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ТЕХНІКА 

УДК 681.5.033.2                                                                         к.т.н. Банзак Г.В. (ОГАТРК) 

 
АЛГОРИТМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПО СОСТОЯНИЮ» 
 
В данной статье разработана имитационная статическая модель (ИСМ), 

предназначенная для прогнозирования показателей надежности и стоимости эксплуатации 
сложного технического объекта, зависящих от параметров выбранной стратегии технического 
обслуживания (ТО). В ИСМ реализованы алгоритмы имитации процессов ТО для трех 
вариантов стратегий ТО: техническое обслуживание «по состоянию» (ТОС) с постоянной 
периодичностью контроля; ТОС с адаптивно изменяющейся периодичностью контроля и 
регламентированного ТО. 

Ключевые слова: имитационная статическая модель, техническое обслуживание, 
моделирование процесса, периодичность контроля. 

 
Вступление. Большинство известных в настоящее время моделей ТО, к сожалению, не 

позволяют применять их к решению практических задач для реальных сложных технических 
объектов.  В данной диссертационной работе делается попытка для решения таких задач 
использовать модели ТО, основанные на использовании метода имитационного 
статистического моделирования. Помимо математических моделей ТО, которые можно уже 
считать «классическими», существует довольно большое количество работ, посвященных 
различным подходам к построению моделей ТО, различным аспектам данной проблематики. 

В работе [1] сделана одна из первых попыток построения моделей ТО «по состоянию» 
на основе применения математического аппарата полумарковских случайных процессов. В 
[2] была построена математическая теория обслуживания сложных технических систем, 
которая в той или иной мере использовалась в рассмотренных выше классических моделях. 
Работа [3] посвящена строгим математическим моделям надежности и ТО 
восстанавливаемых систем, имеющих сложную надежностную структуру. Однако, при 
рассмотрении процессов ТО система представляется без учета ее внутренней структуры, что 
существенно ограничивает возможности практического применения предложенных моделей 
ТО. 

Кроме того, различные частные вопросы построения моделей ТО рассматриваются 
также в работах [4, 5]. 

Основная часть. Моделирование процесса ТОС с фиксированной периодичностью 
контроля. Суть ТОС с фиксированной периодичностью контроля состоит в том, что в 
момент контроля производится измерение определяющих параметров всех элементов, 
потенциально подлежащих обслуживанию. Если измеренное значение нормированного 
определяющего параметра )(tui  превышает заданное значение уровня ТО iuто , производится 
обновление (замена) i-го элемента.  

Для моделирования отказов мы используем DN-распределение, являющееся ВФ-
моделью отказов. Это значит, что каждый отказ интерпретируется как событие, 
заключающееся в выходе определяющего параметра элемента за допустимые пределы 
(значение нормированного определяющего параметра )(tui  достигло значения 1). Если 
предположить, что средний ресурс элемента линейно убывает во времени (такое допущение 
положено в основу ВФ-модели), то величина среднего остаточного ресурса в произвольный 
момент времени t равна 

tTtR ii -= ср)( ,                                                                       (1) 

где iTср  - средняя наработка до отказа i-го элемента. 
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Если в процессе моделирования нам известно, что отказ i-го элемента произойдет в 
момент времени it  (это запланированное время отказа), то остаточный ресурс i-го элемента в 
момент времени t равен 

tttR ii -=)( .                                                                         (2) 
Величина )(tRi  в данном случае является случайной реализацией остаточного ресурса. 
Остаточному ресурсу )(tRi  можно поставить в соответствие значение нормированного 

определяющего параметра, величину которого можно определить следующим образом:  

 
i

i
i R

tRtu
0

)(1)( -= ,                                                                   (3) 

где iR0  - случайная реализация полного ресурса i-го элемента, величина которого равна 

iii tttR 00 )( -= .                                                                       (4) 
С учетом (1) и (4) вместо (3) можно записать: 

ii

i
i tt

tt
tu

0

0)(
-
-

= ,                                                                      (5) 

где t - текущее время контроля; 
it0 - времени последнего обновления i-го элемента; 

it  - запланированное время отказа i-го 
элемента. 

Условие достижения определяющим 
параметром )(tui  заданного уровня iuто  в 
этом случае запишется в виде следующего 
неравенства: 

)( 0то0 iiii ttutt -+³ .                   (6) 
Если обслуживаемый элемент является 

резервированной группой элементов, то 
степень близости группы к состоянию 
отказа определяется величиной 

i

i
i n

tn
tu

)(
)( р= ,                       (7) 

где in  - число элементов в 
резервированной группе; 

)(р tn i  
- число работоспособных 

элементов в резервированной группе в 
момент времени t.  

Структурная схема алгоритма 
моделирования ТО изображена на рис. 1. 

Алгоритм исполняется в текущий 
момент модельного времени t, являющийся 
временем контроля с фиксированной 
периодичностью кT .  

Операторы 1, 7 и 8 образуют цикл, в 
котором производится перебор номеров 
потенциально обслуживаемых элементов. В  

операторе 1 одновременно 
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Рис. 1. Алгоритм моделирования ТОС с 
фиксированной периодичностью контроля 
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инициализируются переменные тоt  и тоC , в которых будут формироваться значения 
продолжительности и стоимости ТО. 

Оператор 2 имитирует измерение определяющего параметра i-го элемента. Программно 
измеренное значение параметра )(tui  определяется выражением (3) или (5). 

Оператор 3 проверяет условие достижения определяющим параметром )(tui  уровня 

ТО iuто (проверяется выполнение неравенства ii utu то)( ³ ). Если условие выполняется, 
управление передается операторам 4-6. Оператор 4 имитирует обновление (замену) i-го 
элемента. Заново генерируется величина случайной наработки до отказа, определяется новое 
значение запланированного времени отказа i-го элемента, и полученное значение it  
сохраняется в календаре событий. Если элемент представляет собой резервированную 
группу или последовательное соединение однотипных элементов, то обновляется вся группа. 

Оператор 5 запоминает время последнего обновления i-го элемента it0 . 

Оператор 6 осуществляет накапливание данных в переменных тоt  и тоC : 

iii P замзамтотото : tttt ++= ; 

iii CPCCC замзамтотото ++= . 

Оператор 9 завершает формирование значений продолжительности ТО тоt  и стоимости 
ТО тоC  путем добавления к этим значениям затрат времени и стоимости на 
диагностирование при проведении ТО).  

Рассмотренный алгоритм реализует операторы 10-11 основного алгоритма ИСМ в 
случае ТОС с фиксированной периодичностью контроля. Результатом выполнения 
алгоритма являются: 

1) действия – перепланирование моментов времени отказов элементов, подвергшихся 
ТО, и 

2) информация – продолжительность ТО тоt  и затраты стоимости на ТО тоC . 
Моделирование процесса ТОС с адаптивным изменением периодичности 

контроля. Идея ТОС с адаптивным изменением периодичности контроля состоит в 
следующем. В процессе эксплуатации объекта производится накапливание и запоминание 
информации о свойствах определяющих параметров элементов. В качестве основной 
характеристики определяющего параметра )(tui  определяется средняя скорость деградации 
параметра )(tai , измеренная в момент времени t: 

i

iii
i tt

tutu
ta

0

0 )()(
)(

-
-

= ,                                                          (8) 

где )(tui  и )( 0ii tu  - значения определяющего параметра i-го элемента в моменты 

времени t и it0  соответственно; 

it0  - момент времени последнего обновления (замены) i-го элемента. 
Обновление элемента происходит или при его восстановлении после отказа, или при 

выполнении ТО элемента. Далее будем полагать, что как при восстановлении, так и при ТО 
происходит полное обновление элемента, следовательно, в (8) )( 0ii tu = 0. 

Предполагается, что в техническом объекте имеется встроенная автоматизированная 
система контроля, средствами которой осуществляется измерение определяющих 
параметров )(tui , вычисляются оценки средней скорости деградации параметров )(~ tai  и 
сохранение этих оценок в долговременной памяти системы. Оценка )(~

ki ta  в некоторый k-й 
момент времени измерения i-го параметра вычисляется по формуле экспоненциального 
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сглаживания: 
)()1()(~)(~

1 kikiki tatata bb -+= - ,                                         (9) 
где )(~

1-ki ta  - оценка скорости, полученная в момент времени 1-kt ; 
 )( ki ta  - текущее значение средней скорости деградации i-го параметра, измеренное в 

момент времени kt ; 
b  - постоянная сглаживания ( ]1,0[Îb ). Чем больше величина b , тем больший вес 

придается прогнозируемым (априорным) значениям скорости деградации определяющих 
параметров. 

Величина )( ki ta  вычисляется по измеренному в момент времени kt  значению 
определяющего параметра )( ki tu  по формуле: 

)/()()( 0ikkiki tttuta -= .                                                    (10) 

В процессе эксплуатации, по мере накапливания статистики, оценка )(~ tai  
приближается к истинному (неизвестному) значению средней скорости деградации i-го 
параметра, соответствующей реальному уровню безотказности i-го элемента. 

С учетом того, что мы используем модель DN-распределения, для оценки )(~ tai  можно 
записать: 

 )(~/1)(~
ср tTta ii = ,                                                               (11) 

где )(~
ср tT i  - оценка средней наработки до отказа i-го элемента, определяемая по 

накопленной информации измерений определяющего параметра. Чем более длительной 
будет эксплуатация объекта, тем ближе оценка )(~

ср tT i  будет приближаться к ее истинному 
значению. 

Динамически уточняемые оценки )(~
ср tT i  принимаются как прогноз на предстоящий 

период времени >t. 
По полученным оценкам средней наработки до отказа элементов )(~

ср tT i  можно 

рассчитать прогнозируемую оценку средней наработки до отказа объекта )(~
ср tT . С учетом 

того, что используется модель DN-распределения наработки. Например, если все элементы 
объекта соединены в смысле надежности последовательно, то величина )(~

ср tT  
рассчитывается по формуле: 

å
=

=
n

i i tT
tT

1 ср
ср )(~

11)(~
,                                                    (12) 

где n – число элементов объекта. 
Если в текущий момент времени kt  была получена оценка )(~

ср tT , тогда время до 

следующего ТО то

~T  определяется по формуле: )(~)(~~
сртото kk tTtTT g== ,                                 (13 

где g  - коэффициент упреждения, оптимальная величина которого определяется в 
результате моделирования. 
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На рис. 2 изображена структурная схема алгоритма, которым моделируется рассмотренный 
процесс ТО с адаптивным изменением периодичности контроля. Структура этого алгоритма 
в целом такая же, как и у алгоритма моделирования ТО с фиксированной периодичностью 

контроля (рис. 1). Поэтому рассмотрим 
только операторы, отличные от 
операторов алгоритма рис. 1.  

Оператор 3 определяет измеренное 
текущее значение средней скорости 
деградации определяющего параметра i-го 
элемента )(tai  по формуле (10).  

Оператор 8 производит вычисление 
нового значения накопленной оценки 

)(~ tai  по формуле (11).  Полученное новое 
значение )(~ tai  сохраняется в 
долговременной памяти системы. 

Оператор 12 производит расчет 
времени до следующего ТО  по формуле 
(3.40). 

Рассмотренный алгоритм является 
реализацией оператора 10 основного 
алгоритма ИСМ в случае ТОС с 
адаптивно изменяемой периодичностью.  

Моделирование процесса 
регламентированного ТО. Суть 
стратегии регламентированного ТО 
заключается в том, что ТО проводятся в 
заранее запланированные моменты 
времени с заданным фиксированным 
объемом работ. При этом сроки и объем 
работ ТО не зависят от фактического 
технического состояния объекта. 
Параметрами регламентированной 
стратегии ТО являются: 

тоN  - число видов ТО; 

jTто  и jEто  - периодичность и объем 

ТО j-го вида ( то,1 Nj = ). Объем ТО здесь 
задается множеством jEто  элементов, которые подлежат обслуживанию при ТО j-го вида.   

Структурная схема алгоритма моделирования регламентированного ТО приведена на 
рис. 3. Алгоритм исполняется в момент времени t, соответствующий событию ТО j-го вида. 
Номер вида ТО j уже известен в момент времени t. 

Работа алгоритма моделирования регламентированного ТО заключается в следующем. 
Оператор 1 инициализирует переменные: 

i - номер обслуживаемого элемента; 
тоt  и тоC  - переменные, в которых формируются значения продолжительности и 

стоимости ТО. 
Оператор 2 формирует указатель ie   на область памяти,  в которой хранится 

информация о характеристиках i-го элемента из множества jEто  (параметры im  и in ).  
Оператор 3 имитирует обновление i-го элемента: генерирует новое значение случайной 
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наработки до отказа элемента и календаре событий формирует новое значение 
запланированного времени отказа it . 

 
Оператор 4 запоминает время последнего 

обновления i-го элемента it0 .  
Оператор 5 формирует значения переменных 

тоt  и тоC . 
Оператор 6 формирует значение номера i 

следующего элемента в списке jEто . Если список 
номеров еще не исчерпан, оператор 7 передает 
управление оператору 2 и процесс моделирования 
повторяется описанным образом. 

Если список номеров элементов jEто  
исчерпан, выполняется оператор 8, который к 
значениям переменных тоt  и тоC  добавляет 
значения продолжительности и стоимости 
диагностирования при проведении ТО jдt  и jCд . 
На этом работа алгоритма завершается. 

Выводы: 
1. Разработана ИСМ, предназначенная для 

прогнозирования показателей надежности и 
стоимости эксплуатации сложного технического 
объекта, зависящих от параметров выбранной 
стратегии ТО. В ИСМ реализованы алгоритмы 
имитации процессов ТО для трех вариантов 
стратегий ТО: 

- ТОС с постоянной периодичностью 
контроля; 

- ТОС с адаптивно изменяющейся 
периодичностью контроля; 

- регламентированного ТО. 
Режим моделирования регламентированного 

ТО введен с целью обеспечения полноты анализа возможных стратегий ТО проектируемого 
объекта и прогнозирования возможного выигрыша в надежности и стоимости эксплуатации 
объекта за счет применения стратегий ТОС. 

2. В алгоритмы ИСМ «встроена» МБ сложного технического объекта, за счет чего в 
модели реализована зависимость моделируемого процесса ТО от параметров 
конструктивной и надежностной структуры объекта. Перед началом моделирования 
пользователь должен задать подмножество восстанавливаемых и потенциально 
обслуживаемых элементов путем их выбора (маркирования) в дереве конструктивной 
структуры объекта. Генерирование случайных значений наработки до отказа отдельных 
элементов, подчиненных DN-распределению, осуществляется с помощью датчика случайных 
чисел.  

3. Верификация ИСМ производилась следующим образом. Правильность алгоритмов 
имитации процесса отказов-восстановлений проверялась путем сравнения результатов 
моделирования с точными расчетными значениями средней наработки на отказ, 
полученными для отдельно взятого элемента. Полученная таким способом инструментальная 
точность модели, оцениваемая величиной относительной ошибки, составила менее 1%. 
Правильность алгоритмов имитации процессов ТО проверялась качественно (по 
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непротиворечивости получаемых результатов моделирования).  
Методическая точность ИСМ определяется такими факторами: 
- исходной надежностью объекта (заданными показателями надежности элементов); 
- числом реализаций (продолжительностью) моделирования; 
- заданной продолжительностью эксплуатации объекта. 
Из указанных факторов наиболее существенным является первый. В большинстве 

практически интересных случаев относительная ошибка результатов моделирования не 
превышает 10-20%. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1.  Барзилович Е.Ю.,  Куликов Ю.Д.,  Сергеев Ю.А.  Проблемы обеспечения эффективности 

сложных систем. – Основные вопросы теории и практики надежности. – Мн.: Наука и техника, 1982, 
С. 155-167. 

2. Оценка эффективности технических мероприятий по обеспечению надежности 
радиоэлектронной аппаратуры. Авт. А.С.Груничев и др. – М.: Сов радио, 1976. – 136 с. 

3. Козлов Б.А., Ушаков И.А. Справочник по расчету надежности аппаратуры радиоэлектроники 
и автоматики. М.: Советское радио, 1975. – 472 с. 

4. Банзак Г.В. База данных о надежности сложных объектов радиоэлектронной техники / 
К.Ф. Боряк, В.Н. Цыцарев, Г.В. Банзак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 27. – С.89 – 97. 

5. Оценка показателей безотказности сложного восстанавливаемого объекта РЭТ при 
произвольных законах распределения наработки до отказа элементов / С.В. Ленков, К.Ф. Боряк, 
В.Н. Цыцарев, Г.В. Банзак, В.В. Крыхта // Сучасна спеціальна техніка. – 2010. – № 3(22). – С.86 – 98.  

 
Рецензент: д.т.н., проф. Лєнков С.В., начальник науково-дослідного центру Військового 

інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 

к.т.н. Банзак Г.В. 
АЛГОРИТМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«ПО СОСТОЯНИЮ» 
 

У даній статті розроблена імітаційна статична модель (ІСМ), призначена для 
прогнозування показників надійності й вартості експлуатації складного технічного об'єкта, що 
залежать від параметрів обраної стратегії технічного обслуговування (ТО). В ІСМ реалізовані 
алгоритми імітації процесів ТО для трьох варіантів стратегій ТО: технічне обслуговування «по 
стану» (ТОС) з постійною періодичністю контролю; ТОС із адаптивне періодичністю, що 
змінюється, контролю й регламентованого ТО. 

Ключові слова: імітаційна статична модель, технічне обслуговування, моделювання 
процесу, періодичність контролю 

 
Ph.D. Banzak G.V. 

ALGORITHMS OF DESIGN OF PROCESS OF TECHNICALSERVICE "ON THE STATE" 
 
In given clause the imitating static model (ISM), intended for forecasting parameters of reliability 

and cost of operation of the complex technical object, depending from parameters of the chosen strategy 
of maintenance service (MS) is developed. In ISM algorithms of imitation processes MS for three variants 
of strategy MS are realized: maintenance service «on condition» (MSC) with constant periodicity of the 
control; MSС with MS is adaptive a changing periodicity of the control and regulated. 

Keywords: imitating static model, maintenance service, modeling of process, periodicity of the 
control 
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ВЕЙВЛЕТ АНАЛІЗ НАДШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ 

 
У статті проведено аналіз використання вейвлетів для опису зверхширокосмугових 

сигналів. Розглянуто переваги та недоліки сучасних методів вейвлет-аналізу 
зверхширокосмугових сигналів і процесів, та основних застосувань зверхширокосмугових 
сигналів. Враховуючи можливості запропонованого підходу, використання вейвлет перетворень 
володіє дуже доброю частотно-часовою роздільною здатністю, яке, зокрема, перевершує 
можливості інших лінійних перетворень. Тому вибір одного з цих перетворень визначається 
видом конкретного аналізованого сигналу. Сформовано вимоги, що одні методи обробки 
зверхширокосмугових сигналів з використанням математичного апарату вейвлет-аналізу більш 
зручно використовувати при роботі з зверхширокосмугових сигналами, а інші – з традиційними 
вузько-смуговими. 

Ключові слова: зверхширокосмугові сигнали, безперервне вейвлет-перетворення, 
аналітичне вейвлет-перетворення, дискретне вейвлет-перетворення, вейлет-аналіз.  

 
Вступ та постановка задачі. Для проведення аналізу зверхширокосмугових сигналів 

(ЗШС) і процесів успішно застосовуються різні модифікації перетворення Фур'є, 
перетворення Лапласа, різні види вейвлет - перетворень, нелінійні перетворення класу 
Коена, а також новий комплексний метод аналізу сигналів - системний спектральний аналіз. 
Для розуміння тенденцій розвитку ЗШС технологій цікаво розглянути сучасний стан 
застосування ЗШС сигналів в телекомунікації, локації і дистанційному зондуванні. Рівняння 
дистанційного радіозондування має ряд особливостей у разі застосування ЗШС сигналів. З 
його допомогою виробляються оцінки рекомендованих параметрів радіотехнічних систем, 
що використовують ЗШС сигнали для дистанційного радіозондування різних середовищ. 

Сьогодні широке поширення на практиці отримали різні види вейвлет-аналізу: 
безперервне вейвлет-перетворення (БВП), вейвлет ряди (діадне вейвлет-перетворення), 
вейвлет-фрейми, аналітичне вейвлет-перетворення (АВП), дискретне вейвлет-перетворення 
(ДВП), стаціонарне вейвлет-перетворення, вейвлет-пакети та ін. [1-6]. Деякого роз'яснення 
потребує питання про те, коли вперше було запропоновано застосовувати вейвлет-аналіз до 
опису ЗШС сигналів. Більш широко ідея використання вейвлет-аналізу для опису ЗШС 
сигналів, незалежно висловлена з 2000 р., та розвинена в роботах [4-6]. 

