафти басейну 

річки Вижівка, при цьому враховано якість її поверхневих вод. Оцінена екологічна ситуація 
досліджуваного регіону та здійснено районування басейну за рівнем антропогенного 
навантаження. 

Ключові слова: ландшафти басейну річки, антропогенне навантаження, якість 
поверхневих вод, екологічна ситуація, районування басейну. 

 
Вступ та постановка завдання. Басейн малої річки є індикатором стану довкілля, що 

зумовлений рівнем антропогенного навантаження, якого зазнають ландшафти, ґрунти, 
поверхневі та підземні води, рослинний і тваринний світ, атмосфера. У зв’язку із цим 
особливої актуальності набувають дослідження антропогенної трансформації в басейнах 
малих річок для встановлення залежності змін від інтенсивності антропогенних навантажень. 

Обраний для дослідження регіон давно зазнає різноманітного впливу антропогенних і 
природних чинників, які зростають із кожним роком. Однак достатньо повної оцінки змін, 
що відбуваються в ландшафтах басейну р. Вижівка, до цих пір зроблено не було. Саме тому 
тематика дослідження є дуже важливою, новаторською в науковому відношенні і практично 
значимою для Волинської області загалом. 

Аналіз антропогенного навантаження на ландшафти досліджуваного басейну 
здійснений у просторово-часовому аспекті з метою виявлення територіальних відмінностей 
господарської діяльності у його межах та зміни їх інтенсивності у часі. Знання особливостей 
і механізму впливу господарської діяльності, наслідків такої дії на функціонування річкових 
систем, може слугувати основою проектування можливих пом’якшуючих, реабілітаційних 
заходів, враховуючи позитивні моменти антропогенного втручання. 

Методики визначення антропогенної трансформації ландшафтів розроблялися 
численними авторами. Зокрема: Н.С. Казанською, 1980; Ф.М. Мільковим, 1973; Л.І. 
Мухіною, 1989; П.Г. Шищенком, 1988; .І. Хмілевським, 1996; Г.І. Денисиком, 1998; М.Д. 
Будзом, 1996. Для аналізу сучасного екологічного стану басейну р. Вижівка було 
використано «Методичне керівництво для розрахунку антропогенного навантаження й 
класифікації екологічного стану малих річок України» [5-7]. Крім того, застосовано 
методику визначення навантаження на ландшафти освоєної території та екологічної 
небезпеки використаних земель, яка була розроблена рядом авторів (В.В. Свитин 1991; А.А. 
Вьюков, 1991; О.С. Лончева, В.М. Калуцков, 1992) [1-2]. На їхній основі зроблена спроба 
визначити інтегрований показник антропогенного навантаження на ландшафти басейну 
р. Вижівка. 

Виклад основного матеріалу. Під час ландшафтних досліджень басейну нами була 
використана система методів ключових ділянок. Для цього попередньо вибрані ключові 
точки для детальних стаціонарних спостережень, у межах яких визначали такі показники, як 
розораність території; ступінь меліорованості басейну; урбаністичне навантаження; 
заселеність (густота населення); транспортна освоєність, під якою розуміється комунікаційна 
довжина лінійних споруд у перерахунку на одиницю площі тощо.  

Визначення інтегрованого показника антропогенного навантаження зроблено з 
урахуванням специфіки басейну, його сільськогосподарської спеціалізації. При цьому 
виділено найбільш суттєві види навантаження на  ландшафти: 

1. Площа еродованих і ерозійно небезпечних земель (S1 ) − обчислюється у відсотках до 
загальної площі басейну: 
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                                S1  = 
.

.

зaг

ер

S
S

*100%                                               (1) 

2. Площа меліорованих земель (S 2 ) − обчислюється у відсотках до загальної площі 
басейну: 

S 2  = 
.

.

зaг

м

S
S

*100%                                               (2) 

3. Розораність території (S 3 ) − обчислюється у відсотках до загальної площі басейну: 

S 3  = 
.

.

зaг

роз

S
S

*100%                                               (3) 

4. Щільність розміщення сільськогосподарської техніки (S 4 ) і сільськогосподарських 
тварин (S 5 ) на 100 га сільськогосподарських угідь – взято із статистичних матеріалів 
Обласного управління агропромислового розвитку. 