 
1. Безперервне вейвлет-перетворення  
Нехай заданий речовинний сигнал s(t). Тоді БВП сигналу s(t) визначається 

співвідношенням [1-6]. 

                               ( ) ( )ò
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де - ( )ty  речова вейвлетоутворююча функція, часто звана просто вейвлетом;  
a - параметр масштабування; 
 b - параметр зсуву; 
 Wf (a, b) - речовий вейвлет-спектр сигналу s (t). 
Параметр масштабування a безпосередньо пов'язаний зі згаданим вище періодом 

сигналу w
p= 2T , співвідношенням ka=T , де k - коефіцієнт пропорційності (k>0), 

залежить від обраної функції ( )ty .  
Параметр зсуву b пов'язаний з використовуваною раніше змінною зрушення за часом 

простим співвідношенням: .t=b  Тоді з урахуванням нових змінних маємо:  
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Перевагою БВП є локалізація за часом та за частотою базисних функцій, 
автомодельність базису, гарною частотно-часовою здатністю, можливість дослідження 
локальних особливостей сигналу, наявність великого набору різноманітних 
вейвлетоутворюючих функцій. 

БВП особливо зручне для аналізу сигналів,  локалізованих в тимчасовій області.  
Зокрема, такими сигналами є ЗШС сигнали. Для них, як показано в роботах [3-5], базис 
вейвлетів є власним базисом.  

До недоліків БВП можна віднести залежність вейвлет-спектру аналізованого сигналу 
від виду обраного вейвлету і суб'єктивність вибору вейвлету в кожному конкретному 
випадку. Одним з можливих шляхів подолання останнього недоліку може служити 
запропонований нами функціонал якості. Ще один недолік БВП полягає у відсутності 
зворотного перетворення для не ортогональних вейвлетів. На жаль, частина відомих речових 
вейвлетів виявляються саме такими. 

 
2. Аналітичне вейвлет-перетворення  
Замість речової вейвлетоутворюючої функції ( )ty  можна використовувати комплексну 

( )ty . Тоді відповідне перетворення, зване АВП речового сигналу s(t), задається виразом [2]. 
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Де ( )ty¢  – функція, комплексно сполучена аналітичному вейвлету ( ) ( )ba,fW ; && ty – 
комплексний вейвлет-спектр сигналу s(t). З використанням введених вище змінних T и t  
отримуємо: 

                                              ( ) ( )ò
¥

¥-

-
÷
ø
ö

ç
è
æ -¢= ,Tk,, 2

1
dt

kT
ttsTfW t

yt&                                          (4) 

Основна відмінність АВП від БВП полягає в комлекснозначності використовуваного 
вейвлету ( )ty& , а отже, і одержуваного вейвлет-спектра ( )t,TfW& . АВП успадковує від БВП як 
всі його переваги,  так і недоліки.  Крім того,  корисною особливістю АВП є можливість 
розгляду не тільки ( ),,Re tTfW&  як при БВП,  але і ( ) ( ) ( )  ,T,fWarg ,T,fW ,,Im ttt &&& TfW  що 

дозволяє отримати додаткову інформацію про сигнали які досліджуються. Разом з тим слід 
зазначити, що кількість комплексних вейвлетів, необхідних при проведенні АВП, значно 
менше кількості речових вейвлетів, що використовуються в БВП [7]. 

 
3. Дискретне вейвлет-перетворення 
БВП і АВП, в яких змінні а і б змінюються безперервним чином, володіють істотною 

надмірністю.  Зменшити її дозволяє ДВП,  що використовує дискретні масштабні 
перетворення ( )0

jaa -=  і зсуви jkab -= 0 , де 10 >a , j и k – цілі числа.  
ДВП сигналу s(t) задається наступною парою співвідношень: 
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де нормуючий коефіцієнт визначається виразом  
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Якщо 20 =a , то кажуть про дискретне вейвлет-перетворення, відоме також як 
вейвлетні ряди. Встановлено, що для ортогональних вейвлетів точне відновлення сигналу, 
іменоване реставрацією, після ДВП можливе тільки з використанням додаткової 
апроксимації сигналу за допомогою скейлинг-функції ( )tj . В іншому випадку відновлення 
дає сигнал, близький до вихідного s(t), причому близькість розуміється в сенсі забезпечення 
мінімуму середньоквадратичної похибки відновлення. Вейвлет-функція ( )ty , часто звана 
"материнським вейвлетом", відповідає за деталі сигналу s(t), а скейлінг-функція ( )tj , звана 
“батьківським вейвлетом”, – за його грубе наближення, тобто апроксимацію. Розроблений 
також спеціальний різновид ДВП для стаціонарних сигналів s(t) – стаціонарне вейвлет-
перетворення (СВП). Найчастіше цей вид вейвлет-перетворення використовується для 
очищення сигналів від шуму. БВП володіє доброю частотно-часовою роздільною здатністю, 
яке адаптоване до різних масштабів аналізованого сигналу. До того ж для БВП існує 
широкий вибір аналізуючих вейвлетів, що дає можливість для кожного конкретного сигналу 
за заданим критерієм підібрати найбільш відповідний вейвлет. АВП, для якого також є 
великий вибір аналізуючих аналітичних вейвлетів, перевершує БВП, в першу чергу, при 
аналізі сигналів з особливостями. Тому використання аргументу комплексного вейвлет-
спектра АВП добре доповнює результати БВП. Модуль комплексного вейвлет-спектра АВП 
не застосовується, оскільки він багато в чому дублює аналогічну характеристику БВП [7].  

Представляється корисним також використання в рамках системного спектрального 
аналізу АПФ. Як вже говорилося вище, в ряді випадків АПФ зводиться до АВП. Однак воно 
має і самостійне значення, зокрема, при використанні несиметричних віконних функцій. 
Останні можуть виявитися дуже корисними для аналізу ЗШС сигналів, що виникають, 
наприклад, при потужних землетрусах, вибухах тощо. Вейвлет перетворення володіє дуже 
доброю частотно-часовою роздільною здатністю, яке, зокрема, перевершує можливості 
наведених вище лінійних перетворень. Тому вибір одного з цих перетворень визначається 
видом конкретного аналізованого сигналу.  Більше того,  у ряді випадків навіть 
інтерференційні члени можуть давати корисну інформацію про сигнал. Слід також 
зазначити, що нелінійні перетворення в цілому виявляються досить ефективними при аналізі 
сигналів у присутності негауссовських завад. Останнє важливо для практиків, оскільки в 
багатьох реальних ситуаціях традиційна для лінійних методів обробки гауссовська модель 
шуму виявляється непридатною, а сама лінійна обробка – малоефективною.  

Висновки. Для ефективного опрацювання широкосмугових сигналів доцільно 
використовувати моделі, які ґрунтуються на вейвлет перетвореннях. Такі подання мають 
вищу завадостійкість і точність перетворення порівняно з іншими відомими методами 
опрацювання. 

Таким чином, одні методи обробки зверхширокосмугових сигналів з використанням 
математичного апарату вейвлет-аналізу більш зручно використовувати при роботі з ЗШС 
сигналами, а інші – з традиційними вузько смуговими. 
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ВЕЙВЛЕТ АНАЛИЗ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ 

 
В статье проведен анализ использования вейвлетов для описания сверхширокополосных 

сигналов. Рассмотрены преимущества и недостатки современных методов вейвлет-анализа 
сверхширокополосных сигналов и процессов, а также основного использования 
сверхширокополосных сигналов. Учитывая возможности предложенного подхода, использование 
вейвлет преобразований обладает очень хорошей частотно-временной разрешающей 
способностью, которая превосходит возможности других линейных преобразований. Поэтому 
выбор одного из этих преобразований определяется видом конкретного анализированного 
сигнала. Сформированы требования, по которым одни методы обработки сверхширокополосных 
сигналов с использованием математического аппарата вейлет-анализа более удобно 
использовать при работе со сверхширокополосными сигналами, а другие – с традиционными 
узкополосными. 

Ключевые слова: сверхширокополосные сигналы, непрерывное вейвлет-преобразование, 
аналитическое вейвлет-преобразование, дискретное вейвлет-преобразование, вейлет-анализ. 

 
Ph.D Nikiforov M.M, Braun V.O., Demchenko S.V. 

WAVELET ANALYSIS OF UWB SIGNALS 
 
The author has analyzed the use of wavelets to describe ultra-wideband signals. The advantages 

and disadvantages of modern methods of wavelet analysis of UWB signals and processes, as well as the 
main use of ultra-wideband signals were studied. Given the possibility of the proposed approach, the use 
of wavelet transformations has a very good time-frequency resolution, which surpasses the capabilities of 
other linear transformations. Therefore the choice of one of these transformations is determined by the 
type of the analyzed signal. The requirements were defined, according to which some processing 
techniques of ultra-wideband signals using mathematical apparatus of wavelet analysis are more 
convenient to use while working with UWB signals, and others – with traditional narrowband signals. 

Keywords: UWB signals, continuous wavelet transformation, analytic wavelet transformation, 
discrete wavelet transformation, wavelet analysis. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДООСНАЩЕННЯ АРТИЛЕРІЙСЬКИХ СИСТЕМ 

РЛС ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ВИЛЬОТУ СНАРЯДА 
 
В статті проведено аналіз системи похибок, які супроводжують стрільбу артилерії.  

Показано, що серединна похибка визначення сумарного відхилення початкової швидкості 
снарядів залежить від порядку ураження цілі. При стрільбі дивізіоном вона сладається  з 
серединної похибки визначення сумарного відхилення початкової швидкості контрольної 
гармати за допомогою штатної артилерійської  балістичної станції (АБС), серединної похибки 
визначення різнобою основних гармат відносно контрольної, серединної похибки визначення 
різнобою гармат батарей відносно основних, серединної похибки визначення відхилення 
початкової швидкості снарядів з причини зносу каналу ствола гармати, при цьому загальна 
серединна похибка для дивізіону досягає порядка 0,62% V0. При стрільбі батареєю  вона 
сладається  з серединної похибки у визначенні різнобою основних гармат відносно контрольної, 
серединної похибки у визначенні різнобою гармат батарей відносно основних, серединної похибки 
у визначенні відхилення початкової швидкості снарядів з причини зносу каналу ствола гармати, 
при цьому загальна серединна похибка у визначенні відхилення початкової швидкості снарядів 
для батареї досягає порядка 0,58% V0. У випадку оснащення кожної гармати балістичною 
станцією серединна похибка визначення сумарного відхилення  початкової швидкості снаряду як 
для дивізіону, так і для батареї буде складати  0,2% V0, що втричі менше від штатного 
застосування АБС в складі дивізіону. Таким чином, зменшивши серединну похибку визначення 
сумарного відхилення початкової швидкості снарядів і, відповідно, серединні похибки підготовки, 
можливо значно зменшити відхилення центрів розсіювання снарядів від цілі і за рахунок цього 
підвищити ефективність застосування підрозділів артилерії. 

Ключові слова: артилерійська балістична станція,  серединна похибка, РЛС визначення 
початкової швидкості снаряду, відхилення початкової швидкості снаряду, ефективність 
застосування артилерійських підрозділів. 

 
Постановка проблеми. Сучасні збройні конфлікти з відсутньою суцільною лінією 

фронту, де ведення бойових дій відбувається поблизу населених пунктів, які противник і 
незаконні збройні формування використовують для прикриття своїх підрозділів, висувають 
підвищені вимоги до точності вогню артилерійських систем, потребують постійного 
удосконалення форм і способів застосування військ, підвищення їх ефективності та 
покращення бойових властивостей і технічних характеристик озброєння та військової 
техніки. Збройні конфлікти характеризуються розширеними просторовими та скороченими 
часовими показниками виконання завдань, необхідністю високого ступеня ураження цілей, 
високою швидкістю маневрування військами та вогнем. Крім того, світовий досвід 
проведення антитерористичних операцій показує, що окремі взводи і окремі артилерійські 
системи (АС)  досить часто використовуються в автономному режимі для виконання завдань 
вогневого ураження, в тому числі і для стрільби із закритих вогневих позицій. В цьому 
випадку на ефективність ураження цілей суттєво впливають похибки визначення даних для 
стрільби на поразку кожної окремої АС. Найбільшу вагу в загальній системі похибок [5] 
мають похибки балістичної та метеорологічної підготовки. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. Враховуючи значну частку похибки 
балістичної підготовки в загальній складовій похибки повної підготовки стрільби 
артилерійських систем (в деяких системах вона складає до 50%) в багатьох випадках 
ефективність стрільби залежить від якості проведення заходів балістичної підготовки для 
кожної АС. Тому передові у військовому відношенні країни світу при створенні і 
модернізації АС, оснащують кожну з них  артилерійськими балістичними станціями (АБС) з 
метою підвищення точності стрільби [8,9,10].  

Наприклад, програма модернізації британської самохідної гармати AS90 Braveheart 
155mm self-propelled howitzer передбачає оснащення її АБС, яка інтегрована до 
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автоматизованої системи управління наведенням та вогнем (АСУНВ) LINAPS (Laser Inertial 
Automatic Pointing System) англійської фірми «БАе системз», що адаптована для 
використання на AS90. Основною складовою частиною АБС є радіолокаційна станція (РЛС), 
яка призначена для вимірювання швидкості вильоту снаряду (ВШВС). 

В якості стандарту для оснащення артилерійських систем армії, корпусу морської 
піхоти США вибрана РЛС М94, для М109А6 PALADIN - РЛС М93. 

Програма модернізації французької AU-F1 (155 GCT) 155mm self-propelled howitzer, яка 
перебуває на озброєнні сухопутних військ, передбачає оснащення її високодинамічною РЛС 
ВШВС (GCT - Grand Cadence de Tir - high rate of fire). 

Програма модернізації в ЮАР  колісної самохідної G6-52 Rhino 155mm self-propelled 
gun-howitzer передбачає оснащення її РЛС  міліметрового діапазону, яка інтегрована до 
АСУНВ. 

За програмою Panzerhaubitze 2000 155 mm Self-Propelled Howitzer  в Німеччині була 
створена найсучасніша самохідна артилерійська система, спроможна вести автономні бойові 
дії. Вона оснащена цифровою системою управління вогнем, до складу якої входять 
інтегровані в єдиний комплекс засобів автоматизації (КЗА) наступні складові частини: РЛС, 
балістичний обчислювач, модульна система автоматичного заряджання, система MRSI 
(Multiple Rounds Simultaneous Impact). 

Артилерійська система, що створена за програмою Soltam Atmos 2000, для армії 
Ізраїлю, оснащається комп’ютером системи управління вогнем, РЛС ВШВС, інерціальною 
навігаційною системою і системою розвідки об’єктів (цілей) противника. 

В перерахованих програмах РЛС ВШВС являють собою легковаговий радар, 
розроблений за останнім словом техніки для застосування в польовій артилерії. Це 
забезпечує вимірювання швидкості усіх типів артилерійських снарядів, включаючи активно-
реактивні та снаряди з донним газогенератором. Такі РЛС мають вбудований 
функціональний контроль, високу ступінь надійності й легкі в обслуговуванні. Як правило, в 
свою чергу, вони складаються з приймально-передавального модуля, що встановлюється на 
опорно-поворотному пристрої, модуля обробки та відображення інформації, комплекту 
кабелів з'єднання та підключення. До складу РЛС ВШВС, крім того,  входять акумуляторна 
батарея й пакувальний ящик для транспортування. Такі РЛС в переважній більшості 
інтегровані в загальну систему автоматизованого управління вогнем. Для визначення 
початкової швидкості снарядів (V0) і подальшої передачі її значень в комп’ютеризовану 
систему корекції установок для стрільби в них використовують ефект Допплера в комбінації 
з цифровою обробкою сигналів. Дооснащення АС РЛС ВШВС дозволяє усунути основні 
похибки балістичної підготовки стрільби, які вносять найбільший вклад у сумарну похибку 
підготовки установок для стрільби. За оцінкою іноземних фахівців дооснащення кожної АС 
РЛС ВШВС дозволяє значно підвищують точність стрільби,  що в свою чергу впливає на 
ефективність ураження цілей і оперативність підготовки даних для стрільби. 

Аналізуючи вітчизняні засоби балістичної підготовки стрільби слід відмітити, що в 
артилерійських підрозділах Сухопутних військ Збройних Сил України на озброєнні в 
дивізіоні знаходяться переносні (в переважній більшості непрацюючі) АБС типу АБС-1М. 
Згідно Збірника нормативів з бойової підготовки для спеціалістів і підрозділів артилерії для 
підготовки до роботи таких АБС на оцінку добре потрібно 5 хвилин, для визначення 
сумарного відхилення початкової швидкості снаряду ще 4 хвилини [7]. При застосуванні 
такої АБС відсутність інформаційного стику з КЗА управління вогнем обумовлює те, що на 
визначення балістичних умов стрільби в дивізіоні (батареї) може бути затрачено від 10 до 60 
і навіть до 140 хвилин [4]. При такому стані автоматизації балістичної підготовки стрільби 
використання  АБС-1М стає малоефективним, а в умовах високоманеврених бойових дій – 
недоцільним. 

З метою спрощення роботи командирів гармат та при відсутності АБС в батареї 
Правила стрільби рекомендують підбирати гармати так, щоб їх різнобій не перевищував 
0,5 %V0 [2] і Керівництво з бойової роботи дозволяє не вводити гарматі індивідуальні 
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поправки у рівень (приціл) та установку підривника (трубки),  якщо різнобій гармати 
відносно основної не перевищує 0,5%V0 [6]. За розрахунками для САУ 2С19 на дальності 
20 км неврахування таких допусків приводить до похибки в дальності  – 121 м.  

Крім того, внаслідок розігрівання стволів гармат в ході виконання вогневих завдань 
початкова швидкість та балістичний коефіцієнт снарядів можуть змінюватися, що значно 
впливає на точність стрільби. Для окремих артилерійських систем та номерів зарядів, 
значення помилок може досягати 1,8  % топографічної дальності (при стрільбі на 20  км для 
САУ 2С19  це буде складати 360  м)  [4].  Водночас,  досвід бойових стрільб показує,  що 
використання зарядів різних партій при стрільбі батареї з причини їх різних властивостей, 
що впливають на дальність стрільби, без точного визначення сумарного відхилення 
початкової швидкості снарядів (в т.ч.  порохової поправки)  навіть не дозволяє закінчити 
пристрілку, не кажучи вже про виконання завдань на основі повної підготовки. Тому 
оснащення гармат балістичними станціями дозволяє уникнути таких великих помилок при 
стрільбі, а їх інформаційне спряження з АСУНВ – значно скоротити час підготовки даних 
для стрільби. 

Слід відмітити, що в ході виконання вогневих завдань може виникнути необхідність 
стрільби на невідстріляному номері заряду.  У цьому випадку ∆V0сум визначають для 
невідстріляного номеру заряду за допомогою коефіцієнту переходу Кпер. Коефіцієнт 
переходу Кпер – це відношення поправочних коефіцієнтів внутрішньої балістики на зміну 
початкової швидкості снарядів внаслідок зміни калорійності пороху для невідстріляного та 
відстріляного номерів заряду. Значення коефіцієнтів переходу Кпер наведені у додатку 2 
правил стрільби і управління вогнем артилерії [2]. Такий перерахунок можливий лише тільки 
для тих номерів зарядів та тих артилерійських систем, що наведені у додатку 2 і вносить 
свою помилку в підготовку даних для стрільби. 

Сказане в черговий раз доказує необхідність з метою більш точного визначення 
сумарного відхилення початкової швидкості снарядів та оперативності розрахунків 
оснащувати кожну АС АБС ВШВС та поєднувати її з АСУНВ. 

Серед вітчизняних розробників АБС ВШВС слід відмітити розробки ДП  «Львівський 
науково-дослідний радіотехнічний інститут»  (ЛНДРТІ)  і ТзОВ «Науково-виробниче 
підприємство «Ефір-С». 

Можливе використання дослідного (ДЗ)  і експериментального (ЕЗ) зразків РЛС ВШВС 
цих підприємств продемонстровано на рис.  1  та рис.  2  відповідно,  а на рис.  1в їх сумісне 
використання.  

 

а) б) в) 
 

Рис. 1. ДЗ АБС ДП ЛНДРТІ 
(а, б, в - АБС встановлюється на тринозі поряд з гарматою) 
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а) б) в) 
Рис. 2. Встановлення ЕЗ РЛС ТзОВ «НВП «ЕФІР-С» на різних типах гармат: 
а) на 152 мм СГ 2С3М,  
б) на 122 мм ГД-30 за допомогою магнітної платформи,   
в)  на 122 мм ГД-30 за допомогою кронштейнів. 
 

Перспективні РЛС ВШВС, ДЗ і ЕЗ яких розроблені вітчизняними підприємствами 
(рис.1, 2) передбачають високу точність визначення початкової швидкості снарядів (мін) 
(інструментальна похибка не перевищує 0,1% V0), малі габарити, спряження з термінальним 
пристроєм командира гармати та з АСУНВ.  

Тактико-технічні характеристики ДЗ і ЕЗ РЛС ВШВС,  що розробляється ЛНДРТІ і 
НВП «Ефір-С» та їх аналогів, наведені в таблиці 1. 

 
 

Таблиця 1 
 
Тактико-технічні характеристики ДЗ і ЕЗ АБС та їх серійних аналогів 

 
Тип 

 
Характеристика 

АБС-1М 
(Україна) SL-15028 SL-30031 IM-

400/55 
УААБС 
(Росія) 

ДЗ 
(ЛНДРТІ) 

ЕЗ 
(«НВП 
«Ефір-
С») 

Діапазон, см 2,7 3 3 0,5 < 2 0,5 0,8 
Калібр снаряда, мм 82-240 > 100 > 100 > 20 > 20 100-155 100-155 
Діапазон 
швидкостей, які 
вимірюються, м/с 

80-2200 200-1000 200-1000 1-
2000 

50-
2000 200-1000 

150-1500 

Відносна 
середньоквадратична 
похибка 
вимірювання 
швидкості, % V0 

0,15 0,1 0,1 0,1 0,05-
0,1 0,05-0,1 0,05-0,1 

Час вимірювання, с 240-300 2 2 - 1 1 1 
Потужність 
випромінювання, Вт 12,5 і 15 15 30 0,05 > 10 0,1 0,1 

Габаритні розміри 
прийомопередавача, 
мм 

 350×350× 
50 

750×350× 
50 - - 290×240× 

190 

550×240×  
160 

Маса прийомоперед., 
кг,  

30 
(загальна) 12 30 15 - 15 12 

Кількість 
конструктивних - 2/3 2/3 - 2/3 2/3  

2/3 
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одиниць при 
встановленні на АС 
(самохідна/причепна) 
Кількість 
конструктивних 
одиниць в 
переносному варіанті 

3 4 4 4 4 4 

 
3 

Інтерфейс Відсутній RS-232 RS-232 RS-
232 

RS-
232 RS-232 RS-232, 

USB-2 
 
Аналіз попередніх досліджень показує, що сучасна елементна база дозволяє 

реалізувати високоточні і малогабаритні РЛС ВШВС та створити на їх  основі перспективну 
мобільну АБС для оснащення кожної АС. Відсутність Державного оборонного замовлення і 
належного фінансування робіт не дозволили довести до серійного виробництва і поставки на 
озброєння жодну зі створених на вітчизняних підприємствах РЛС ВШВС. Жодний з 
вітчизняних зразків таких РЛС не проходив державну метрологічну атестацію. Конструкція 
приймально-передавальних модулів розглянутих РЛС потребує суттєвої доробки для 
забезпечення встановлення їх на противідкатних пристроях АС,  а блоки цифрової обробки 
сигналів і індикації отриманих результатів потребують відпрацювання ергонометричних 
показників та уточнення протоколів інформаційного обміну з АСУНВ. 

Формулювання завдання дослідження. Проведення аналізу впливу дооснащення АС 
РЛС ВШВС на точність підготовки даних для стрільби і, відповідно, на ефективність 
стрільби на ураження та надання практичних рекомендацій щодо уточнення основних 
характеристик РЛС для  перспективних АБС вітчизняного виробництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для визначення доцільності оснащення 
кожної АС РЛС ВШВС проведемо аналіз ефективності стрільби, показниками якої є 
імовірність ураження цілей (для групових – математичне очікування відносної кількості 
уражених одиночних цілей із складу групової) та витрата снарядів для надійного їх ураження 
[1]. 

Основними факторами, що впливають на ефективність стрільби, є точність визначення 
установок та потужність дії снарядів біля цілі. При виконанні вогневих завдань артилерійські 
підрозділи повинні підвищувати точність визначення установок, постійно удосконалюючи 
способи підготовки установок,  застосовуючи прилади та засоби,  які враховують всі 
відхилення умов стрільби від табличних і, тим самим, зменшувати похибки при пострілі [3].  

Зміст і характеристики системи похибок, які супроводжують стрільбу, є різними для 
різних вогневих задач і відповідного складу артилерійських підрозділів. Наприклад, стрільба 
гарматою (рис.  3  а)  супроводжується двома групами похибок:  перша група –  похибки,  що 
випадкові для кожного пострілу (неврахування різноманітності метеорологічних умов під 
час польоту кожного снаряду – Вд, Вб);   друга група –  похибки,  що повторяються при 
кожному пострілі (похибки топогеодезичної підготовки, визначення координат цілей, 
технічної і балістичної підготовки - ΔГ) [3].  
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При цьому коефіцієнт кореляції по дальності, який показує залежність між  
 

відхиленнями точок падіння снарядів при різних пострілах гарматою [3], розраховується за 
формулою 

2

2 ][
],[

Вдн

XE
xxr y
bjbi =  ,                                                             (1) 

де  ][2
yXE  – серединне відхилення, характеристика точності визначення установок для 

стрільби по дальності; 
2Вдн   – сумарні серединні похибки пострілу по дальності. 

З формули (1) можна зробити висновок про залежність коефіцієнта кореляції від двох 
груп похибок – похибок підготовки та похибок розсіювання. Коефіцієнт кореляції 
збільшується при збільшенні похибок підготовки (які повторяються від пострілу до пострілу)  
порівняно з розсіюванням (першою групою похибок). Розрахований за формулою (1) 
гарматний коефіцієнт кореляції  складає 0,98…099 [3]. Він показує дуже тісну залежність у 
відхиленнях від пострілу до пострілу (якщо після першого пострілу отриманий переліт то є 
дуже велика імовірність отримати переліт і при наступних пострілах) і дає можливість 
впливати на наступні постріли гармати введенням коректур шляхом визначення, наприклад, 
сумарного відхилення початкової швидкості за попереднім пострілом. Крім того, під час 
стрільби при розігріванні ствола,  коли  змінюється його геометрія і,  як наслідок,  початкова 
швидкість снаряду існує необхідність наступних визначень сумарних відхилень початкової 
швидкості снарядів. Найбільш точно це можливо зробити за допомогою АБС, яка розміщена 
на гарматі. 

Стрільба батареєю супроводжується трьом  групами похибок (рис. 3 б): перша група – 
випадкові похибки для кожного пострілу (розсіювання снарядів відносно центру 
розсіювання С з характеристиками Вд, Вб); друга – випадкові похибки, які повторяються при 
пострілі конкретної гармати (різнобій гармат в батареї, основною причиною якого є знос 
каналу ствола і,  відповідно,  різниця у відхиленнях початкової швидкості снарядів,  а також 
похибки у вивірці гармат та їх наведенні – ΔГ1-3); третя – випадкові похибки, які 
повторяються для всіх пострілів при стрільбі (всі похибки визначення установок для 
стрільби при повній чи скороченій підготовці ΔБ). Очевидно, що сумарні серединні похибки 
пострілів усіх гармат батареї будуть більше, чим похибки для основної гармати за рахунок 
похибок визначення різниці  початкових швидкостей, наведення, неврахування різниці висот 
гармат та уступів. Батарейний коефіцієнт кореляції по дальності [3]: розраховуються за 
формулою 
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Рис. 3. Схема груп помилок при стрільбі: а) гарматою,  б) батареєю,  в) дивізіоном 
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де   ][2
бXЕ   – серединні похибка підготовки установок батареї в дальності; 

      ][2
техXE – серединна похибка технічної підготовки гармат. 

Аналіз показує,  що отримане за формулою (2)  значення батарейного коефіцієнту 
кореляції  в дальності складає 0,94…0,97 і є меншим за коефіцієнт кореляції, який 
розрахований за формулою (1) [3]. Це говорить про меншу залежність від пострілу до 
пострілу при стрільбі батареєю в порівнянні зі стрільбою окремої гармати. Таким чином 
розміщення АБС на кожній АС дозволяє зменшити сумарні серединні похибки при стрільбі 
батареї і, відповідно, підвищити точність і кучність батарейного залпу. 

Похибки при стрільбі дивізіоном (рис. 3 в) поділяються на чотири групи: перша і друга 
група такі ж,  як і при стрільбі батареєю;  третя група –  випадкові похибки,  що повторяють 
своє значення для всіх пострілів конкретної батареї (ΔБ - батарейні похибки при стрільбі 
дивізіоном або різнобій батарей в складі дивізіону – це похибки у визначенні різниці 
початкових швидкостей снаряду між основною та контрольною гарматою при визначенні 
способом зістрілу, чи похибка у визначенні сумарного відхилення початкової швидкості 
основної гармати при визначення гарматної і порохової поправки, похибки при 
нецентралізованій топогеодезичній прив’язці); четверта  група – випадкові похибки для всіх 
пострілів при стрільбі (ΔД - похибки підготовки дивізіону, в тому числі і похибки у 
визначенні сумарного відхилення початкової швидкості снарядів для контрольної гармати 
дивізіону).  

Як правило,  систему великої кількості похибок при стрільбі дивізіоном зводять до 
системи двох похибок, при цьому зведений дивізіонний коефіцієнт кореляції по дальності [3] 
розраховується за формулою  

 

      
mk
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o

222 )1()1( -+-+
=  ,                                                 (3) 

 
де  2

гr – коефіцієнт кореляції при стрільбі гарматою; 
2

бr – коефіцієнт кореляції при стрільбі батареєю; 
2

дr – коефіцієнт кореляції при стрільбі дивізіоном; 

m  – кількість батарей; 
k  – кількість гармат в батареї. 

Отримане за формулою (3) значення дивізійного коефіцієнту кореляції є меншим за 
коефіцієнти кореляції, які розраховані за формулами (1–2). Співвідношення коефіцієнтів 
кореляції дає змогу зробити висновок про найбільшу залежність між пострілами гармати та 
більшу ефективність введення гарматних коректур, підтверджуючи доцільність установки 
РЛС ВШВС на кожній АС.  

Серединні похибки визначення початкової швидкості снарядів та часу для їх 
визначення різними способами вказані в таблиці 2 [4]: 

 
  Таблиця 2 
Основні характеристики способів визначення балістичних умов стрільби 

Способи визначення балістичних умов стрільби 

Серединна 
помилка 
визначення 
балістичних 
умов 

Час визначення 
балістичних 
умов для 
шестигарматної 
батареї, хв. 

Способи визначення сумарного відхилення початкової швидкості снарядів 
За даними БС для гармати, що зробила 0,2%V0 10 
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  Таблиця 2 
Основні характеристики способів визначення балістичних умов стрільби 

Способи визначення балістичних умов стрільби 

Серединна 
помилка 
визначення 
балістичних 
умов 

Час визначення 
балістичних 
умов для 
шестигарматної 
батареї, хв. 

відстрілювання (для контрольної гармати) 
Те ж для невідстріляного номеру заряду (за 
допомогою коефіцієнта Кпер) 
За даними контрольної гармати (для основної 
гармати батареї) для відстріляного номеру заряду 
Те ж для невідстріляного номеру заряду (за      
допомогою коефіцієнту Кпер) 
Зістрілюванням партій зарядів для гармати, що 
робила зістрілювання (для основної гармати 
батареї) 

 
0,4%V0 
0,4%V0 
 
0,5%V0 
 
0,5%V0 

 
3 
10 
 
3 
 
30 

Способи визначення  різнобою гармат 
Зістрілюванням гармат за допомогою БС: 
зістрілювання гармат батареї (гармати розташовані 
на одній ВП) 
зістрілювання основних гармат батарей дивізіону 
(три основних гармати розташовані на різних ВП) 
За результатами створення репера 
Розрахунком за результатами визначення 
відхилення початкової швидкості гармати (∆V0гр): 
із подовження зарядної камори (при ∆V0гр≤1%V0) 
із подовження зарядної камори з урахуванням 
уточнюючої поправки 

 
0,2%V0 
0,3%V0 
 
0,4%V0 
 
 
0,3-0,4%V0 
0,3-0,4%V0 

 
60 
60 
 
140 
 
 
30 
60 

Способи визначення відхилення початкової швидкості снарядів  
через знос каналів стволів гармат 
Із подовження зарядної камори з урахуванням 
уточнюючої поправки 
Із подовження зарядної камори: 
при ∆V0гр≤1%V0 
при 1%V0<∆V0гр≤3%V0 
при ∆V0гр>3%V0 

0,3%V0 
 
0,2%V0 
0,4%V0 
0,7%V0 

60 
 
30 
30 
30 

 
На сьогодняшний день відповідно до організаційно-штатнох структури АБС 

знаходиться в складі дивізіону. При цьому аналіз системи похибок, які супроводжують 
стрільбу артилерії і даних таблиці 2 показує, що серединна похибка визначення сумарного 
відхилення початкової швидкості снарядів Е[δΔVo] буде складатися: 

- при стрільбі дивізіоном – з серединної похибки визначення сумарного відхилення 
початкової швидкості контрольної гармати за даними АБС Е[δΔVo кг] = 0,2% V0, серединної 
похибки визначення різнобою основних гармат відносно контрольної зістрілюванням гармат 
за допомогою АБС на різних вогневих позиціях Е[δΔVo кг-о] = 0,3% V0, серединної похибки 
визначення різнобою гармат батарей відносно основних розрахунком за результатами заміру 
подовження зарядної камори гармати Е[δΔVo осн-г] = (0,3–0,4%) V0, серединної похибки 
визначення відхилення початкової швидкості снарядів з причини зносу каналу ствола 
гармати Е[δΔVo  г] = 0,4% V0. Загальна серединна похибка для дивізіону розраховується за 
формулою  
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і буде складати 0,62% V0; 
- при стрільбі батареєю  –  з серединної похибки у визначенні різнобою основних 

гармат відносно контрольної зістрілюванням гармат за допомогою АБС  на різних вогневих 
позиціях  Е[δΔVo кг-о] = 0,3% V0, серединної помилки у визначенні різнобою гармат батарей 
відносно основних розрахунком за результатами визначення відхилення початкових 
швидкостей ∆V0гр із подовження зарядної камори Е[δΔVo осн-г] = 0,3 - 0,4% V0, серединної 
похибки у визначенні відхилення початкової швидкості снарядів з причини зносу каналу 
ствола гармати Е[δΔVo г] = 0,4% V0. Загальна серединна похибка у визначенні відхилення 
початкової швидкості снарядів для батареї розраховується за формулою  
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2
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                     (5) 

і буде складати 0,58% V0. 
У випадку оснащення кожної АС балістичною станцією серединна похибка визначення 

сумарного відхилення  початкової швидкості снаряду як для дивізіону так і для батареї буде 
складати  Е[δΔVo] = 0,2% V0, що втричі менше від розрахованих за формулою (4 – 5). 
Враховуючи вагу балістичної підготовки  (до 50%)  сумарна похибка повної підготовки по 
дальності для дивізіону з урахуванням розміщення АБС на кожній гарматі (Ед абс) в цьому 
випадку зменшиться на 0,25%  і буде складати  

дабсд ЕЕ 75,0=  .                                                                  (6) 

Таким чином, зменшивши серединну похибку визначення сумарного відхилення 
початкової швидкості снарядів і, відповідно, серединні похибки підготовки, можливо значно 
зменшити відхилення центрів розсіювання снарядів С від цілі і за рахунок цього підвищити 
ефективність застосування підрозділів артилерії (рис.1). 

 

Графік №1 

Рис. 4. Графік для розрахунку імовірності ураження в 
залежності від   µ   та  Nт 

1µ 1,25
µ 

Nт 
1,25Nт 
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Показником ефективності застосування артилерійських підрозділів в бою є нанесення 
противнику втрат для зниження його бойового потенціалу до рівня, який дозволяє 
загальновійськовим підрозділам виконати бойове завдання. Такі втрати в теорії стрільби 
розраховуються як імовірність ураження одиночних цілей або математичне очікування 
відносної кількості уражених одиночних цілей із складу групової. Потрібні показники і 
досить точно по неспостережних цілях визначаються за допомогою графіка (рис. 4), вхідні 
величини для нього розраховуються за формулами [3] 

''16,0 нодо

n
Т

ЕЕ
SNN =    ,                                                            (7) 

де    ''
нодоЕЕ   – зведені серединні похибки підготовки даних по дальності і напрямку; 

NNТ ,  –  таблична витрата боєприпасів, витрата боєприпасів по цілі; 
  nS  – зона ураження, характеристика  вражаючої дії снарядів. 

''

''

нодо

оо
ЕЕ
ВбВд

=m ,                                                                  (8) 

де    ''
нодоЕЕ   – зведені серединні похибки підготовки даних по дальності і напрямку; 

 ''
оо ВбВд     –     зведені серединні характеристики розсіювання при стрільбі дивізіоном. 

 
Враховуючи велику вагу балістичної складової в загальній системі точності підготовки 

установок і розмістивши на кожній гарматі  АБС та використовуючи формулу (6), вхідні дані 
для графіка можна записати у вигляді: 

'' )75,0(16,0 нодо

n
Т

ЕЕ

SNN = ,                                                                  (9) 

 

''

''

)75,0( нодо

оо
ЕЕ

ВбВд
=m  .                                                                 (10) 

Зменшення в знаменнику на 0,25 серединної помилки підготовки в дальності приводить 
до збільшення вхідних величин в графік і, як показує рис.4 збільшує імовірність ураження 
одиночних цілей ( математичне очікування ураження одиночних із складу групової) на 5-7%, 
або ж дозволяє зменшити потрібну кількість боєприпасів для раніше установлених норм по 
різних типах цілей. 

Це пояснюється тим, що РЛС вимірює швидкість на  основі оцінки допплерівської 
зміни частоти відбитого від снаряду (міни) сигналу за формулою 

j
l

=
cos2

*допF
V  ,                                                                   (11) 

де   V  –  швидкість снаряду;  
 допF  – допплерівське зміщення частоти зондуючого сигналу;  

 l  – довжина хвилі зондуючого сигналу;   
 j   – кут спостереження снаряду. 

З формули (9) видно, що при встановленні РЛС поряд з АС, значення  0¹j  і залежить 
від дальності польоту снаряду. Цей факт при визначені  V приводить до похибки, яка  досягає 

V%1 , тому що значення j  не підлягає обліку (при встановленні РЛС на АС  0=j  і не буде 
вносити додаткової похибки при визначенні V ). 

Разом з тим, експериментальні дослідження  показали, що встановлення РЛС на АС 
(рис. 2) потребує жорстких вимог до її конструктивного виконання і особливої уваги при 
розробці засобів кріплення. 
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Висновки. На сьогоднішній день існує нагальна потреба в екстреному завершенні 
робіт щодо розробок РЛС для визначення початкової швидкості снаряду та дооснащенні 
ними АС. При цьому сумарне відхилення початкової швидкості повинно бути визначено з 
похибкою не більше 0,1% oV . Врахування вказаних похибок визначення сумарного 
відхилення початкової швидкості снарядів дозволить підвищити ефективність застосування 
артилерійських підрозділів при ураженні різних цілей на 5-7% (рис. 4), або зменшити 
потребу у витраті боєприпасів на 25% без зміни ефективності.  

Таким чином, оснащення кожної АС РЛС ВШВС і інтеграція її в єдину АСУНВ 
дозволить врахувати всі допуски правил стрільби та керівництва з бойової роботи, 
виконувати вогневі завдання, не зважаючи на велику кількість різних партій зарядів, в 
реальному масштабі часу визначати відхилення балістичних умов від табличних та вводити 
поправки при наступному пострілі і наблизити вітчизняні АС до кращих зразків АС, що 
стоять на озброєнні розвинених у військовому відношенні країн світу. 
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к.т.н. Бударецкий Ю.И., Щавинский Ю.В. 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДООСНАЩЕНИЯ АРТИЛЛЕРІЙСКИХ СИСТЕМ РЛС 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ВЫЛЕТА СНАРЯДА 
 
В статье проведен анализ системы погрешностей, которые сопровождают стрельбу 

артиллерии. Показано, что срединная погрешность определения суммарного отклонения 
начальной скорости снарядов зависит от порядка поражения цели. При стрельбе дивизионом 
она состоит  из срединной погрешности определения суммарного отклонения начальной 
скорости контрольного орудия с помощью штатной артиллерийской  баллистической станции 
(АБС), срединной погрешности определения разнобоя основных орудий относительно 
контрольного, срединной погрешности определения разнобоя орудий батарей относительно 
основных, срединной погрешности определения отклонения начальной скорости снаряда по 
причине износа канала ствола орудия, при этом общая срединная погрешность для дивизиона 
достигает 0,62% V0. При стрельбе батареей  она состоит  из срединной погрешности в 
определении разнобоя основных орудий относительно контрольного, срединной погрешности в 
определении разнобоя орудий батарей относительно основных, срединной погрешности в 
определении отклонения начальной скорости снарядов по причине износа канала ствола орудия, 
при этом общая срединная погрешность в определении отклонения начальной скорости 
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снарядов для батареи достигает 0,58% V0. В случае оснащения каждого орудия баллистической 
станцией срединная погрешность определения суммарного отклонения  начальной скорости 
снаряда как для дивизиона, так и для батареи будет составлять  0,2% V0, что втрое меньше от 
штатного применения АБС в составе дивизиона. Таким образом, уменьшив срединную 
погрешность определения суммарного отклонения начальной скорости снарядов и, 
соответственно, срединные погрешности подготовки стрельбы, возможно значительно 
уменьшить отклонение центров рассеяния снарядов от цели и за счет этого повысить 
эффективность применения подразделений артиллерии. 