5. Транспортна освоєність (S 6 ) − обчислюється у відсотках до загальної площі 
басейну: 

S 6  = 
.

.

зaг

тр

S
S

*100%                                                (4) 

6. 6. Ступінь забудованості (S 7 ) – обчислюється у відсотках до загальної площі 
басейну: 

S 7  = 
.

.

зaг

заб

S
S

*100%                                               (5) 

7. Густота населення (S 8 ) – взято із статистичних матеріалів Головного управління 
статистики у Волинській області. 

Розраховані показники антропогенного навантаження на територію басейну річки 
Вижівка за окремими видами навантажень подані у таблиці 1.  

 
Таблиця 1 

Показники антропогенного навантаження на територію басейну р. Вижівка 
Площа 

еродованих, 
ерозійно- 

небезпечних 
земель  

Площа 
меліорова-
них земель  

% % Ро
зо

ра
ні

ст
ь 

те
ри

то
рі

ї, 
%

  

Щільн. 
розміщ. 

с/г 
техніки, 

шт./ 
100 га 

с/г угідь  

Щільн. 
розміщ. 

с/г 
тварин, 

гол./ 
100 га 

с/г 
угідь  

Тр
ан
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тн
а 
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во

єн
іс

ть
, %

   

С
ту

пі
нь

 з
аб
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о-
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ст
і, 

%
  

Гу
ст

от
а 

на
се

ле
-

нн
я,

 о
с.

/к
м²

 

 
Назва 

природ-
них 

одиниць 
тис. 
га 

S 1  

тис. 
га 

S 2  S 3  S 4  S 5  S 6  S 7  S 8  
Верхня 
течія 

4,8 14,8 5,3 12,9 33,0 2,0 4,5 0,29 3,2 27 

Середня 
течія 

8,6 12,4 12,0 17,3 26,8 3,0 3 0,33 2,6 29 

Нижня 
течія 

2,9 13,9 4,1 19,7 21,8 0,8 8 0,32 1,7 36 

Всього  16,3 14 21,4  17 28,6 1,5 5 0,31 2,7 29 
 

Для оцінки впливу різних видів навантаження на ландшафти використана бальна 
система від 1 до 10. Трансформація абсолютних показників у бали здійснюється за схемою 
10% − 1 бал. Трансформація відносних показників відбувається шляхом визначення 
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мінімальних і максимальних їх значень для кожного виду навантаження окремо і 
присвоєння їм значень відповідно від 1 до 10 балів.  

Для забезпечення можливості порівняти показники в розрізі окремих районів, надати їм 
наочності, пропонуємо таблицю кількісної оцінки навантаження (таблиця 2). 

Таблиця 2 
Кількісна оцінка навантаження (у балах) 

Кількісна оцінка 
навантаження 

 

Види навантаження 

сл
аб

ке
 

се
ре

дн
є 

си
ль

не
 

ка
та

ст
-

ро
фі

чн
е 

Площа еродованих і ерозійно небезпечних земель <1 1–2 2–3 >3 
Площа меліорованих земель 0–2 2–4 4–7 >7 
Розораність території <1 1–2 2–3 >3 
Щільність розміщення сільськогосподарської техніки <5 6–7 8–9 >9 
Щільність розміщення сільськогосподарських тварин 1–3 4–6 6–8 >8 
Транспортна освоєність   1 2 3 - 
Ступінь забудованості 1 2 3 - 
Густота населення 1–3 4–6 6–9 >9 

 
Усі вищезгадані параметри, які обчислюються у балах, інтегрує показник «загального 

антропогенного навантаження», що підраховується методом «зважених балів».  
Інтегрований показник антропогенного навантаження обчислюється як сума всіх видів 

навантаження, виражених в балах і описується формулою: 

                                                     А = å
=

8

1³
iS ,                                                             (6) 

де А – інтегрований показник антропогенного навантаження; 
S і  – види навантаження. 
Показники антропогенного навантаження, виражені у балах, та інтегрований показник 

антропогенного впливу на територію досліджуваного басейну представлені у таблиці 3. 
Таблиця 3 

Показники антропогенного навантаження на територію басейну р. Вижівка 
Площа 

еродованих, 
ерозійно- 
небезпеч. 