Ключевые слова: артиллерийская баллистическая станция, срединная ошибка, РЛС, 
начальная скорость снаряда, отклонение начальной скорости снаряда, эффективность 
применения артиллерийских подразделений. 

 
Ph.D. Budaretskiy Y.I., Shchavinskiy Y.V. 

ANALYSIS OF EFFICIENCY RETROFITTING ARTILLERY SYSTEMS RADAR TO 
DETERMINE THE SPEED OF THE PROJECTILE DEPARTURES 

 
Analysis of the system of errors, which accompany artillery firing, was conducted in the article. It is 

shown that the median error in defining the total deviation of initial projectiles velocity depends on the 
order of defeating aim. During division firing, it consists from the median error in determining total 
deviation of initial velocity of the control gun via regular artillery ballistic Stations (ABS), the median 
error in determining the jumble of main guns comparing to the control one, the median error in 
determination jumble of guns compared to the main battery, the median error in determination the 
deviation of initial projectiles velocity due to wear of the bore of guns, and the total median error for 
division reach level 0,62% V0. While shooting from battery, it consists from median error in determining 
the jumble of main guns comparing with control one, the median error in determining the jumble of guns 
compared to the main batteries, the median error in determining the deviation of initial projectiles velocity 
due to wear of the bore guns, and the total median error for battery reach level 0,58% V0.  In  the  case  
when each gun is equipped with the ballistic Station, the median error in determining the total deviation 
of an initial projectile’s velocity for the division and for batteries will consit 0,2% V0, what is three times 
less than the common usage of ABS as part division. Thus, reducing the median error in determining the 
total deviation of initial velocity of projectiles and respectively the median errors of preparation make 
possible the significant reduce of the scattering shell’s centers deviation from the target and increase the 
effectiveness of the artillery units. 

Keywords: artillery ballistic station, mean error, the radar, determining the initial projectile velocity, 
effectiveness of artillery units. 
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  Шевченко В.В. (ВІКНУ) 
 

МЕТОДИКА ДІАГНОСТУВАННЯ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ НА 
ОСНОВІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО МЕТОДУ 

 
У статті пропонується застосування методики визначення технічного стану цифрових 

ТЕЗ за допомогою електромагнітного методу діагностування, а також використання 
універсального ремонтного модуля дозволить здійснювати контроль технічного стану цифрових 
ТЕЗ з глибиною до окремого цифрового ТЕЗ, автоматизувати процес визначення технічного 
стану цифрових ТЕЗ за допомогою знімання діагностичної інформації безпосередньо на рівні 
експлуатації об’єкта. Це в свою чергу, дозволить скоротити середній час діагностування самих 
цифрових ТЕЗ в 2-3 рази, що приведе до збільшення коефіцієнту готовності цифрового об’єкту 
РЕЗО на 11...15%, а також підвищить імовірність укомплектованості ЗІП об’єкта  

Ключові слова: цифрові пристрої, типові елементи заміни, радіоелектронні засоби 
озброєння, контроль технічного стану, інтегральні мікросхеми, універсальний ремонтний 
модуль. 

 
Вступ. Сучасний етап проектування і виробництва цифрових пристроїв (ЦП) 

характеризується тим, що ЦП будуються модульним способом, на основі типових елементів 
заміни (ТЕЗ). Існуючі засоби вбудованого контролю проводять діагностування 
радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО) з глибиною до 10...15 ТЕЗ, з яких несправними 
можуть виявитися лише 1...2 ТЕЗ. Ремонт здійснюється агрегатним методом, що призводить 
до збільшення часу відновлення, зменшенню коефіцієнта готовності та збільшенню витрат 
на ремонт РЕЗО.  Це обумовлено тим,  що всю групу підозрюваних ТЕЗ відправляють в 
ремонтний орган, який може бути розташований на значному віддалені від об’єкта РЕЗО, що 
в свою чергу призводить до значного зменшення об’єму ЗІП-О. Для вирішення загальної 
проблеми, підвищення коефіцієнта готовності об’єкта РЕЗО, необхідно розв’язати часткову 
задачу зменшення часу контролю технічного стану (КТС)  ТЕЗ,  які входять до групи 
підозрілих безпосередньо на місці дислокації РЕЗО, а в ремонтний орган відправляти тільки 
несправні ТЕЗ [7, 8]. Аналіз існуючих методів технічного діагностування показав, що при 
вирішенні задач контролю працездатності цифрових ТЕЗ на місці дислокації, ці особливості 
знижують їх ефективність, а в деяких випадках роблять їх зовсім непридатними з точки зору 
одержання відповідних параметрів діагностування та вартості засобів діагностування, які їх 
практично реалізують [9]. 

Основна частина. Запропонована стаття спрямована на вирішення задачі по розробці 
нового електромагнітного методу діагностування.  Суть методу 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 [4, с. 114]. 

Методика визначення ТС цифрових ТЕЗ складається з двох етапів, яка базується на 
використанні електромагнітного методу діагностування. 
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Розглянемо перший етап запропонованої методики (етап проектування), який 
складається із п’яти кроків: 

– Визначення еталонних сигнатур.  
– Розробка діагностичної моделі ТЕЗ.  
– Визначення ТС цифрових ТЕЗ. 
– Аналіз паспортних даних ТЕЗ. 
– Розробка діагностичного тесту.  
 

Цифровий типовий елемент заміни (ТЕЗ) 

Плата комутації 

Засіб розподілу 

Блок 
формування 
установчого 

коду 

Блок виділення ДІ 
 

Блок ручного введення 
паспортних даних 

Блок управління 
автоматичним режимом 

роботи 

Блок 
формування ТП 

Блок живлення 

Блок підсилювачів 

 

База 
паспортних 

даних 

Аналого-цифровий 
перетворювач 

Блок формування сигнатури 

Блок ухвалення рішень 

Засіб індикації 

Загальна шина (інтерфейс) 

Комутаційний модуль 

Модуль формування ТП Модуль обробки ДІ 

Блок 
синхронізації 

Блок 
калібрування   

АНТЕНА 

 
 

Рис. 1. Структурна схема уніфікованого ремонтного модуля 
 
Тому можливо зробити висновок,  що результатом першого етапу є створення 

діагностичного формуляра цифрового елемента, який містить тип ТЕЗ, а також порядок і 
параметри, необхідні для його діагностування.  

Розглянемо другий етап реалізації методики (етап експлуатації), який складається з 7 
кроків: 

– Комутація цифрового ТЕЗ із універсальним ремонтним модулем (УРМ). 
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– Калібрування УРМ. 
– Приведення УРМ у робочий стан (введення паспортних даних ТЕЗ). 
– Подача діагностичного тесту на цифровий ТЕЗ. 
– Отримання сигнатур. 
– Порівняння значень сигнатур з еталонними. 
– Визначення ТС цифрових ТЕЗ. 
 
Тому можливо зробити висновок, що результатом другого етапу є визначення 

технічного стану цифрових типових елементів заміни. 
Запропонований УРМ структурна схема якого представлена на рис. 1., складається з 

трьох основних модулів, та може працювати у двох режимах  автоматичного діагностування 
та ручного введення паспортних даних :  

– Комутаційний модуль призначений для комутації ТЕЗ з УРМ. 
– Модуль формування тестових послідовностей призначений для формування тестових 

послідовностей, за допомогою яких здійснюється пошук несправних цифрових ТЕЗ. 
– Модуль обробки діагностичної інформації служить для виділення, перетворення й 

аналізу ДІ, а також для рішення про технічний стан цифрових ТЕЗ [1-6]. 
Висновок. Застосування запропонованої методики визначення технічного стану 

цифрових ТЕЗ за допомогою електромагнітного методу діагностування, а також 
використання УРМ дозволить здійснювати контроль технічного стану цифрових ТЕЗ з 
глибиною до окремого цифрового ТЕЗ, автоматизувати процес визначення технічного стану 
цифрових ТЕЗ за допомогою знімання діагностичної інформації безпосередньо на рівні 
експлуатації об’єкта. Це в свою чергу, дозволить скоротити середній час діагностування 
самих цифрових ТЕЗ в 2-3 рази, що приведе до збільшення коефіцієнту готовності 
цифрового об’єкту РЕЗО на 11...15%, а також підвищить  імовірність укомплектованості ЗІП 
об’єкта  
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ НА 

ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО МЕТОДА 
 

В статье предлагается применение методики определения технического состояния 
цифровых ТЭЗ с помощью электромагнитного метода диагностирования, а также 
использование универсального ремонтного модуля позволит осуществлять контроль 
технического состояния цифровых ТЭЗ с глубиной до отдельного цифрового ТЭЗ, 
автоматизировать процесс определения технического состояния цифровых ТЭЗ с помощью 
снятия диагностической информации непосредственно на уровне эксплуатации объекта. Это в 
свою очередь, позволит сократить среднее время диагностирования самых цифровых ТЭЗ в 2-3 
раза, что приведет к увеличению коэффициента готовности цифрового объекта РЕЗО на 11 ... 
15%, а также повысит вероятность укомплектованности ЗИП объекта. 

Ключевые слова: цифровые устройства, типичные элементы замены, радиоэлектронные 
средства вооружения, контроль технического состояния, интегральные микросхемы, 
универсальный ремонтный модуль. 

 
 

Prof. Vishnevsky V.V., PhD. Glukhov S.I., Shevchenko V.V. 
METHODS OF DIAGNOSIS MODERN DIGITAL DEVICES BASED  

ON ELECTROMAGNETIC METHOD 
 
In the article the application of methods for determining the technical condition of digital SRE 

method using electromagnetic diagnostics and repair using a universal module will control technical 
condition of digital SRE depth to a single digital SRE automate the process of determining the technical 
condition of SRE via digital capture diagnostic information directly to level operation of the facility. This 
in turn will reduce the average time to diagnosis in most digital SRE 2-3, which would increase the 
availability factor of digital object REMA 11 ... 15% and increase the likelihood of staffing APP object. 

Keywords: digital devices, the typical elements of replacement, electronic means of arms control 
technical condition, integrated circuits, universal repair module. 
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ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМ ОБРОБКИ 
НАДВЕЛИКИХ ОБ’ЄМІВ ДАНИХ  

 
У статті проведено аналіз принципів проектування та основні особливості систем для 

обробки надвеликих об’ємів даних. Проведений аналіз орієнтований на системи обробки 
надвеликих об’ємів даних, а саме, на область, яка називається OLAP (Online Analytical 
Processing) – аналітична обробка в реальному часі, на відміну від оперативної обробки 
транзакцій – OLTP (Online Transaction Processing). В статті обговорюються вимоги до 
аналітики даних, що розвивалися в період ранніх робіт з паралельними системами баз даних. 
Розглянуті основні технологічні інновації, кожна з яких породила окрему категорію систем для 
обробки та аналізу надвеликих об’ємів даних. Проведена класифікація ряду аспектів, по яких 
можна оцінити і порівняти кожну з категорій систем для обробки та аналізу надвеликих 
об’ємів даних. 

Ключові слова: надвеликі об’єми даних, колонкові бази даних, OLTP, OLAP, MapReduce, 
Dataflow. 

 
Вступ. В даний час наукова і практична діяльність людини висуває все нові масштабні 

завдання, що вимагають обробки надвеликих об’ємів даних. Згідно з прогнозами аналітичної 
компанії IDC до 2020р. кількість даних у світі досягне 40 зеттабайт. У зв'язку з появою задач, 
що вимагають обробки надвеликих баз даних, необхідні нові ефективні методи паралельної 
обробки та аналізу таких обсягів даних на багатопроцесорних обчислювальних системах. 
Фактично єдиним ефективним вирішенням проблеми зберігання і обробки надвеликих 
об’ємів даних є використання паралельних систем баз даних, що забезпечують паралельну 
обробку запитів на багатопроцесорних обчислювальних системах. 

Великі компанії завжди відчували необхідність у вирішенні задач аналізу даних, які 
перетворять великі обсяги вихідних даних в інформацію потрібну для своєчасного прийняття 
рішень.  Паралельні бази даних,  наприклад,  «Gamma»  [1]  і «Teradata»  [2]  були одними з 
перших систем для вирішення цієї проблеми. За останні десять років, з’явилося все більше і 
більше джерел великих наборів даних -  Big  Data  (великі дані).  Можна виділити багато 
джерел, які генерують величезні обсяги даних серед яких мережевий серфінг, соціальні 
медіа, наукові експерименти, і моніторинг центрів обробки даних. 

Багато інновацій та покращень в продуктивності потребують в своєчасному і 
економічно ефективному аналізі великих обсягів даних. За останнє десятиліття ця потреба 
привела до появи нових значних інновацій в системах аналітики надвеликих об’ємів даних. 
Паралельні бази даних додали такі методи, як колонкове зберігання і обробка даних [3]. 
Одночасно з цим були розроблені нові розподілені масиви даних та обчислювальні системи, 
такі як MapReduce [4] і Bigtable [3].  

Постановка задачі. Паралельні бази даних, які можна віднести до категорії класичних 
систем, були першими системами для паралельної обробки даних, доступних для широкого 
класу користувачів за допомогою інтуїтивно зрозумілої моделі програмування високого 
рівня. Паралельні бази даних були засновані переважно на реляційній моделі даних. 
Декларативний SQL-був використаний в якості мови запитів для вираження завдань обробки 
даних, що зберігаються у вигляді записів таблиці. 

Паралельні бази даних досягли високої продуктивності і масштабованості 
секціонування таблиць по вузлах в “shared-nothing cluster" (розподілена обчислювальна 
архітектура), в якій кожен вузол є незалежним і самодостатнім, і немає жодної точки 
неузгодження у всій системі.  Зокрема,  жоден з вузлів не розділяє пам'ять або дисковий 
простір. Така горизонтальна схема розбиття включає реляційні операції, такі як фільтри 
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з'єднання і агрегування для паралельного запуску з різних розділів якоїсь таблиці збереженої 
на різних вузлах. 

Три тенденції, що викликали питання про перевагу класичних паралельних баз даних: 
- Все більше і більше компаній почали зберігати стільки інформації, скільки могли 

зібрати. Класичні паралельні бази даних почали створювати серйозні перешкоди в плані 
масштабованості і сукупної вартості володіння, як і виникнення необхідності обробки цих 
постійно зростаючих обсягів даних. 

- Дані що надходять і зберігаються в компанії були різноманітні по своїй структурі. 
Наприклад, стало звичайною практикою для збору добре структурованих даних, таких як 
дані про продажі і користувацьку демографію поряд з менш структурованими даними, таких 
як журнали пошукових запитів і веб-вміст сторінок. Було важко підігнати такі різноманітні 
дані до жорсткої моделі даних, що підтримуються класичними паралельними базами даних. 

- Потреби бізнесу почали вимагати більш короткі інтервали між часом,  коли будуть 
зібрані дані (як правило,  в OLTP  (англ.  Online  Transaction  Processing)  –  онлайнова обробка 
транзакцій) і час, коли результати аналізу даних були б доступні для ручного або 
алгоритмічного прийняття рішень. 

Виклад основного матеріалу досліджень 
Розглянуті вище тенденції стимулювали два типи інновацій:  
а) інновації, спрямовані на рішення недоліків класичних паралельних баз даних при 

збереженні їх переваг, таких як висока продуктивність і декларативний запит мови; 
б) інновації, спрямовані на створення альтернативної архітектури системи, що може 

підтримати вище описані тенденції більш економічно ефективним чином. 
Ці нововведення, в поєднанні з категорією класичної паралельної системи управління 

базами даних, дають наступні унікальні категорії систем для аналізу великомасштабних 
даних (рис.1а): 

1. Категорія колонкових систем. Колонкові системи були піонерами нової концепції 
зберігання даних у таблицях,  розташовуючи всі стовпці разом,  замість розташування по 
рядкам, як це зроблено в класичних паралельних базах даних. Системи з колонкоподібним 
зберіганням та обробкою даних, такі як Vertica [1], показали використання процесора, пам'яті 
і ресурсів введення/виведення більш ефективно у великомасштабному аналізі даних в 
порівнянні з рядково-орієнтованими системами. Деякі з основних переваг отримуються від 
зменшення операцій введення/виводу в колонкових системах, читаючи тільки необхідні 
стовпці при обробці запиту. 

2. Категорія MapReduce систем. MapReduce – це програмна модель та програмний 
каркас, що її реалізує, розроблені компанією Google для обробки величезних масивів даних 
шляхом використання дуже великого скупчення кластерів зі звичайних вузлів [3]. Системи в 
класичній категорії традиційно намагалися масштабуватись до таких рівнів. MapReduce 
системи стали піонером концепції множино автономної побудови масштабованих 
розподілених систем, і можливості компонувати дві або більше з цих систем разом для того, 
щоб запустити аналітичні завдання по вибірці з великих наборів даних. Популярні системи у 
цій категорії, такі як Hadoop [4], зберігають дані в автономну блок-орієнтовану розподілену 
файлову-систему і запускають обчислювальні завдання в іншій розподіленій система, яка 
підтримує програмну модель MapReduce.  

3.  Категорія систем потоків даних (Dataflow).  Деякі недоліки в MapReduce  були 
визначені тим, як ці системи використовувались для завдань аналізу великих наборів даних. 
Програмна модель MapReduce є занадто обмеженою щоб легко виразити певні завдання 
аналізу даних, наприклад, з'єднання двох наборів даних разом. Що ще більш важливо, 
методика виконання яка використовується  в MapReduce системах неоптимальна для 
багатьох поширених типів завдань аналізу даних, таких як реляційних операцій, ітераційного 
машинного навчання та опрацювання графа. Більшість з цих проблем можуть бути вирішені 
шляхом заміни MapReduce на більш гнучку модель виконання на основі потоків даних, яка 
може виражати широкий спектр доступу до даних і комунікаційних моделей. Різні моделі 
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виконання, основані на потоках даних, були використані в системах цієї категорії, в тому 
числі спрямовані ациклічні графи в «Dryad», дерева обслуговування в «Dremel», і масова 
синхронно паралельна обробка в «Pregel».  

Стало зрозуміло,  що з плином часу нові системи можуть бути побудовані шляхом 
об'єднання принципів проектування з різних категорій систем. Наприклад, методи, 
використовувані для високоефективної обробки в класичних паралельних базах даних 
можуть бути використані разом з методами що використовуються для дрібномодульної 
відмовостійкості в MapReduce системах [3]. Кожна система в цій об’єднаній категорії надає 
єдиний інтерфейс системи, що забезпечує загальний набір функцій, які традиційно 
асоціюються з різними категоріями системи.  

Необхідність скоротити розрив між генерацією даних і генерацією результатів 
аналітики цих даних потребувало системних розробників постійно підвищувати планку в 
великомасштабних аналізах даних. З одного боку, ця потреба спонукала появу 
масштабованих розподілених систем зберігання, які забезпечують різні ступені 
транзакційних можливостей. Підтримка для транзакцій дозволяє цим системам служити, як 
сервіс сховища даних онлайн, а ці дані робить доступними одночасно в тих самих системах 
для аналітики. Ця потреба призвела до появи паралельних систем управління базами даних, 
які підтримують як OLTP і OLAP в одній системи. Ми ставимо обидва типи систем в 
категорію названу змішаними системами через їх здатності виконувати ефективно змішані 
робочі навантаження, такі які містять транзакційні завдання, а також завдання аналітики.  

Можна виділити вісім ключових особливостей систем, які описують основні 
характеристики систем для аналітики великомасштабних даних (рис. 1б): 

1. Модель даних і інтерфейси. Модель даних забезпечує чіткість і логічну структуру 
даних, і визначає в якому форматі дані можуть бути збережені, організовані і 
використовуватись системою. Найбільш популярний приклад моделі даних є реляційна 
модель (яка використовує формат таблиці в своїй основі),  в той час як більшість систем в 
MapReduce  і потоках даних дозволяють щоб дані бути в будь-якій довільній формі,  що 
зберігається в одноманітних файлах. Модель даних, використовувана кожною з систем тісно 
пов'язана з інтерфейсом запиту, доступного в системі, що дозволяє користувачам управляти і 
маніпулювати збереженими даними. 

2. Storage Layer (рівні збереження). На високому рівні, Storage Layer  просто відповідає 
за збереження даних, а також надання методів для доступу й зміни даних. Тим не менш, 
розробка, впровадження та особливості умов використання рінів збереження, в різних 
категоріях систем сильно розрізняються, особливо коли ми починаємо порівняння систем з 
різних категорій. Наприклад, класичні паралельні бази даних використовують інтегровані і 
спеціалізовані сховища даних, які тісно взаємопов'язані з їх механізмом виконання, в той час 
як системи MapReduce зазвичай використовують незалежні розподілені файлові системи для 
доступу до даних. 

3. Механізм виконання. Коли система отримує запит на виконання, вона, як правило, 
перетворює його в схему виконання для доступу й обробки вхідних даних запиту. Механізм 
виконання  несе відповідальність за те як фактично працює дана схема виконання в системі і 
генеруються результати запиту. У системах, які ми обговорюємо, виконавчий механізм 
також несе відповідальність за розпаралелювання обчислень по великомасштабних 
кластерах машин, обробки відмов машини, і створення міжмашинного зв'язку для 
ефективного використання дискової пропускної здатності та мережі. 
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Ключові особливості систем для
обробки надвеликих об ємів даних’

Модель даних
та інтерфейси

Відмовостійкість

Планування

Оптимізація
запитів

Системне
адміністрування

Управління
ресурсами

Механізм
виконання

Storage Layer
(рівні збереження)

Класичні паралельні
системи

Колонкові
системи

MapReduce 
системи

Системи з потоками
даних (Dataflow)

Змішані системи

Класифікація систем для обробки
надвеликих об ємів даних’

а) б)  
Рис. 1. Категорії систем: а) категорії систем для обробки надвеликих об’ємів даних;  

б) ключові особливості систем обробки надвеликих об’ємів даних 
 

4. Оптимізація запитів. В цілому, оптимізація запитів процес який система 
використовує для визначення найбільш ефективнішого способу виконання даного запиту з 
урахуванням кількох альтернативних еквівалентних, схем виконання. Методи, 
використовувані для оптимізації запитів в системах, ми розглядаємо з різних точок зору: (I) 
простір можливих схем виконання (наприклад, реляційні оператори в базах даних у 
порівнянні з настройками параметрів конфігурації в MapReduce систем), (II) тип оптимізації 
запитів (наприклад, на основі витрат у порівнянні з основаних на правилах), (III) типу технік 
моделювання витрат (наприклад, аналітичні моделі в порівнянні з моделями навченими за 
допомогою методів машинного навчання) і (IV) зрілість методів оптимізації (наприклад, 
повністю автоматизована проти ручного налаштування). 

5. Планування. Враховуючи розподілений характер більшості систем аналізу даних, 
планування виконання схеми запиту є важливою частиною системи. В даний час системи 
повинні приймати кілька рішень планування, в тому числі планування, де запустити кожне 
обчислення, планування передачі даних між вузлами, а також планування поновлення 
виконання та роботи з технічного обслуговування. 

6. Управління ресурсами. Управління ресурсами в першу чергу відноситься до 
ефективного і результативного використання ресурсів кластера на основі вимог до ресурсів 
запитів додатків, запущених в системі. Крім того, багато систем сьогодні пропонують гнучкі 
властивості, які дозволяють користувачам динамічно додавати або видаляти ресурси, як 
необхідно відповідно до вимог робочого навантаження. 

7. Відмовостійкість. Апаратні збої є досить поширеним явищем у великих кластерах. 
Таким чином, більшість систем мають вбудовані функціональні можливості 
відмовостійкості, що дозволить їм продовжувати надання послуг, можливо, з поступовим 
погіршенням, на фоні небажаних подій, таких як апаратних збоїв, помилки в програмному 
забезпеченні, а також псування даних. Приклади типових особливостей допустимих збоїв, 
включають перезапуск невдалих завдань, як через прикладні або апаратні збої, відновлення 
даних в результаті збою машини або псування, і використання спекулятивного виконання, 
щоб уникнути відсталості. 
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8. Системне адміністрування. Системне адміністрування відноситься до діяльності де 
додаткові зусилля людини можуть бути необхідні для підтримки системи працюючою, 
система обслуговує потреби різних користувачів і додатків. Загальні заходи по системному 
адмініструванню включають моніторинг та налаштування, діагностика причин поганого 
виконання або невдачі, планування потужностей, і відновлення системи при безповоротних 
збоях (наприклад, відмови диска) або стихійного лиха. 

Саме ці ключові особливості допоможуть виявити найбільш вузькі місця для 
модифікації систем для обробки надвеликих об’ємів даних. Удосконалення в певної системи 
хоча б одної з цих особливостей, може призвести до відчутного збільшення продуктивності 
при роботі з великими об’ємами даних та вирішення ряду проблем, які існують на цей час. 

Основні проблеми при аналізі надвеликих об’ємів даних сьогодні виявляються з 
чистого обсягу доступних даних для обробки. Обсяги даних, які багато компаній хочуть 
обробити вчасно і економічно ефективними способами, постійно росли від діапазону 
мультігігабайта до терабайт і тепер до багатьох петабайт. Дану проблему контакту з 
надвеликими об’ємами даних назвали проблемою обсягу. Існує дві інших пов'язаних 
проблеми, а саме, проблеми зі швидкістю обробки та різноманітністю даних. 

До проблеми швидкості відносяться вимоги до часу відгуку для збору, зберігання і 
обробки даних. Більшість систем, є пакетними системами. Для чутливих до затримок 
додатків, таких як ідентифікація потенційного шахрайства та рекомендація 
персоналізованого контенту, пакетної обробки даних недостатньо. Дані, повинні бути 
оброблені, під час передачі їх потоком в систему для вилучення максимальної користі з 
даних. Наразі існує потреба в збільшення швидкості отримання результатів запиту. 

Проблема різноманітності відображається на зростаючому списку типів даних - 
реляційного, часового ряду, тексту, графіків, аудіо, відео, зображень, генетичних кодів, а 
також зростаючого списку аналітичних методів до таких даних. Нові ідеї знаходяться при 
аналізі більше ніж одного з цих типів даних разом. Методи зберігання і обробки переважно 
націлені на обробку даних, які можуть бути представлені за допомогою реляційної моделі 
(рядки і стовпці) і оброблені операторами типу запитів як фільтри, з'єднання і агрегації. 
Однак нові типи даних, що з'являються, не можуть бути легко отримані в реляційній моделі 
даних або легко проаналізовані програмним забезпеченням, що залежать від робіти 
операторів як фільтрів, з'єднання і агрегації. Замість цього для нових типів даних потрібно 
безліч аналітичних методів, таких як лінійна алгебра, статистичне машинне навчання, 
текстовий пошук, обробка сигналів, обробка природної мови та ітеративна обробка графіків. 

Ці проблеми формують нові тенденції досліджень в обробці даних з масовим 
паралелізмом. Потреба зменшити розрив між генерацією даних і генерацією результатів 
аналітики за цими даними привела до систем, які можуть підтримувати і OLTP і робочі 
навантаження OLAP в єдиній системі. Масштабовані розподілені системи зберігання, що 
забезпечують різні ступені транзакційних можливостей, вже розробляються. Підтримка 
транзакцій дозволяє цим системам служити сховищем даних для онлайнових служб при 
створенні доступних даних одночасно в тій же системі для аналітики. Найбільш видатним 
прикладом тут є система Google Bigtable, яка є розподіленою, що має версію, яка орієнтована 
на колонкову систему, що зберігає багатовимірні і сортовані набори даних [3]. Bigtable 
забезпечує атомарність на рівні окремих кортежів. 

Традиційно, паралельні бази даних використовували різні системи для підтримки OLTP 
і OLAP [4, 3]. Робочі навантаження OLTP характеризуються з'єднанням запитів на читання і 
записів до кількох кортежів за один раз, зазвичай через індексні структури як B-дерева. 
Робочі навантаження OLAP характеризуються масовими оновленнями і великими 
послідовними скануваннями, однак тільки для читання декількох стовпців за один раз. Однак 
більш нові робочі навантаження баз даних все більш і більш є поєднанням традиційного 
OLTP і робочих навантажень OLAP. Наприклад, “available-to-promise” додатки, вимагають 
запитів стилю OLTP  при агрегації рівнів запасів в режимі реального часу за допомогою 
запитів стилю OLAP, щоб визначити, чи може замовлення бути виконано.  
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Висновки. На основі проведеного аналізу принципів побудови та особливостей систем 
обробки надвеликих об’ємів даних приведена класифікація ряд аспектів за якими можна 
оцінити та порівняти кожну з категорій систем для аналізу даних. Саме в цих аспектах 
можна виявити найбільш проблемні місця систем для обробки надвеликих об’ємів даних. В 
свою чергу удосконалення хоча б одного з цих ключових особливостей, може призвести до 
відчутного збільшення продуктивності при роботі з великими об’ємами даних та вирішення 
ряду проблем, які існують на даний час. 

Виявлений ряд проблем, породжених сучасними вимогами до аналізу даних та 
стрімким збільшенням об’ємів самих даних, допоможе зорієнтуватися в якому саме 
напрямку на даний момент найбільш затребувано удосконалення систем аналізу надвеликих 
об’ємів даних. 
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д.т.н., доц. Джулий  В.Н., к.т.н. Ленков Е.С., Копачовец А.М. 
ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ 

СВЕРХБОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ДАННЫХ 
 

В статье проведен анализ принципов проектирования и основные особенности систем для 
обработки сверхбольших объемов данных. Проведенный анализ ориентирован на системы 
обработки сверхбольших объемов данных, а именно, на область, которая называется OLAP 
(Online Analytical Processing) - аналитическая обработка в реальном времени, в отличие от 
оперативной обработки транзакций - OLTP (Online Transaction Processing). В статье 
обсуждаются требования к аналитике данных, которые развивались в период ранних работ с 
параллельными системами баз данных. Рассмотрены основные технологические инновации, 
каждая из которых породила отдельную категорию систем для обработки и анализа 
сверхбольших объемов данных. Проведена классификация ряда аспектов, по которым можно 
оценить и сравнить каждую из категорий систем для обработки и анализа сверхбольших 
объемов данных. 

Ключевые слова: сверхбольшие объемы данных, колонку базы данных, OLTP, OLAP, 
MapReduce, Dataflow. 

Ph.D. Julie V.M., Ph.D. Lenkov E.S., Kopachovets A.М. 
DESIGN PRINCIPLES AND CHARACTERISTICS OF HANDLING SUPER LARGE 

AMOUNTS OF DATA 
The article analyzes the principles of design and key features of systems to handle extra-large 

amounts of data. The analysis focused on the processing system Extra Large amounts of data, namely, the 
area called OLAP (Online Analytical Processing) - analytical processing in real time, as opposed to 
operational transaction processing - OLTP (Online Transaction Processing). The paper discusses the 
requirements for data analysts that developed during the early work on parallel database systems. 
Rozlyanuti major technological innovations, each of which bore a category of systems for the processing 
and analysis of super large amounts of data. The classification of a number of aspects, which can assess 
and compare each of the categories of systems for the processing and analysis of super large amounts of 
data. 

Keywords: very large volumes of data, core database, OLTP, OLAP, MapReduce, Dataflow. 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФОРСОВАНИХ ВИПРОБУВАНЬ 
РАДІОЕЛЕКТРОННИХ КОМПОНЕНТІВ 

 
Найбільш достовірні дані про «потенціал» радіоелектронних компонентів (цифрових 

блоків) можуть бути отримані при проведенні натурних випробувань. Одним з ефективних 
способів скорочень тривалості випробувань є прискорені випробування, при яких застосовуються 
форсовані режими. 

У статті проведено узагальнення результатів форсованих випробувань радіоелектронних 
компонентів метою яких було визначення динаміки зміни діагностичного параметру (струму 
радіоелектронного компоненту (РЕК)) протягом усього періоду функціонування РЕК. Отримана 
за результатами випробувань та статистичної обробки залежність має надзвичайне 
практичне значення для діагностування цифрових блоків високонадійного радіоелектронного 
устаткування та вимагає пояснень фізико-хімічних процесів, які викликають те або інше 
відхилення діагностичного параметру від «норми». 

Ключові слова: форсовані випробування, діагностичний параметр, фізико-хімічні процеси. 
 
Вступ. Використання високонадійних зразків радіоелектронного устаткування 

передбачає неможливість проведення регламентних робіт (робіт з підтримки працездатного 
стану) окремих видів радіоелектронного устаткування після введення їх в експлуатацію 
(космічні системи, атомна енергетика). Тому, при підготовці до застосування подібних 
систем потрібне визначитись (мати відповідь) чи спроможна система (обладнання) 
виконувати свої функції протягом встановленого часу. 

Найбільш достовірні дані про «потенціал» радіоелектронних компонентів (цифрових 
блоків) можуть бути отримані при проведенні натурних випробувань. Існуючі РЕК мають 
час наробітку на відмову Г

87 )1010( - . Тому час випробування існуючих РЕК може досягати 
тисяч годин [1]. Одним з ефективних способів скорочень тривалості випробувань є 
прискорені випробування, при яких застосовуються форсовані режими. В основу 
прискорених випробувань покладено сукупність теоретично та експериментально 
обґрунтованих закономірностей та допущень, на використанні яких засноване проведення 
випробувань зі скороченням їхньої тривалості [2]. 

Постановка завдання. Метою проведення випробувань є знаходження функціональної 
залежності діагностичного параметру від часу напрацювання, при максимально можливому 
(з погляду збереження адекватності фізики процесів старіння) коефіцієнті прискорення. 
Основна вимога до прискорених випробувань, це ідентичність процесів старіння та 
зношування по відношенню, до звичайних умов експлуатації. 

Коефіцієнт прискорення в існуючих моделях прискорених випробувань 
напівпровідникових РЕК [3, 4], не дозволяє, за час випробувань Г

310=вt , охопити увесь час 
життя (безвідмовної роботи) Г

87 )1010( -  РЕК: 
)()1010(10)1010( 65332, tTtK в

UT
y <¸=´¸=´ ; 

Відсутній час отримано додавши в комплексні форсовані випробування додаткові 
фактори, які активують процес старіння напівпровідникового РЕК. 

Аналіз режимів роботи цифрового блоку РЕО та експлуатаційних параметрів РЕК 
показав технічну можливість введення в модель випробувань коефіцієнта прискорення при 
підвищеному омічному навантаженні R

пK  та коефіцієнт прискорення при підвищеній частоті 
вхідного сигналу f

пK . Це дозволило: 
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- охопити весь період безвідмовної роботи Г
87 )1010()( -=tT  РЕК за час випробувань 

Г
310=вt ; 

- знизити значення приватних коефіцієнтів прискорень та підвищити вірогідність 
процесу форсованих випробувань, наблизивши ідентичність процесів що відбуваються в РЕК 
(фізико-хімічних процесів) до звичайних умов експлуатації. 

Результатом форсованих випробувань є статистично оброблена вибірка п – значень 
(обсяг вибірки) діагностичного параметру (математичне очікування) яка отримана в моменти 
часу t (час виміру ДП). Графічна екстраполяція отриманих та оброблених значень має вид 
представлений на рис. 1. Можливі відхилення значення ДП в реальних умовах експлуатації 
вимагають пояснень з точки зору фізико-хімічних процесів, які відбуваються в 
напівпровідниках під час їх експлуатації. 

Основна частина. За результатами випробувань визначено динаміку зміни 
діагностичного параметру (математичне очікування) – вихідного струму напівпровідникової 
інтегральної схеми та підтверджено запропоновані діагностичні моделі РЕК які враховують 
фізико-хімічні процеси в напівпровіднику (рис. 1). На рисунку позначено: ДПI  - 
діагностичний параметр; 

допДПI  - допустиме значення діагностичного параметру; номI  - 
номінальне значення діагностичного параметру; крt  - критичний час напрацювання РЕК; допt  
- допустимий час напрацювання РЕК, 1B , 2B  - виміряні значення ДП на місці експлуатації; 

/
1B , /

2B  - екстрапольоване значення ДП, при визначенні часу відмови РЕК. 
Розглянемо декілька імовірних випадків при порівнянні виміряного діагностичного 

параметру з «еталонними» значеннями (розрахованими, або отриманими в умовах 
прискорених випробувань). 

 
Рис. 1. Закономірність зміни діагностичного параметру (наближена) 

 
Випадок перший (крапка А) значення діагностичного параметру лежить в межах 

довірчого інтервалу (відносно математичного очікування). Результат виміру і порівняння 
свідчить про справний технічний стан та (з великою долею ймовірності)  можливість 
подальшого використання цифрового блоку за призначенням. 

Випадок другій (крапки В). Значення ДП перевищує еталонне значення (перевищило 
довірчій інтервал в бік збільшення вихідного струму).  

Проведені дослідження, в основі яких лежить аналіз причин пов'язаних зі зміною 
фізичних та хімічних властивостей напівпровідника і оксидних шарів, показали [5, 6], що 
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основними причинами прихованих несправностей РЕК є недоліки виробництва. До явищ, які 
можуть призвести до збільшення діагностичного параметру слід віднести: процеси у 
внутрішньому об’ємі напівпровідника та процеси на поверхні кристалічної структури. 

Відомо, що сучасна технологія виготовлення НПП не дозволяє досягнути ідеальної 
чистоти виробництва та досконалості кристалічної структури НПП [133  -  7].  Тому,  при 
виготовленні НПП з'являються різні дефекти структури напівпровідника, які істотно 
впливають на електричні властивості кристалу і проявляється в зменшенні рухливості носіїв 
струму та у створенні акцепторних або донорських рівнів,  які можуть бути також центром 
рекомбінацій. 

Залежно від зміни концентрації носіїв змінюється той або інший параметр 
напівпровідника, причому ця зміна відбувається за певним законом. Зміна концентрації 
обумовлена або перерозподілом легуючих домішок в об’ємі кристалу, або структурною 
недосконалістю напівпровідникового кристалу, що виникає та розвивається в матеріалі 
дефектної схеми в процесі експлуатації [133 - 7].  

При виникненні неоднорідності в об’ємі напівпровідника на них утворюється падіння 
напруги, аномальне підвищення температури, різке збільшення коефіцієнту дифузії. Тому 
дефекти в кристалі, розвиваючись у процесі експлуатації під впливом термічних і 
механічних навантажень впливають на зміну електричних параметрів призводять до 
виникнення як поступових, так і раптових порушень в роботе РЕК. 

Для врахування впливу фізико-хімічних процесів у внутрішньому об’ємі 
напівпровідника на зміну параметрів р-п переходів використана аналітична залежність 
параметра зміни концентрації носіїв LD  з урахуванням часу напрацювання 
напівпровідникової структури t  [160 - 8]: 
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де 1M  – коефіцієнт пропорційності, що враховує тип і кількість p-n переходів; UD  – 
робота по переведенню атома з вузла в між вузловий простір; N ¢  – кількість атомів у вузлах; 
N  – кількість між вузлових просторів;  h  – постійна Планка; 0m  – початкова концентрація 
носіїв. 

Найбільший вплив на параметри напівпровідника чинять фізико-хімічні зміни в 
поверхневому шарі. Плівка окису та двоокису кремнію і інших забруднень взаємодіють з 
мікрочастинками вологи та утворюють мікрооб’єми електролітів. На границі "електроліт-
кристал" з'являються різні концентрації речовин і завдяки цьому можливий процес дифузії. 
Всі ці процеси є локальними,  однак вони можуть досягти такої величини,  коли зміщується 
бартерний рівень Фермі. У цьому випадку напівпровідник можна вважати виродженим, а 
РЕК таким,  що втратив свої основні властивості.  Такім чином,  зміна концентрації носіїв є 
основним чинником, що визначає зміни параметру НПП від часу напрацювання. Виявлення 
закономірностей фізико-хімічних змін у поверхневому шарі кристалу дозволяє визначити 
інформативні параметри, які можуть бути використані при обґрунтуванні нових ефективних 
методів діагностування НПП. 

Визначимо зміну концентрації носіїв залежно від глибини проникнення в кристал x  і 
від часу напрацювання t .  

Нехай задані: 
0N  – початкова концентрація домішок у напівпровіднику; 

mN  – концентрація, що створюється в поверхневому шарі за рахунок мікрооб’ємів 
електролітів. 