земель  

Площа 
меліо-

рова-них 
земель 

Ро
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ь 
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рт
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ії 
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/г 

техніки 

Щіль-
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розміщ 
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С
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ва
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Назва 
природ-

них 
одиниць 

S 1  S 2  S 3  S 4  S 5  S 6  S 7  S 8  А 
Верхня 
течія 

1,45 1,25 3,3 3,5 4 0,03 0,32 3 16,9 

Середня 
течія 

1,2 1,7 2,7 10 1 0,03 0,26 5 21,9 

Нижня 
течія 

1,4 1,9 2,2 3 10 0,03 0,17 10 28,7 

Всього  1,4 1,7 2,9 5 5 0,03 0,27 5 21,3 
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Аналіз антропогенного впливу на басейн річки буде неповний, якщо не врахувати 
якість поверхневих вод. 

Якість поверхневих вод р. Вижівка визначалась за допомогою індексу забрудненості 
води (ІЗВ) [3-4]: 

ІЗВ = å
=

n

i

і

ГДК
С

1
/n,                                                  (7) 

де ІЗВ – індекс забрудненості води; 
Сі – фактична середня концентрація хімічного компонента; 
ГДК – граничнодопустима концентрація хімічного компонента; 
n – кількість інгредієнтів. 
Результати розрахунків індексу забрудненості води (ІЗВ) для р. Вижівка наведені у 

табл. 4. 
Як видно з розрахунків, поверхневі води на модальній ділянці №1 оцінюються як 

чисті. Вони зберігають природний характер, але мають підвищений вміст мікрофлори. Для 
використання вод з метою господарсько-питних потреб достатнім є здійснити хлорування.  

Таблиця 4 
Розрахунок індексу забрудненості води у басейні р. Вижівка 

Співвідношення С/ГДК (для О 2 – норматив/концентрація)  
Показник вище випуску КОС 

Старовижівського ВУЖКГ 
в/п в с. Руда 

(модальна ділянка №1) 

нижче випуску КОС 
Старовижівського ВУЖКГ 

в/п смт Стара Вижівка 
(модальна ділянка №2) 

Азот амонійний 0,88 4,28 
Азот нітратів 0,166 0,233 
БСК5 0,85 26,87 
Нафтопродукти 0 0 
Хлориди 0,034 0,039 
Сульфати 0,072 0,074 
Завислі речовини 0,033 0,066 
Розчинений кисень 1,75 8,6 
Сума співвідношень 3,79 40,16 
ІЗВ 0,47 5,0 
Клас якості води ІІ (чиста) V (брудна) 

 
Очисні споруди смт Стара Вижівка при їх випуску в річку Вижівка погіршують 

кисневий режим, при цьому спостерігається перевищення ГДК за вмістом азоту амонійного, 
нітритів, БСК5. Забруднена вода може використовуватись у господарсько-питних потребах 
тільки після відповідної обробки. 

Антропогенні зміни у басейні досліджуваної річки виявлялись та оцінювались методом 
аналізу багаторічної динаміки основних компонентів ландшафтів, виявленням певних відхилень 
від багаторічних закономірностей та з’ясування причин таких змін. 

На основі отриманих даних нами складена картосхема антропогенного навантаження 
на ландшафти басейну р. Вижівка та здійснене його районування за рівнем екологічного 
навантаження (рис. 1). При цьому виділено три райони з різним ступенем антропогенної 
трансформованості.  

Модальна ділянка № 3  –  нижня течія річки ввійшла до району з високим рівнем 
екологічного навантаження, оскільки показник сумарного навантаження для нього 
перевищує середнє значення по басейну. 

До району із середнім ступенем антропогенної трансформованості ми віднесли 
модальну ділянку № 2  –  середню течію річки та частину верхньої течії (що в 
адміністративному відношенні відповідає Любомльському району). Відповідно найменш 
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антропогенно трансформований виявилась крайня південно-західна частина басейну в межах 
модальної ділянки № 1 за рахунок низької густоти населення, частки меліорованих земель, 
ступеня забудованості та щільності розміщення сільськогосподарської техніки. 