Початкові умови для цих концентрацій мають вигляд [8]: 
( )
( ) .0при0,

;0при,,0

,0

0

==

¹+=

tNxN
tNNtN m  



 43 

Потрібно визначити залежність концентрації носіїв ( )txN ,  від глибини проникнення 
носіїв у кристал x  і від часу напрацювання t . 

Цю задачу можна звести до відомої задачі про випаровування з напив обмеженого тіла 
[160]. Для цього варто знайти таку функцію ( )txN ,~ , що задовольняла б рівнянню: 

( ) ( )
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2 ,~,~

x
txND

t
txN

¶
¶

=
¢¶

¶  

та знаходилася би на границі "внутрішній обсяг кристала – поверхневий шар". 
Такою функцією є: 

( ) ( ).,,0~
0 txNNNtN m -+=                                          (1) 

У зв’язку з тим,  що шукана концентрація задовольняє рівнянню дифузії,  то і функція 
( )txN ,~  буде задовольняти цьому рівнянню. Рівняння для напив обмеженого тіла, можна 

записати [8]: 
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де D  – коефіцієнт дифузії в приграничному шарі; 
x  – постійна проникнення поверхневого слою. 
Початкову умову для ( )txN ,~  визначимо аналогічно тому, як і для ( )txN , , тобто: 

( ) .0, 0NNN m +=x  
Отже, 
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звідки відповідно до (1) маємо: 
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При фіксованому часі напрацювання t  – концентрація носіїв ( )txN ,  в залежності від 
глибини проникнення в кристал x  змінюється від рівня mNN +0  до 0N . Тобто, швидкість 
зміни концентрації носіїв зменшується зі збільшенням часу напрацювання t . 

При фіксованій глибині проникнення x  в кристал концентрація носіїв ( )txN ,  
змінюється від рівня 0N  до mNN +0  в залежності від часу напрацювання t .  От же,  чим 
менше x , тим швидше концентрація ( )txN ,  досягає граничної величини mNN +0 . 

Збільшення концентрації носіїв ( )txN ,D  у поверхневому шарі буде визначатися 
виразом: 
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Таким чином, зміна параметра 2LD  за рахунок дифузії може бути описана формулою: 
( ),,22 txNML D×=D  

де 2M  – коефіцієнт пропорційності. 
Тоді зміна параметра LD  за рахунок несправностей у внутрішньому об’ємі 

напівпровідника та на його поверхні буде мати вигляд: 
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Вираз (2) показує залежність параметра LD  від часу напрацювання t  при зміні 
концентрації носіїв. 

Визначимо зміну концентрації конкретних носіїв, наприклад, електронів ( )tDn , . Для не 
виродженого напівпровідника маємо [7, 8]: 
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де FnE  - енергія рівня Фермі; *
nm  - ефективна маса електрона; cE  - рівень енергії, що 

відповідає нижній границі зони провідності; T  - температура (К); к –постійна Больцмана 
Величини *

nm  і cE  мають відносно слабку залежність від напрацювання t  при зміні 
концентрації носіїв [7, 8]. Тому (приблизно) можна вважати, що залежність концентрації 
електронів від напрацювання t  в основному визначається енергією рівня Фермі, тобто 
( ) ( )FnEftDn », .  

Як відомо [7, 8]: 
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де dE  - потенціал донорського шару; dN  - концентрація донорських рівнів. 
Концентрацію dN  визначимо аналогічно ( )txN , : 
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де 0dN  - концентрація донорських рівнів при виготовленні напівпровідна; dmN  - 
концентрація донорських рівнів за рахунок дифузії в поверхневому шарі мікрооб’ємів 
електролітів. 

Тоді вираз для енергії рівня Фермі з урахуванням (7) має вид: 
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Підставляючи формулу (4) в (3), отримаємо наступний вираз зміни концентрації 
електронів ( )tDn , : 
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Таким чином отримано математичну залежність (5), яка характеризує зміну 
концентрації основних носіїв (електронів) в напівпровідниковому переході РЕК в залежності 
від часу напрацювання та враховує фізико-хімічні процеси які відбуваються в 
напівпровіднику за цей час. Залежність має вигляд зростаючої експоненти зростаючий 
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характер що обумовлює зростання значень діагностичного параметру – струму 
напівпровідника. 

Випадок третій (крапка С, D). Отримане значення ДП менш еталонного значення 
(перевищило довірчій інтервал в бік зменшення вихідного струму). До явищ, які можуть 
призвести до зменшення діагностичного параметру (збільшення опору - зменшення струму 
напівпровідникового РЕК) слід віднести: електродифузію (електроміграцію), корозію та 
окислювання металізації, механізм деградації металевих плівок та якості внутрішніх 
контактних з’єднань. 

У процесі експлуатації напівпровідникових приладів металеве розведення в не 
меншому ступені, чим активні області напівпровідникової структури, піддається 
навантаженням (струмовим і тепловим). Все це створює сприятливі умови для протікання 
різних процесів деградації металевого розведення, які приводять до зміни первісних 
властивостей радіоелектронного компоненту і до його відмов. При чому відмови РЕК з вини 
процесів деградації металевого розведення здебільшого мають раптовий характер. 

Явище електродифузії (електроміграції) полягає в тім, що в металевих провідниках (за 
певних умов) при проходженні постійного струму великої щільності (близько 106А/см2) 
спостерігається перенос матеріалу провідника з району негативного контакту до 
позитивного. 

Модель цього явища представлена на рис. 2 [9-11]. Сутність цього явища полягає в тім 
що, при прикладенні електричного поля Е к провіднику в ньому виникає потік електронів Іе, 
спрямований назустріч електричному полю. На позитивно заряджені іони металу в цих 
умовах діють дві сили. Одна з них Fz, виникає під дією електричного поля, прагнучи 
перемістити іони по напрямку поля. Походження другої сили Fе пов'язане з взаємодією 
потоку електронів з іонами металу, вона спрямована назустріч електричному полю. При 
досить великій щільності струму виникають умови, коли Fе>Fz а іони металу починають 
пересуватися з області «негативного» контакту, в область «позитивного» контакту. У 
наслідок цього, в галузі «негативного» контакту створюються збіднені ділянки і порожнечі, а 
в районі «позитивного» контакту відбувається нагромадження металу, в окремих місцях 
утворюються «горбки», виростають металеві "вуси". Неоднорідне нагрівання провідника 
(T1>T2) прискорює процес переносу іонів металу. 

Механізм корозії та окислювання металізації пов'язаний з проникнення вологи в 
герметизований корпус,  адсорбції її на поверхні металізації через пори та тріщини в 
захисних покриттях, а також наявністю іонних забруднень на поверхні кристалу. Все це 
сприяє виникненню корозії металізації, яка носить, як правило, електрохімічний характер та 
зростанню внутрішнього опору радіоелектронного компоненту.  

 
Рис. 2. Модель електродифузії іонів алюмінію в плівковому провіднику 
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На виробництві радіоелектронних компонентів є велика кількість джерел забруднення 

поверхні кристала іонами домішок (забруднення, що попадають у результаті обробки 
пластин, атмосфера, у якій проводиться герметизація, конструкційні деталі корпуса, клейові 
маси, застосовувані для посадки кристалу, пластмаса, для герметизації радіоелектронних 
компонентів). Найнебезпечнішими для алюмінію є іони натрію, калію та хлору. Алюміній 
може корозіювати як у кислотному, так і у лужному середовищі. 

Більшою мірою піддаються корозії металеві електроди, які перебувають під негативним 
потенціалом (катодна корозія). Вони руйнуються під дією позитивно заряджених іонів. 
Такому ж впливу піддаються позитивно заряджені електроди, взаємодіючи з негативними 
іонами.  Однак швидкість корозії позитивно заряджених ділянок нижче,  тому що на них 
одночасно з корозією діє активний процес утворення шару окису алюмінію, який 
перешкоджає подальшому руйнуванню.  При наявності на поверхні кристала іонів хлору 
корозія позитивних ділянок металізації значно прискорюється внаслідок великої 
проникаючої здатності іонів хлору крізь плівку окису алюмінію. 

Аналіз показав що корозія виникає і розвивається на границях зерен з утворенням 
суцільних мікротріщин та призводить до зростання внутрішнього опору та обриву 
металізації.  

Механізм деградації металевих плівок діє паралельно з механізмами електродифузії і 
електрохімічної корозії та пов'язаний з окислюванням алюмінію і призводить до збільшення 
омічного опору струмоведучих елементів [12-15].  

Механізм відмови в цьому випадку складається у взаємодії кисню з поверхнею зерен в 
обсязі кристалу напівпровідника. У результаті росту окісної плівки на поверхні провідних 
доріжок і утворення окісних між зернових прошарків зменшується обсяг і ефективний 
поперечний перетин провідника і, як наслідок, збільшується його опір. 

Погіршення умов проходження електричного струму по струмоведучих доріжках 
порушує температурний режим приладу, приводячи до локальних перегрівів, посиленню 
електродифузії і росту ймовірності відмови за рахунок обриву металізації через більші 
розтяжні зусилля, які виникають у місцях розростання зерен. 

У конструкції напівпровідникових приладів широко застосовується алюмінієве 
розведення для створення між елементних з'єднань на кристалі, золотий і алюмінієвий дріт 
для створення внутрішніх з'єднань між контактними площадками на кристалі і корпусі 
приладу. Приєднання внутрішніх виводів із золотого дроту до контактних площадок на 
кристалі здійснюється термокомпресійним зварюванням при температурі підкладки порядку 
300С.  У процесі термокомпресії відбувається взаємна дифузія металів,  і створюється міцне 
з'єднання в місці контакту. Однак одночасно з дифузією в місці контакту алюміній і золото 
вступають у хімічну реакцію з утворенням інтерметалічних з'єднань або інтерметалідів. 
Залежно від температури, тиску, концентрації золота і алюмінію в місці їхнього контакту 
можуть утворитися наступні з'єднання: AuAl2, AuAl, Au2Al, Au5Al3, Au4Al, які суттєво 
відрізняються по питомому опору, термічному розширенню, твердості. 

При температурах вище 300С утворюється надзвичайно пористе з'єднання AuAl2 
(пурпурна чума). Цей різновид інтерметаліда найнебезпечніший при формуванні 
термокомпресійного з'єднання. 

На рис. 3 представлена структура контакту золотого дроту з алюмінієвою контактною 
площадкою. Вся контактна галузь складається з різних модифікацій інтерметалідів, які 
поширюються на всю глибину алюмінієвої плівки. По периметрі контакту через розходження 
в коефіцієнтах термічного розширення інтерметалічних фаз утворюються мікротріщини. 

Таким чином, процеси утворення шарів інтерметалідів, порожнеч і тріщин по 
периметрі контакту знижують його міцність, підвищують контактний опір, що призводить до 
відмови контакту (поступовому або раптовому). 
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Рис. 3. Структура термокомпресійного контакту AuAl: 
1-Au2Al, 2-Au4Al, 3-Au5Al, 4-мікротріщини 

 
Висновки. Таким чином, в статті проведено узагальнення результатів форсованих 

випробувань радіоелектронних компонентів метою яких було визначення динаміки зміни 
діагностичного параметру (струму РЕК) протягом усього періоду функціонування РЕК. 
Отримана за результатами випробувань та статистичної обробки залежність (рис. 1) має 
надзвичайне практичне значення для діагностування цифрових блоків високонадійного 
радіоелектронного устаткування та вимагає пояснень фізико-хімічних процесів які 
викликають те або інше відхилення діагностичного параметру від «норми». 
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д.т.н., проф. Жердев Н.К., к.т.н., доц. Глухов С.И, к.т.н. доц. Кузавков В.В. 
ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРСИРОВАННЫХ ИСПЫТАНИЙ  

РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ 
 
Наиболее достоверными данными о «потенциале» радиоэлектронных компонентов 

(цифровых блоков) могут бать получены при проведении натурных испытаний. Одним из 
эффективных способов сокращения длительности испытаний являются ускоренные 
испытания, при которых используется форсированный режим. 

В статье проведено обобщение результатов форсированных испытаний 
радиоэлектронных компонентов целью, которых было определение динамики изменения 
диагностического параметра (ток радиоэлектронного компонента (РЭК)) на протяжении всего 
периода функционирования РЭК. Полученные по результатам испытаний и статистической 
обработки зависимость имеет большое практическое значение для диагностирования цифровых 
блоков высоконадежного радиоэлектронных устройств и требует пояснений физико-
химических процессов, которые приводят к тем или другим отклонениям диагностического 
параметра от «нормы». 

Ключевые слова: форсированные испытания, диагностический параметр, физико-химические 
процессы. 
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SUMMARY OF THE RESULTS OF THE RADIO-ELECTRONIC COMPONENTS FORCED 
TESTS 

 
The most reliable data on the “potential” of radio-electronic components (digital blocks) can be 

obtained during field tests. One of the effective ways of the tests duration reduction is accelerated tests 
with the use of forced mode. 

The authors have summarized the results of the radio-electronic components forced tests aimed to 
determine the dynamics of the diagnostic parameter (radio-electronic component current (REC)) 
throughout the whole period of REC. The received by the results of tests and statistical processing 
dependence has enormous practical significance for diagnosing digital blocks of highly reliable radio-
electronic equipment and requires an explanation of physical and chemical processes causing a particular 
diagnostic parameter deviations from the “norm”. 

Keywords: forced testing, diagnostic parameter, physical and chemical processes. 
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АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЯВЛЕННЯ І ЛОКАЛІЗАЦІЇ ДОРОЖНІХ 

ЗНАКІВ 
 

У статті розглянуті варіанти реалізації системи розпізнавання дорожніх знаків для 
транспортних засобів. Перераховано основні недоліки існуючих комерційних систем та 
запропоновано реалізацію на основі мобільних пристроїв.  

Провівши аналіз існуючих методів і алгоритмів розпізнавання об’єктів, було виявлено, що 
для вирішення задачі розпізнавання дорожніх знаків ефективним варіантом буде використання 
штучних нейронних мереж. Таку нейронну мережу можна використовувати не тільки для 
виявлення дорожнього знака на зображенні, але і для його ідентифікації. З цими двома задачами 
згортаюча нейронна мережа здатна досить ефективно впоратись. 

Ключові слова: інтелектуальний автомобіль, система розпізнавання дорожніх знаків,  
нейронні мережі.   

 
Вступ. Щорічно кількість автомобілів на дорогах невпинно зростає. У свою чергу це 

призводить до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Тому гостро стоїть 
питання безпеки дорожнього руху. Як відомо, у переважній більшості випадків, вирішальну 
роль відіграє так званий “людський фактор”. Часто трапляться так, що водій не може 
зреагувати на пішохода, який раптово з’явився на дорозі, через те що перед цим він 
пропустив попереджувальний знак. Тому для вирішення цієї проблеми виробники 
автомобілів намагаються якомога більше комп’ютеризувати процес керування автомобілем. 
Впроваджуються різноманітні спеціалізовані комп’ютерні системи, завданням яких є 
допомога водієві. Однією з таких систем є система розпізнавання дорожніх знаків. Дану 
система мають в своєму активі багато відомих автовиробників - Audi, BMW, Ford, Mercedes-
Benz, Opel, Volkswagen. Проте більшість із цих систем мають ряд недоліків. До таких 
недоліків варто віднести те,  що деякі з цих систем можуть розпізнавати лише знаки 
обмеження швидкісного режиму. Також вони не є універсальними, тобто встановлюються 
компаніями лише у автомобілі власного виробництва і не сумісні з автомобілями інших 
марок. Висока вартість і закритість цих систем також не можна занести їм в актив. Тому 
актуальним залишається питання доступних і універсальних систем розпізнавання дорожніх 
знаків.  

У перспективі подібні системи можуть бути використані в повністю автоматизованих 
безпілотних автомобілях. В даний час тестування таких автомобілів йде повним ходом. Вже 
у найближчому майбутньому слід очікувати появу безпілотних автомобілів на дорогах. Тому 
питання про якість систем, що будуть слідкувати за дотриманням правил дорожнього руху є 
вкрай актуальним. 

Постановка задачі. На перший погляд алгоритм за яким функціонують системи 
розпізнавання дорожніх знаків простий: відеокамера охоплює частину дороги, де можуть 
розташовуватись дорожні знаки; дані передаються інформаційній системі, яка здійснює 
пошук і ідентифікацію дорожнього знаку. Існує декілька методів для вирішення задачі 
розпізнавання дорожніх знаків, які опираються на такі підходи, як порівняння з шаблоном, 
еластичні еталони порівняння, використання нейронних мереж [1] та інші. Дорожні знаки 
зроблені так,  щоб бути помітними і такими,  що легко читаються.  Це робить їх хорошим 
об’єктом для розпізнавання. Проте при вирішенні задачі виявлення і розпізнавання 
дорожнього знаку доводиться мати справу із рядом проблем. Це і не сприятливі погодні 
умови (дощ, сніг, туман), і освітлення. Також часто трапляється, що знак пошкоджений,  або 
ж його частково може перекривати інший об’єкт. У зв’язку з цим, важливим є вибір 
ефективного методу, який би давав позитивний результат у різноманітних екстремальних 
умовах. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Узагальнена структурна схема усіх 
існуючих наразі систем ідентифікації дорожніх знаків практично однакова і включає 
відеокамеру, операційний блок і екран. Операційний блок реалізується на певному 
мікроконтролері, що виконує всі обчислювальні операції пов’язані з розпізнаванням 
дорожніх знаків на вхідному зображені з камери. При ідентифікації знаку інформація 
виводиться на екран і може супроводжуватись звуковим сигналом.  

Описаний вище тип системи як правило є в наявності лише в автомобілях преміум-
класу (BMW 5-ї, 6-ї, 7-ї серії, Mercedes E класу і вище, Opel Insignia). Навіть для таких авто 
дана система представлена в якості дорогої опції в комплекті з навігаційною системою. Це 
інтегровані системи, вартість яких становить 1000 - 4000 євро. Портативним приладом, який 
володіє функцією розпізнавання дорожніх знаків, є автомобільний навігатор Blaupunkt 
TravelPilot 700 (вартість 600-700 євро). Як бачимо, інтелектуальні системи допомоги водієві є 
досить дорогими. І це теж є проблемою, що заважає масовому впровадженню таких систем. 
Таким чином виникає питання: як зробити системи розпізнавання дорожніх знаків 
доступнішими? Враховуючи стрімкий розвиток мобільних пристроїв, а також збільшення їх 
продуктивності, можна зробити висновок, що найоптимальнішим на сьогоднішній день 
варіантом є реалізація системи на базі мобільних пристроїв. Відсоток користувачів 
смартфонів серед водіїв досить великий. Їх часто використовують в якості навігаторів. 
Технічні характеристики сучасних мобільних пристроїв дозволяють вирішувати ті задачі, що 
стоять перед системами забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Принцип реалізації даного підходу наступний: мобільний пристрій за допомогою 
автомобільного тримача закріплюється на лобовому склі автомобіля. Використовуючи 
вбудовану в мобільний пристрій камеру, програма в режимі реального часу отримуватиме 
знімки дороги, що являють собою кадри відеоряду. На кожному кадрі програма намагається 
виявити дорожні знаки. Вразі виявлення знака, на екран мобільного пристрою виводиться 
повідомлення,  що може супроводжуватись звуковим сигналом.  Крім того така програма 
може працювати в фоновому режимі.  Тобто на мобільному пристрої можуть бути відкриті 
Google карти або ж будь який інший додаток, а повідомлення про дорожні знаки будуть 
з’являтись поверх відкритих додатків. Прикладом такої програм є RoadAR. Проте даний 
програмний продукт здатен розпізнати лише деякі дорожні знаки.  

Для реалізації такої програмної системи на мобільних пристроях існують оптимізовані 
бібліотеки технічного зору, такі як OpenCV і FastCV.   

Головною перевагою системи розпізнавання дорожніх знаків на базі мобільних 
пристроїв перед аналогами є відсутність для користувачів необхідності в придбанні 
спеціального дорогого технічного пристрою для виконання необхідних функцій, а також 
можливість використання у будь-якому автомобілі. Тобто це допоможе вирішити проблему 
доступності відповідних систем. 

Не менш важливим залишається вибір метода розпізнавання дорожніх знаків. Під час 
дорожнього руху швидкість детектування знака і якість розпізнавання відіграватимуть 
вирішальну роль. І навіть найменша неточність може призвести до фатальних наслідків. 

Не зважаючи на значне просування світових виробників в області створення 
інтелектуальних систем забезпечення безпеки дорожнього руху, в плані функцій 
розпізнавання дорожніх знаків результати залишаються незначними. Як вже було згадано 
вище, найбільш відомі системи здатні розрізняти лише невеликий набір знаків обмеження 
швидкості. Пов’язане це, мабуть, з тим, що збільшення кількості знаків, що розпізнаються, 
призводить до значних обчислювальних затрат,  що,  в свою чергу,  збільшую час реакції 
системи. А це є не прийнятним з точки зору оперативності. 

Численні експериментальні перевірки показують, що переважна більшість помилок 
пов’язані з невірним детектуванням об’єктів. Наприклад, замість дорожнього знака система 
може виявити рекламний щит або інші схожі об’єкти. Тому проблема детектування об’єктів 
на зображеннях зі складним фоном є головною при розробці систем технічного зору.      



 51 

На даний час відомі щонайменше три підходи до виявлення і локалізації дорожніх 
знаків: виявлення з використанням інформації про колір, виявлення на основі інформації про 
геометричну форму і методи, які використовують і колір, і форму. 

Колір знаків дозволяє відрізнити їх на фоні навколишньої дорожньої обстановки. 
Зокрема, для виявлення знаків використовують кольорову фільтрацію в просторі RGB [2]. В 
інших випадках застосовується простір HSI чи HSV.  

Ще одним варіантом є метод детектування дорожніх знаків з використанням 
кольорового представлення зображення в просторі HSI. Відтінок (H - складова) кожного 
пікселя порівнюється з еталонним відтінком. За допомогою граничних значень на зображені 
виділяються контури дорожніх знаків. 

Також застосовуються методи з використанням граничної функції для детектування 
об’єктів. Основою метода є розрахунок відстані в просторі RGB між кольором пікселя та 
еталонного кольору. Піксель вважається частиною об’єкта, якщо ця відстань достатньо мала. 

Підходи до виявлення знаків на основі кольорової фільтрації не вимогливі до 
обчислювальних ресурсів. Проте точність таких підходів не достатньо висока. 

Характерні недоліки для даного методу: 
- виникнення проблем при поганих погодних умовах (дощ, сніг, туман); 
- більшість алгоритмів не справляються з виявленням дорожніх знаків при 

недостатньому освітлені; 
- методи виявляються не ефективними в ситуаціях, коли частина знака знаходиться в 

тіні, а інша частина яскраво освітлена. 
Обчислювальні потужності сучасних систем дозволяють використовувати більш 

складні алгоритми детектування об’єктів в реальному часі. Вони використовують 
інформацію про форму об’єкта [3]. 

Для аналізу форми на етапі детектування використовуються методи виділення 
контурів, такі як метод Канні чи перетворення Хафа [4]. Аналізується площа і положення 
об’єкта, який імовірно є знаком.  

Один із алгоритмів базується на обчислені тангенса нахилу дотичної до об’єкта. 
Оскільки форма знаку може бути одного з трьох варіантів - круг, прямокутник чи трикутник, 
то такий метод дозволить виявити форму знака навіть при великому шумі.  

В деяких працях автори запропонували метод детектування на основі тільки яскравості 
пікселів. Об’єкт виділяється на фоні за допомогою лапласіана після застосування 
розмиваючого фільтра. Для отримання бінарного зображення використовується визначений 
поріг, а безпосередньо детектування відбувається за допомогою генетичних алгоритмів з 
використанням завчасно відомих шаблонів округлостей. 

Інформація про форму знака в багатьох алгоритмах детектування враховується у 
вигляді деякого набору ознак, що розраховуються по зображенню. Для формування набору 
ознак використовуються різні підходи. Одним з найперспективніших можна вважати 
алгоритм масштабно-інваріантних перетворень ознак (Scale Invariant Feature Transformation - 
SIFT), запропонований в 2004 році Лоувом. Часто на практиці використовуються різні 
модифікації даного алгоритму. Алгоритм володіє рядом характеристик, які дуже важливі для 
процедур автоматичного відбору ознак. Отримані ознаки є інваріантними до змін в освітлені, 
шуму на зображенні, повороту, масштабуванню. Ці характеристики цілком задовольняють 
вимоги до задач розпізнавання дорожніх знаків. Алгоритм включає наступні послідовності: 
виявлення екстремуму в просторі масштабних перетворень, локалізація ключових точок, 
встановлення правильної орієнтації зображення і генерація ознак. 

Для базового алгоритму SIFT при визначені зразка, який відповідає зображенню знака, 
що розглядається, використовується евклідова відстань в просторі векторів ознак. Таким 
чином, вибирається той зразок, до якого поточне зображення знака виявилось ближче Але 
такий метод має ряд недоліків при великій кількості зразків і високій розмірності простору 
ознак. 
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Окрім алгоритму SIFT існують інші підходи до автоматизованої генерації наборів 
ознак. Один із них ґрунтується на використанні коефіцієнтів вейвлет-перетворень Хаара в 
якості ознак.  Для класифікації використовується алгоритм AdaBoost.  Основна ідея цього 
алгоритму навчання полягає в тому, що кожен наступний класифікатор навчається по тим 
векторам, які були невірно класифіковані попереднім класифікатором. 

Методи детектування знаків на основі інформації про форму вимагають високих 
обчислювальних витрат і в деяких випадках можуть не справлятись з поставленим завданням 
в режимі реального часу. 

Основні недоліки даного підходу: 
- об’єкти, що мають геометричну форму, подібну до форми дорожнього знака (рекламні 

щити, вікна і т. д. ), теж будуть детектовані; 
- дорожні знаки можуть буди пропущені при їх незначних пошкодженнях, перекритті 

іншими об’єктами; 
- детектування і розпізнавання суттєво ускладнює той факт, що автомобіль рухається 

відносно дорожнього знака, з чого випливає що масштаби поточного зображення і еталона 
можуть відрізнятись. 

Також застосовуються методи, що використовують інформацію про колір і форму 
одночасно. Прикладом є методи, коли використовується відтінок і насиченість з кольорового 
простору HSL. Динамічні пороги використовуються для гістограм відтінку і насиченості. 
Кінцеві бінарні зображення отримуються за допомогою логічного складання значень 
відтінку і насиченості. Кінцеве бінарне зображення отримується за допомогою логічного 
складання значення відтінку і насиченості. Пікселі бінарного зображення розподіляються в 7 
типів в залежності від цільового пікселя і його сусіда. Ці типи-шаблони використовуються 
для детектування форми дорожнього знака. 

Існує метод в якому детектування будується по декільком кадрам. Система виявляє 
знак-кандидат і відслідковує його протягом кількох кадрів за допомогою алгоритмів, що 
схожі на аналіз оптичного потоку. Якщо для об’єкта на кількох кадрах обмеження не 
порушуються, то кандидат проходить на етап розпізнавання. Така процедура 
відслідковування знака-кандидата може бути реалізована використовуючи фільтр Калмана. 
Якщо вважати, що на короткому інтервалі часу знак наближається до камери з постійною 
швидкістю, то можна передбачити положення знака на кадрі. Таким чином можна скоротити 
витрати на аналіз областей на кадрі які не містять знака. 

Ще одним варіантом для розпізнавання форми і кольору знака є використання простої 
нейронної мережі. Початкові кольорові зображення спочатку обробляються лапласіаном 
фільтра Гауса. Потім для сегментації по кольору, а тоді по формі об’єктів використовуються 
спеціально навчені нейронні мережі. При вдалому детектуванні знака для розпізнавання 
застосовується співставлення шаблонів.  

Виходячи з вище сказаного, можна очікувати, що використання комбінованої 
інформації про колір і форму може дати суттєве покращення якості і надійності детектування 
дорожніх знаків. 

Із наведеного короткого огляду випливає, що в існуючих підходах задачі детектування і 
розпізнавання нерозривно пов’язані. Тому ставиться питання про метод, який би 
забезпечував розпізнавання дорожнього знака без явного попереднього детектування.  

В системах автомобільної безпеки для розпізнавання дорожніх знаків часто 
використовуються нейронні мережі у вигляді багатошарового персептрона. Перевагами 
такого підходу є те, що не потрібно попереднього формування векторів ознак. В якості 
навчальної множини для нейронної мережі використовується безпосередньо зображення 
знаків.  

Так як основні затрати часу потрібні для навчання нейронної мережі, що відбувається 
на попередньому етапі, то на етапі розпізнавання витрачається мінімум часу.  

Головним недоліком нейромережевого підходу є непередбачуваність результатів і 
велика варіативність помилки розпізнавання.  
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Серед інших методів розпізнавання дорожніх знаків слід відмітити метод співставлення 
шаблонів. Даний метод ефективно зарекомендував себе за рахунок своєї простоти і 
швидкості роботи. При використанні цього методу неодмінною вимогою є необхідність 
точного виділення внутрішньої області знайденого дорожнього знака для співставлення з 
еталонним зображенням. 

Таким чином, етап детектування знака, в явному чи неявному вигляді, присутній у всіх 
існуючих підходах. Тому завданням є не уникнення цього етапу, а максимальне покращення 
точності, швидкості і надійності.  

Проаналізувавши існуючі методи розпізнавання дорожніх знаків, можна сказати, що 
доцільним є використання штучних нейронних мереж. Однак класичні ШНМ чутливі до 
різного роду спотворень зображення. До того ж зображення складаються з великої кількості 
пікселів,  у зв’язку з чим збільшується розмір ШНМ,  кількість шарів,  нейронів і все це 
призводить до громіздкої структури, збільшення часу роботи. Тому кращим варіантом буде 
використання згортаючих нейронних мереж [5]-[6]. Вони достатньо інваріантні до різного 
роду спотворення вхідного сигналу.  

Структура згортаючих нейронних мереж включає в себе чергування згортаючих і 
субдискретизуючих шарів, і наявність повнозв’язних шарів на виході. 

Для виділення дорожнього знака на зображені можна використати згортаючу нейронну 
мережу з одним нейроном у вхідному шарі, який буде приймати значення в інтервалі [-1:+1], 
що відповідно означає наявність чи відсутність дорожнього знака на зображені. 

На рисунку 1 представлена структура згортаючої нейронної мережі для виявлення 
дорожніх знаків на зображенні. 
 

... ... ... ...
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Вхідний шар Приховані шари Вихідний шар

 
Рис. 1. Структура згортаючої нейронної мережі  для виявлення дорожніх знаків  

  
Згортаючі шари такої нейронної мережі функціонують за формулою: 
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Субдискредитуючі шари функціонують за формулою: 
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Для навчання мережі використовується алгоритм зворотнього поширення помилки: 
pjpijiji twtw ohd+=+ )()1( ,,  

Таку нейронну мережу можна використовувати не тільки для виявлення дорожнього 
знака на зображені, але і для його ідентифікації. З цими двома задачами згортаюча нейронна 
мережа здатна досить ефективно впоратись. На рисунку 2 зображена структура згортаючої 
нейронної мережі для розпізнавання дорожніх знаків. 
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Рис. 2. Структура згортаючої нейронної мережі  для розпізнавання дорожніх знаків 
 

Висновки. Розглянувши всі преваги, які надає система розпізнавання дорожніх знаків, 
можна впевнено говорити про актуальність розробки таких систем та широке їх впровадження. 
Головним завданням залишається створення алгоритму, який би давав високий результат 
точності і швидкості розпізнавання знака при малих обчислювальних витратах. На даний 
момент одними з найефективніших можна вважати методи, що базуються на використанні 
штучних нейронних мереж.  
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Жигальский П.В., к.т.н., доц. Джулий В.Н. 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К ОБНАРУЖЕНИЮ И  
ЛОКАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 

 
В статье рассмотрены варианты реализации системы распознавания дорожных знаков 

для транспортных средств. Перечислено основные недостатки существующих коммерческих 
систем и предложено реализацию на основе мобильных устройств. 

Проведя анализ существующих методов и алгоритмов распознавания объектов, было 
выявлено, что для решения задачи распознавания дорожных знаков эффективным вариантом 
будет использование искусственных нейронных сетей. Такую нейронную сеть можно 
использовать не только для выявления дорожного знака на картинке, но и для его 
идентификации. С этими двумя задачами свертывающая нейронная сеть способна достаточно 
эффективно справиться. 

Ключевые слова: интеллектуальный автомобиль, система распознавания дорожных 
знаков, нейронные сети. 
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ANALYSIS OF EXISTING APPROACHES TO THE IDENTIFICATION AND 
LOCALIZATION OF ROAD SIGNS 

  
In the article the considered variants of realization of thesystem of recognition of sign-boards are 

for transportvehicles. The basic problems of the existent commercialsystems are enumerated and 
realization is offered on thebasis of mobile devices.  

Conducting the analysis of existent methods and algorithmsof recognition of objects, it was educed 
that for thedecision of task of recognition of sign-boards an effectivevariant will be the use of artificial 
neural networks. Such a neural network can be used not only to identify a road sign in the picture, but 
also to identify it. With these two objectives clotting neural network is able to effectively manage. 

Keywords: intellectual car, system of recognition of sign-boards, neural networks. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 ЛИТЬЯ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ 
 

Для изучения технологического процесса литья по выплавляемым моделям был проведен 
полный факторный эксперимент, на основании которого выданы рекомендации относительно 
оптимальных режимов работы при точном литье. Построена математическая модель, 
характеризующая  зависимость количества дефектов от температуры расплава после введения 
под шлак навески металлического хрома, длительности выдержки металла под шлаком и 
температуры металла после наведения шлака. Выполнена оптимизация методом крутого 
восхождения (мысленные опыты). С помощью механических испытаний лучших образцов на 
растяжение была подтверждена эффективность реализации мысленных опытов. Некоторые 
из реализованных опытов дали лучший результат по сравнению с наилучшим опытом полного 
факторного эксперимента, что дало возможность еще больше повысить качество сплава.  

Ключевые слова: планирование эксперимента, литье по выплавляемым моделям, точное 
литье, полный факторный эксперимент, параметр оптимизации, количество дефектов, режим 
работы, крутое восхождение. 

 
Постановка проблемы. В деталях из литейного сплава ВНЛ-3 (рис. 1) присутствует 

большое количество недопустимых дефектов (поры, рыхлоты, засоры). Решить 
сложившуюся проблему можно путём оптимизации технологического процесса литья по 
выплавляемым моделям с помощью методов планирования эксперимента. 
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Рис. 1. Деталь из сплава ВНЛ-3, полученная  
методом точного литья 

 
Цель работы: уменьшить количество дефектов в деталях из  литейного сплава ВНЛ-3. 

Минимизировать время и затраты на устранение дефектов уже после изготовления 
вышеуказанных изделий. 

Анализ последних публикаций. В последнее время вопрос оптимизации 
технологичного процесса точного литья активно изучают ряд исследователей [1  -  5].  В 
известных источниках в явном виде не приведены математические модели технологического 
процесса литья по выплавляемым моделям. Для оптимизации данного процесса 
целесообразно использовать метод планирования эксперимента [6], с помощью 
математической модели выполнить крутое восхождение и проверить эффективность 
реализации серии мысленных опытов.  

Основные результаты исследований. В качестве параметра оптимизации выберем 
количество дефектов. Определим доминирующие факторы, с помощью которых можно 
воздействовать на оптимизируемый объект. В технологическом процессе указаны основные 
параметры точного литья: температура расплава после введения под шлак навески 
металлического хрома, длительность выдержки металла под шлаком и температура металла 
после наведения шлака. 

В технологической документации приведены рекомендации по выбору температуры 
расплава после введения под шлак навески металлического хрома, длительности выдержки 
металла под шлаком и температуры металла после наведения шлака. Диапазоны этих 
величин являются верхними и нижними уровнями факторов: 
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где 1X  – температура расплава после введения под шлак навески металлического 
хрома; 

 2X  – длительность выдержки металла под шлаком;  
 3X  – температура металла после наведения шлака. 
План и результаты эксперимента приведены в таблице 1. 
Здесь Y – количество дефектов; Y*

 - оценка качества сплава по 10-тибальной шкале (10 
баллов означает отсутствие дефектов); +1 – верхний предел диапазонов изменения величин 
температуры расплава после введения под шлак навески металлического хрома, 
длительности выдержки металла под шлаком и температуры металла после наведения шлака; 
-1 – нижний предел диапазонов изменения вышеуказанных величин. 

 



 57 

Таблица 1 
План полного факторного эксперимента, результаты исследования и расчет 

коэффициента Xji 
№ фактора (j) №  

опыта (i) 1 2 3 
Y Y* 

1 -1 -1 +1 1 9 
2 +1 -1 -1 1 9 
3 -1 +1 -1 3 7 
4 +1 +1 +1 1 9 
5 -1 -1 -1 4 6 
6 +1 -1 +1 0 10 
7 -1 +1 +1 3 7 
8 +1 +1 -1 0 10 

 
С целью минимизации количества дефектов на данном этапе проведения эксперимента 

можно дать следующие рекомендации: температура расплава после введения под шлак 
навески металлического хрома должна иметь значение 1540°C, время выдержки металла – 
180-240 секунд, температура металла после наведения шлака – 1600-1620°C. Нельзя 
использовать температуру расплава после введения под шлак навески металлического хрома 
значением 1520°C с длительностью выдержки металла 180 секунд и температурой металла 
после наведения шлака – 1600°C. 

Модель исследуемого процесса, которую  мы будем получать – алгебраический 
полином первой степени:  

 
*

0 1 1 2 2 3 3Y b b X b X b X ,= + + +  
 
где 0b , 1b , 2b , 3b  – неизвестные коэффициенты модели. 
По результатам эксперимента найдем значение данных коэффициентов. Их оценки 

вычислим по формуле:  
 

N *
ji i

i 1
j

X Y
b , j=0,1,2,3,

N
==
å

 

 
где

 

N  – число опытов; 
j  – номер фактора; 
i  – номер опыта. 
После вычисления получим математическую модель: 
 

1 3
*

2,125X 0,125X 0,375XY 8,375 1= + + + . 
 
Коэффициенты при независимых переменных указывают на силу влияния факторов на 

параметр оптимизации. 
Для оптимизации качества литейного сплава проведём крутое восхождение 

(мысленные опыты), т. е. движение в направление градиента функции отклика [7]. В 
таблицах 2, 3 приведены параметры планирования серии мысленных опытов до тех пор, пока 
оценка качества образца достигнет Y** ≥ 20 баллов. 
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                   Таблица 2 
Исходные данные для проведения крутого восхождения 

Параметры плана Х1 Х2 Х3 

Основной уровень 1530 210 1610 
Интервал 

варьирования  Ij 
10 30 10 

Верхний уровень 1540 240 1620 
Нижний уровень 1520 180 1600 

bj 1,125 0,125 0,375 
bj ×  Ij 11,25 3,75 3,75 
Шаг 3 1 1 

     
 

Таблица 3 
План оптимизации технологического процесса литья по выплавляемым моделям 

методом крутого восхождения (мысленные опыты) 
 

№ опыта Х1 Х2 Х3
 Y**

 

1 1543 241 1621 10,38 
2 1546 242 1622 10,76 
3 1549 243 1623 11,14 
4 1552 244 1624 11,52 
5 1555 245 1625 11,89 
6 1558 246 1626 12,27 
7 1561 247 1627 12,65 
8 1564 248 1628 13,03 
9 1567 249 1629 13,41 
10 1570 250 1630 13,79 
11 1573 251 1631 14,17 
12 1576 252 1632 14,55 
13 1579 253 1633 14,93 
14 1582 254 1634 15,30 
15 1585 255 1635 15,69 
16 1588 256 1636 16,07 
17 1591 257 1637 16,45 
18 1594 258 1638 16,83 
19 1597 259 1639 17,21 
20 1600 260 1640 17,56 
21 1603 261 1641 17,97 
22 1606 262 1642 18,35 
23 1609 263 1643 18,73 
24 1612 264 1644 19,10 
25 1615 265 1645 19,48 
26 1618 266 1646 19,86 
27 1621 267 1647 20,24 

 
Некоторые из мысленных опытов были реализованы на практике. Результаты 

исследований приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Результаты практической реализации некоторых мысленных опытов 

№ п/п Х1 Х2 Х3 Y** Y* 
1 1549 243 1623 11,14 10 
2 1558 246 1626 12,27 10 
3 1564 248 1628 13,03 10 

Здесь Y** – теоретическая оценка качества литейного сплава. 
Чтобы сравнить качество образцов из сплава ВНЛ-3  первой и второй серии опытов 

необходимо провести механические испытания лучших образцов на растяжение (рис. 2). 
Результаты испытаний указаны в таблицах 5, 6. 

 

 
 

Рис. 2. Образец после проведения механических испытаний 
 

Таблица 5 
Результаты исследования лучших образцов на растяжение, полученных  

при реализации мысленных опытов 
 
 
 
 
 

 
Здесь Р – усилие, прикладываемое для разрыва образца. 