 

 
 

Рис. 1. Картосхема антропогенного навантаження на ландшафти  
басейну р. Вижівка 

 
Висновки. Отже, з огляду на проведені розрахунки та одержані результати, можна з 

упевненістю сказати, що екологічна ситуація (за М.Ф. Реймерсом) в басейні р. Вижівка 
знаходиться на межі між сприятливою та конфліктною. 

Найбільш відчутний антропогенний вплив досліджувана територія зазнає внаслідок 
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ведення сільського господарства. Необґрунтовані обсяги осушення боліт, внесення 
органічних та мінеральних добрив призводить до погіршення якості ґрунтів, їх виснаження 
та деградації. Тому, в ході проведених розрахунків, ми виділили розораність території як 
найбільш дестабілізуючий чинник геоекологічної ситуації в басейні. 

Для зменшення антропогенного навантаження та зниження екологічної напруги в 
регіоні пропонується створити комплексну багатокомпонентну, багатоцільову систему 
моніторингу стану басейну, його природно-господарських об’єктів, розробити схеми 
оптимізації структури земельних угідь відповідно до ландшафтної будови території.    
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к.геогр.н. Чир Н.В. 
РАСЧЕТ СТЕПЕНИ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ЛАНДШАФТЫ БАССЕЙНОВ 

МАЛЫХ РЕК (НА ПРИМЕРЕ РЕКИ ВЫЖЕВКА) 
В статье проведен расчет антропогенной нагрузки на ландшафты бассейна реки 

Выжевка, при этом учтено качество ее поверхностных вод. Оценена экологическая ситуация в 
исследуемом регионе и осуществлено районирование бассейна по уровню антропогенной 
нагрузки. 

Ключевые слова: ландшафты бассейна реки, антропогенная нагрузка, качество 
поверхностных вод, экологическая ситуация, районирование бассейна. 

 
N. Chyr  

THE CALCULATION OF THE DEGREE OF ANTROPOGENIC IMPACT ON THE LANDSCAPE 
OF THE SMALL RIVER BASINS (ON EXAMPLE OF THE RIVER VYZHIVKA) 

 
This paper is an attempt to calculate the anthropogenic impact on the landscape of the river basin 

Vyzivka, herewith it considers the quality of surface waters. We estimated the environmental situation of 
the region and implemented zoning basin in terms of anthropogenic impact. 

Keywords: landscapes basin, anthropogenic impact, quality of surface waters, environmental 
situation, zoning basin. 
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Жиров Г.Б. 68 Охрамович Л.В. 115 Шевченко В.В. 19,139 
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Каленський А.А. 195 Пампуха І.В. 195   
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ПОРЯДОК ПОДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО "ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКА 
 

"Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка " 
запланований до випуску чотири рази на рік. Його основне призначення висвітлення проблем розвитку технічних, 
педагогічних, географічних та інших наук, результатів наукових досліджень, обмін передовим досвідом у науковій 
діяльності та підготовці наукових, науково-педагогічних і офіцерських кадрів. 

Редакційна колегія просить звернути увагу авторів статей на Постанову ВАК України "Про підвищення вимог до 
фахових видань,  внесених до переліків ВАК України"  за №7-05/1  від 15  січня 2003  р.  Зокрема,  на пункти З"  і 4  цієї 
Постанови: 

п.3. «Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх 
приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2006 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі 
необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які 
спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття, 
формулювання цілей статті (постановка завдання), виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку,  

п.4. «Спеціалізованим вченим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати статті, подані до 
друку, як фахові лише за умови дотримання вимог до них, викладених у п. З даної постанови». 

Загальні вимоги до технічного оформлення статей 
Для забезпечення високої якості матеріалів у збірнику наукових праць редколегія просить авторів при оформленні 

статей дотримуватись наведених далі рекомендацій. 
Рукопис повинен бути підготовлений за допомогою редактора Word for Windows® (версії 97, 2000, XP, 2003), в 

іншому випадку редакція знімає з себе відповідальність за якість відтворення оригінального вмісту рукопису статті у 
журналі навіть за умов наявності авторської копії статті у паперовому вигляді. 

Формат аркуша - А4 (210 х 297 мм). Розмір полів: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см. 
При написанні основного тексту статей українською, російською, англійською мовами необхідно використовувати 

шрифт – Тіmes New Roman №12 через 1,0 мм інтервал. Абзац має становити 10 мм. 
У лівому верхньому куті аркуша проставляють індекс УДК. Далі розміщують наступні дані, наведені трьома мовами 

(українською, російською, англійською): 
у правому верхньому куті на цьому ж рівні розміщують: науковий ступінь (наприклад, к.т.н., д.т.н., к.військ.н.), 

вчене звання (наприклад: проф., доц., с.н.с.), прізвище та ініціали авторів (один під другим). Після ініціалів кожного з 
авторів друкується в дужках скорочена назва установи, організації, де працює автор. Через інтервал – назва статті 
прописними літерами (стиль - normal, шрифт – Тіmes New Roman № 12, без нахилу, жирний, без підкреслювань) по 
центру аркуша без переносів і відокремлюють від тексту одним порожнім рядком зверху та одним порожнім рядком знизу. 
Далі розміщують анотацію та ключові слова.  

Обсяг статті -  не більше,  як правило,  4-8 стор.,  анотації -  як правило,  6-9 рядків (обсяг 500-600 знаків без 
урахування пробілів). Анотація повинна містити коротке повторення в ній структури статті, що включає введення, цілі і 
завдання, методи, результати, висновок. Анотацію друкують курсивом, шрифт Тіmes New Roman, №11. Після анотації 
розміщуються ключові слова (3-5 термінів).  

Таблиці і рисунки друкують після посилань. Якщо у статті кілька таблиць чи рисунків - їх нумерують. Заголовки 
таблиць і рисунків необхідно розміщувати по центру, а нумерацію таблиць праворуч від таблиці (стиль normal, шрифт – 
Тіmes New Roman № 12). Рисунки, фотографії, графіки слід вставляти в текст статті як об’єкт. Формули та позначення по 
тексту обов'язково набирати за допомогою Equation Editor - редактора формул Word,  а не у текстовому режимі.  У 
редакторі формул мають бути встановлені такі параметри - розміри: загальний – 12 pt. великі індекси – 10 pt , малі індекси – 
7 pt, великі символи – 14 pt. малі символи – 10 pt: стиль: текст, функції, змінні, матриці-вектори, числа – шрифт Тіmes New 
Roman Cyr, для решти стилів – шрифт Symbol, при цьому: строк. грецькі – прямі. Великі за розміром вирази та рівняння 
необхідно записувати у кілька рядків. 

Після закінчення тексту через один інтервал подають список літератури з дотриманням вимог ВАК України згідно з 
ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". Цей список повинен починатися із заголовка ліворуч - 
ЛІТЕРАТУРА (шрифт – Тіmes New Roman № 11). Література наводиться у транслітерації (для не англомовних публікацій) 
або на англійській мові. Після літератури, через один інтервал, вказується рецензент в наступному порядку: науковий 
ступінь (наприклад, к.т.н., д.т.н., к.військ.н.). вчене звання (наприклад: проф., доц, с.н.с), прізвище та ініціали, посада, повна 
назва кафедри, університету, організації, де працює рецензент статті. 

На адресу редколегії (03680. м. Київ, проспект Глушкова 2, корп. 8. тел.: +38 (044) 521 - 33 - 82) мають бути 
надіслані наступні матеріали: 

Копія статті, оформлена згідно із наведеними вимогами; електронний варіант статті у вигляді файлу на СD (СD–
RW); рецензія доктора наук, відомого в даній галузі (з організації, де працює один із авторів); експертний висновок, 
завірений печаткою, про можливість відкритого публікування; дані про авторів - прізвище, ім'я, по батькові, місце 
роботи, адреса, контактний телефон, е-mail. 

СТАТТІ, ЯКІ НЕ ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ БУДЬ-ЯКІЙ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ВИМОГ, ДО ВИДАННЯ НЕ 
ПРИЙМАЮТЬСЯ! 

УВАГА! 
Редакційна колегія доводить до відома авторів, що згідно вимог ВАК «Збірник 

наукових праць ВІКНУ» з 2009 р. буде розміщуватись в Інтернеті у повному обсязі на 
сайті: ел. адреса: www.mil.univ.kiev.ua, та на сайті бібліотеки ім. Вернадського. 
Редакційна колегія: e-mail: lenkov_s@ukr.net 

http://www.mil.univ.kiev.ua/
mailto:lenkov_s@ukr.net
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Шрифт СТРУКТУРА СТАТТІ 
 

Українською мовою 
 

12 пт УДК 654.07                                                            к.т.н. Cтепанов С.В. (ВІКНУ) 
к.т.н. Українець О.В. (ВІКНУ) 

к.т.н. Саленко В.Д. (ВІКНУ) 
 

12 пт 
жирний 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ З 
ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ЗАСОБІВ  
 

АНОТАЦІЯ, КЛЮЧОВІ СЛОВА  
 (трьома мовами : українською, російською, англійською) 

 
Рекомендується наступна структура анотації (обсяг 500-600 знаків без урахування 

пробілів). 
мета статті 1-2 рядки, 
короткий опис виконаної роботи 5-8 рядків, 
висновки по роботі 1-2 рядки. 
Ключові слова. 

 
Українською мовою                               ЗРАЗОК 

 
11 пт 
курсив, 
жирний 
 

В статті запропоновано нову модель процесу передачі інформації з 
застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів (ІКЗ). 

Процес передачі інформації за допомогою сучасних ІКЗ представлено у вигляді 
системи з резервом часу, який не поповнюється. В результаті розробки отримано у 
явному вигляді аналітичну залежність для розрахунку ймовірності своєчасної передачі 
інформації з застосуванням ІКЗ за допустимий час.  

Отримані результати дають можливість проводити узагальнену якісну і 
кількісну оцінку впливу дестабілізуючих факторів на своєчасність передачі інформації 
з застосуванням ІКЗ. Розроблена модель дозволить планувати та здійснювати 
інформаційне забезпечення з застосуванням сучасних ІКЗ.  

Ключові слова: інформаційне забезпечення, інформаційно-комунікаційні засоби, 
передача інформації, дестабілізуючі фактори 

 
Російською мовою                                 ЗРАЗОК       

 
11 пт 
курсив, 
жирний 

к.т.н. Cтепанов С.В. 
к.т.н. Украинец О.В. 

к.т.н. Саленко В.Д. 
В статье предложена новая модель процесса передачи информации с 

применением современных информационно-коммуникационных средств (ИКС). 
Процесс передачи информации с помощью современных ИКС представлено в виде 
системы с непополняемым резервом времени. В результате разработки получено в 
явном виде аналитическую зависимость для расчета вероятности своевременной 
передачи информации с применением ИКС за допустимое время. Полученные 
результаты дают возможность проводить обобщенную качественную и 
количественную оценку влияния дестабилизирующих факторов на своевременность 
передачи информации с применением ИКС. Разработанная модель позволит 
планировать и осуществлять информационное обеспечение с применением 
современных ИКС. 

Ключевые слова: информационное обеспечение, информационно-
коммуникационные средства, передача информации, дестабилизирующие факторы. 
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Англійською мовою                               ЗРАЗОК 
 

11 пт 
курсив, 
жирний 

S. Stepanov, O. Ukrainets, V. Salenko 
In the article proposes a new model of communication using information and 

communication equipment (IСЕ). The process of transferring information using modern IСЕ 
represented  as  a  system  of  reserve  time,  which  is  not  replenished.  As  a  result  of  the  
development obtained in explicit analytical dependence for calculating the likelihood of timely 
transmission of information using IСЕ than that time. These results make it possible to carry 
out a generalized qualitative and quantitative assessment of the impact of destabilizing factors 
in the timely transmission of information using IСЕ. The model will plan and implement 
information management using modern IСЕ. 

Keywords: information management, information and communication equipment, 
information transmission, destabilizing factors. 

 
 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ СТАТТІ 
 

12 пт 
 

НЕОБХІДНІ ЕЛЕМЕНТИ СТАТТІ: постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної 
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття, формулювання 
цілей статті (постановка завдання), виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного 
дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 
Література. 
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