 
Таблица 6 

Результаты исследования лучших образцов на растяжение, полученных при реализации  
полного факторного эксперимента 

 
 
 
 

 
Выводы. Учитывая результаты исследования необходимо придерживаться следующих 

параметров литья по выплавляемым моделям: температура расплава после введения под 
шлак навески металлического хрома должна иметь значение 1549°C, время выдержки 
металла – 243 секунды, температура металла после наведения шлака – 1623°C; время 
выдержки металла должно составлять 180 секунд, температура расплава после введения под 
шлак навески металлического хрома – 1540°C, температура металла после наведения шлака – 
1620°C. Наивысший показатель разрывного усилия был достигнут при температуре расплава 
после введения под шлак навески металлического хрома величиной 1558°C, длительностью 
выдержки металла – 246 секунд, температуре металла после наведения шлака – 1626°C.   

 

Х1 Х2 Х3 Y** Y* Р, кгс 
1549 243 1623 11,14 10 2690 
1558 246 1626 12,27 10 2870 
1564 248 1628 13,03 10 2550 

Х1 Х2 Х3 Y* Р, кгс 
1540 180 1620 10 2660 
1540 240 1610 10 2500 



 60 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Знаменский, Л.Г. Ресурсосбережение в процессах формообразования для литья по 

выплавляемым моделям [Текст]  /  Л.Г.  Знаменский,  А.С.  Варламов,  С.С.  Верцюх //  Вестн.  Южно-
Урал. гос. ун-та. Сер. Металлургия. – 2014. – Т. 14, вып. 1. – С. 28 – 32.  

2. Заславская,  О.М.  Рециклинг в литье по выплавляемым моделям [Текст]  /  О.М.  Заславская,  
Л.Н. Сабирова, Д.А. Кольцо // Вестн. Южно-Урал. гос. ун-та. Сер. Металлургия. – 2012. – Вып. 19. – 
С. 137 – 138.  

3. Комбинированные формооболочки для литья по выплавляемым моделям [Текст]  /  В.К.  
Дубровин, Л.Г. Знаменский, О.М. Пашнина и др. // Вестн. Южно-Урал. гос. ун-та. Сер. Металлургия. 
– 2006. – Вып. 7. – С. 98 – 100.  

4. Плакированные обсыпки в литье по выплавляемым моделям [Текст] / Л.Г. Знаменский, О.В. 
Ивочкина, А.С. Варламов и др. // Вестн. Южно-Урал. гос. ун-та. Сер. Металлургия. – 2008. – Вып. 10. 
– С. 37 – 40.  

5. Повторное исследование остатков этилсиликатных суспензий в литье по выплавляемым 
моделям [Електронний ресурс] / В.С. Конотопов, М.И. Тимохина, Е.В. Проминская // ИТБ "Литьё 
Украины". – 2012. – № 9. – Режим доступа к журн. : http://lityo.com.ua/статьи/566-повторное-
исследование-остатков-этилсиликатных-суспензий-в-литье-по-выплавляемым-моделям – 3.09.2012 г. 

6. Чистикова, З. Э. Оптимизация технологического процесса литья по выплавляемым моделям 
[Текст] / З. Э. Данилишина // Интегрированные компьютерные технологии в машиностроении 
ИКТМ-2014 : тез. докл. всеукраинской научно-технической конференции, Харьков, 11 – 14 ноября 
2014 г. – Х., 2014. – С. 58. 

7. Кошевой, Н. Д. Оптимальное по стоимостным и временным затратам планирование 
эксперимента [Текст]: моногр. / Н. Д. Кошевой, Е. М. Костенко. – Полтава: издатель Шевченко Р.В., 
2013. – 317 с. 

 
Рецензент: д.т.н, проф. Угрюмов М. Л., профессор кафедры информатики Национального 

аэрокосмического университета им. Н. Е.Жуковского «ХАИ». 
д.т.н., проф. Кошовий М.Д., Чистікова З.Е. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ  ЛИТТЯ ПО 
ВИПЛАВЛЮВАНИХ МОДЕЛЯХ 

Для вивчення технологічного процесу лиття по виплавлюваних моделях був проведений 
повний факторний експеримент, на підставі якого видано рекомендації щодо оптимальних 
режимів роботи при точному литті. Побудовано математичну модель, що характеризує 
залежність кількості дефектів від температури розплаву після введення під шлак навішування 
металевого хрому, тривалості витримки металу під шлаком і температури металу після 
наведення шлаку. Виконано оптимізацію методом крутого сходження (уявні досліди). За 
допомогою механічних випробувань кращих зразків на розтяг була підтверджена ефективність 
реалізації уявних дослідів. Деякі з реалізованих дослідів дали кращий результат у порівнянні з 
найкращим дослідом повного факторного експерименту, що дало можливість ще більше 
підвищити якість сплаву.  

Ключові слова: планування експерименту, лиття по виплавлюваних моделях, точне 
лиття, повний факторний експеримент, параметр оптимізації, кількість дефектів, режим 
роботи, круте сходження. 

Prof. Koshevoj N.D., Chystikova Z.E. 
STUDY AND OPTIMIZATION PROCESS  INVESTMENT CASTING 

The recommendations about the optimum modes of casting work were issued based on full factorial 
technological process of investment casting experiment that had been performed. A mathematical model, 
which defines the dependence of  the number of  defects  on the temperature of  the molten slag after  the 
introduction of a sample of metallic chromium, the duration of exposure of the metal under the slag and 
the temperature of the metal after pointing slag, was drawn up. The optimization by a steepest ascent 
method (mental experiment) was carried out. The effectiveness of the mental experiments was confirmed 
by mechanical stretching tests of the best models was proved. Some of implemented experiments gave 
better results as compared with the best experience of the complete factorial experiment that made it 
possible to improve further quality of the fusion. 

Keywords: experimental design, investment casting, precision casting, a full factorial experiment, 
parameter optimization, the number of defects, mode of operation, a steep climb. 
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КРОС-РІВНЕВА ОПТИМІЗАЦІЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 

ТРАНСПОРТНОГО ПРОТОКОЛУ В БЕЗПРОВІДНИХ МЕРЕЖАХ 

 
У статті представлено результати експериментальних досліджень TCP протоколу в 

безпровідних мережах. Представлені результати випробувань на продуктивність 
транспортного рівня та проаналізовані деякі аспекти канального рівня. Досліджені аспекти на 
виявлення помилок при передачі інформації, планування каналу, затримки, адаптивної модуляції 
перемикання рівнів, що впливають на продуктивність протоколу TCP. 

Доповнено аналіз крос-рівневої взаємодії між рівнями модуляції, різні стратегії планування, 
передбачення помилок при передачі та результуючі кадри в TCP.  

Показані аспекти, які показують, що постійне високе ARQ з швидкими повторними 
посиланнями позитивно взаємодіють з таймером повторної передачі TCP навіть для коротких 
затримок відключення. 

Ключові слова: TCP, крос-рівнева взаємодія, модуляція.  
 

Вступ.  Зв’язок завжди був важливою частиною розвитку людства та завжди 
залишатиметься і в майбутньому. З виникненням комп’ютерів та комп’ютерних пристроїв і 
швидким їх розвитком, з’явилася необхідність у зв’язку, як засобом обміну інформацією між 
людиною та комп’ютером і між комп’ютерами в цілому. Історія комп’ютерів та комунікації 
між ними досить коротка в порівнянні з іншими засобами зв’язку,  але дуже захоплююча з 
великою кількістю розробок в галуззі комунікації.  Щоб бути в змозі спілкуватися зі 
швидкістю світла, відправляти текстові повідомлення, аудіо та відео по всій земній кулі – це 
великий подвиг людства. В статті розглядається Інтернет-зв’язок, який здійснюється по 
безпровідних мережах. У порівнянні з провідними мережами, безпровідні мережі 
відрізняються за декількома фундаментальними аспектами. Ці аспекти впливають на 
Інтернет-комунікації.  Щоб мати уявлення про пов’язані з цим проблеми,  в цій статті 
представлений огляд науково-дослідної роботи, запропоновані шляхи вирішення 
проблемних аспектів, обрані методи дослідження та власні внески для покращення обміну 
інформацією в безпровідних мережах. 

Постановка проблеми. Загальною метою всього дослідження є покращення 
продуктивності Інтернет доступу по безпровідних мережах на транспортному та канальному 
рівнях. Це досить широке питання, тому було потрібно обмежити область досліджень. 
Зокрема, Інтернет доступ по безпровідних мережах обмежений на канальному рівні між 
базовою станцією та терміналом. Безпровідна мережа передбачає мобільність, в тому сенсі, 
що термінал може фізично переміщатися в зоні покриття базової станції. Питання, пов’язані 
з передачею, не розглядаються в даній статті.  

Інтернет відноситься до TCP/IP та UDP/IP додатків. Розглядаються три спеціальні 
дослідницькі питання: 

1. Які причини виникнення проблем в безпровідних мережах в порівнянні з провідними 
мережами та які зміни транспортного протоколу були запропоновані для правового захисту? 

Щоб зрозуміти основні проблеми безпровідних мереж в порівнянні з провідними, 
розглядаються основи безпровідної передачі, пов’язані з впливом на продуктивність на 
більш високих рівнях. Розроблено багато пропозицій та вимірювань, для оптимізації 
продуктивності транспортного протоколу в безпровідних мережах. Більшість з них, які 
пов’язані з науково-дослідною роботою, узагальнені та класифіковані, з метою більш 
глибокого розуміння питань, пов’язаних з можливими існуючими рішеннями. 

2. Яку продуктивність можна очікувати від більш гнучкого транспортного 
обслуговування, де надійність може бути обміняна на продуктивність? 
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Розглянуті пропозиції зберігають семантику повної надійності. Ставиться питання про 
надійність відносно бітових помилок по відношенню до пропускної спроможності TCP. 
Модифікація приймача TCP (“TCP-L”) розроблена та реалізована для забезпечення доставки 
сегментів TCP з бітовими помилками до застосування. Модифікація експериментально 
оцінюється в мережевій системі відладки. 

3. Як нижні рівні та транспортний рівень взаємодіють в системі безпровідних мереж в 
залежності від конфігурації канального рівня та який вплив на продуктивність різних 
параметрів канального рівня? 

Окрім оптимізацій на транспортному рівні, потрібно дослідити крос-рівневу взаємодію 
між транспортним рівнем та канальним/фізичним рівнями. Транспортний рівень 
використовує кілька показників, таких як втрата пакетів та час подвійного обороту, щоб 
вирішити, коли передавати сегменти та передавати їх повторно. При передачі по 
безпровідній мережі, втрати пакетів та час подвійного обороту можуть мати різні причини в 
порівнянні з провідною мережею. Такі аспекти, як планування посилання кадрів, 
прогнозування каналу, адаптивної модуляції та повторне посилання кадрів в безпровідній 
мережі, досліджені та пов’язані з результуючою продуктивністю на транспортному рівні.      

Виклад основного матеріалу досліджень. Система оцінки безпровідної мережі може 
використовувати різну ступінь надійності зв’язку, налаштувавши максимальну кількість 
дозволених повторних передач кадрів.  Повторні посилання дуже швидкі (2мс,  що в тричі 
швидше передачі кадру), що сприяє низькій варіації затримки. Досліджується 
продуктивність регулярного TCP над такими посиланнями. 

Розглядається випадок,  в якому експеримент складається з користувача мобільного 
пристрою, який завантажує контент з сервера, використовуючи TCP. Користувач має 
безпровідне підключення до базової станції, яка, в свою чергу, з’єднана з іншою частиною 
мережі Інтернет, яка з’єднана з сервером. Цей приклад зображений на рис. 1. Сценарій 
виконується з трьома комп’ютерами: один відправник, другий – шлюз, третій – приймач. 
Шлюз використовує програмне забезпечення WIPEMU (Wireless IP EMUlator), а усі вузли 
збирають маршрут пакету для подальшого аналізу. 

Система оцінки безпровідної мережі припускає використання FDD  (frequency  division  
duplex) та базових станцій з секторними антенами, а користувацький пристрій лише з однією 
антеною. Доступна пропускна смуга низхідних ліній зв’язку в межах сектора, як 
передбачається, буде відкрита вчасно. Кожен слот тривалістю Т розбивається на елементи 
кодованого сигналу частотно-часової смуги пропускання bfD . Припустимо, що мсT 677.0=  
і кГцfb 200=D , що підходить для стаціонарних користувачів та користувачів, які рухаються, 
в міських чи приміських зонах. Кожен елемент кодованого сигналу кГцмс 200677.0 ´  несе 
120 символів. З цих 120 символів, 12 виділяється на навчання та управління низхідними 
лініями зв’язку, інші 108 – символи корисного навантаження. 

 
Сервер                               Інтернет                                  Базова станція                   Користувач 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Логічна схема експерименту 
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Кожен термінал передбачає SINR (signal to interference and noise ratio) для всіх 

елементів кодованого сигналу,  що дорівнює часу затримки передачі контролю зі зворотнім 
зв’язком. Для символів корисного навантаження адаптивна система модуляції використовує 
вісім некодованих форматів модуляції: BPSK, 4-QAM, cross-8-QAM, 16-AM, cross-32-QAM, 
64 QAM, cross-128 QAM та 256 QAM.  

Низхідні лінії зв’язку безпровідної передачі даних емулюються WIPEMU  (Wireless  IP  
EMUlator) наступним чином: IP-пакети захоплюються на шлюзі і поміщаються в чергу 
очікування передачі. Передача кадрів, тривалістю 0.667мс, здійснюється з частотою 1500Гц. 
Спершу дослідили канал передбачення, щоб визначити рівень модуляції. Відповідна 
кількість бітів потім поміщається в кадр і передається. Під час передачі ймовірність 
символьної помилки розраховується залежно від рівня модуляції та непередбаченого 
“реального” каналу. Кадр з щонайменше однією символьною помилкою помічається, як 
помилковий, і повторно пересилається після регульованої затримки. Використовується 
затримка повторної передачі – 2мс, або 3 кадри. Коли кадр повторно передається, може бути, 
що канальні умови змінилися, і потрібна нова модуляція. Якщо використовується нижня 
модуляція, то кадр розділений на дві частини. Якщо використовується вища модуляція, то 
використовується оригінальна модуляція. Цим забезпечується краща стійкість до помилок, 
але втрачає деяку ефективність. Більш високу пропускну здатність можна отримати шляхом 
виділення більшого обсягу даних в кадрі, але це потребуватиме більше службової інформації 
в межах кадру, щоб мати можливість відокремити блоки даних, оскільки вони більше не 
будуть послідовними. 

Після того, як всі кадри були успішно передані, то IP-пакет звільняється від шлюзу до 
місця призначення. 

Системні параметри, які використовуються в системі оцінки безпровідної мережі, 
наведені в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Системні параметри оцінки безпровідної мережі 
Провідна мережа 

Затримка провідної мережі 80мс (RTT) при фіксованій 
Розмір черги мережі 50 пакетів 

Безпровідні низхідні лінії зв’язку 
Затримка передачі кадру 0.677мс 
Модель каналу 12-tap Jakes urban fading model @ 75км/год, 

16дБ SINR + AR(1) з дисперсією 4дБ і 
полюсом на 0.74 

Модуляція Адаптивна модуляція (1-8біт/сим) з 
регульованим перемиканням для ідеального 
передбачення помилок NMSE 0.1 

Розмір кадру 108 символів 
Кодування Некодований M-QAM 
Планування Статичне або найкращий розподіл каналів 
Посилання ARQ Безперервне 

Безпровідний канал зв’язку 
Модель каналу Накладені обмеження пропускної здатності 

та затримки 
Втрата пакетів 0% (передбачається низький рівень 

модуляції) 
Пропускна здатність 20Кбіт/с 
Затримка 2мс 
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Параметри транспортного рівня 
Протокол TCP (Linux 2.6.8) 
Передані дані 3Мб 
Налаштування TCP Стандартні 
MTU(maximum transmission unit) Стандартний, 1500 байт 
TCP кеш  Очищений перед новим з’єднанням 

 
Для транспортного рівня пропускна здатність досліджувалася відносно різних помилок 

каналу передбачення, каналу планування та затримкою в постійній мережі. Для канального 
рівня досліджувалася кількість повторних передач та рівень модуляції в співвідношенні з 
транспортним рівнем. 

На рис. 2 зображено пропускну здатність TCP залежно від різного ступеня 
передбачення помилок. 

 
 

 
 
 

Рис. 2. Пропускна здатність TCP залежно від різного ступеня передбачення помилок 
для різних стратегій планування 

 
Щоб показати причину для збільшення повторних посилань кадрів, було досліджено, 

як використовувані рівні модуляції варіюються залежно від оптимізації рівнів перемикання 
для планових і статичних схем розподілу. На рисунку 3 та 4 зображена нормалізована 
кількість посилань кадрів, які використовують певний рівень модуляції. 
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Рис. 3. Використання рівня модуляції для планового розподілу 

 
Рис. 4. Використання рівня модуляції для статичного розподілу 

 
Висновки. У статті представлені результати продуктивності TCP  в системі оцінки 

безпровідної мережі з крос-рівневою оптимізацією. Експерименти були виконані зі змінною 
кількістю каналів передбачення помилок, спланований статичний розподіл каналів та дві 
різні оптимізації рівнів перемикання адаптивної модуляції. Отримані результати показують, 
як модуляція на канальному рівні сприяють посиленню повторної передачі кадрів, які 
призводять до підвищення продуктивності TCP. Швидкі повторні посилання не показують 
негативний вплив на таймер ретрансляції TCP навіть для коротких затримок в мережі 
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фіксованого зв’язку. Крім того, отримані результати показують позитивний вплив 
запланованого розподілу каналів і оптимізації рівнів перемикання адаптивної модуляції. 
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КРОСС-УРОВНЕВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРАНСПОРТНОГО ПРОТОКОЛА В БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ 
 
В статье представлены результаты экспериментальных исследований TCP протокола в 

беспроводных сетях. Представлены результаты испытаний на производительность 
транспортного уровня и проанализированы некоторые аспекты канального уровня. Исследованы 
аспекты на выявление ошибок при передаче информации, планирования канала, задержки, 
адаптивной модуляции переключения уровней, влияющие на производительность протокола 
TCP.  

Дополнен анализ кросс-уровневого взаимодействия между уровнями модуляции, различные 
стратегии планирования, предсказания ошибок при передаче и результирующие кадры в TCP.  

Показаны аспекты, которые показывают, что постоянное высокое ARQ с быстрыми 
повторными ссылками положительно взаимодействуют с таймером повторной передачи TCP 
даже для коротких задержек отключения. 

Ключевые слова: TCP, кросс-уровневое взаимодействие, модуляция. 
 

 
Ph.D. Krasylnykov S.R., Prof. Kravchuk S.O., Levchuk A.R. 

A CROSS-LAYER PERSPECTIVE ON TRANSPORT PROTOCOL PERFORMANCE IN 
WIRELESS NETWORKS 

 
This paper presents results from an experimental study of TCP in a wireless. Test results on 

transport layer performance are presented and analyzed in relation to several link layer aspects. The 
aspects investigated are the impact of channel prediction errors, channel scheduling, delay, and adaptive 
modulation switch level, on TCP performance. The paper contributes a cross-layer analysis of the 
interaction between symbol modulation levels, different scheduling strategies, channel prediction errors 
and the resulting frame retransmissions effect on TCP. The paper also shows that highly persistent ARQ 
with fast link retransmissions do not interact negatively with the TCP retransmission timer even for short 
trip delays. 

Keywords: TCP, cross-layer interaction, modulation. 
 
 



 67 

УДК  004.89                                                                      д.т.н., проф. Лєнков С.В. (ВІКНУ) 
Дубина П.М. (ХмНУ) 

к.т.н., доц. Муляр І.В. (ХмНУ) 
 

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ПЛАНУВАННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ МОБІЛЬНОГО 
РОБОТА 

 
У статті проведено аналіз існуючих на даний момент методів планування переміщення 

мобільних роботів. Кожен метод має свої переваги та недоліки порівняно з іншими методами в 
залежності від поставлених завдань. 

На основі приведених нижче методів побудови планування переміщення мобільних роботів 
запропоновано метод, який комбінує в собі два найбільш поширених методи планування: на 
основі нечіткої логіки, та на основі нейронних мереж. 

Ключові слова: нейронна мережа, штучний інтелект, агент. 
 
Вступ. Робота мобільних роботів пов'язана з постійним переміщенням в межах робочої 

зони. В даний час подібні роботи зустрічаються все частіше і з кожним днем вони стають все 
більш функціональними і складними.  У міру зростання функціональності роботів зростає і 
складність розв'язуваних ними завдань. В даний час вже повсюдно зустрічаються автономні 
мобільні роботи -  робокари,  що переміщаються по виробничих приміщень,  також стали 
досить затребувані сервісні роботи - роботи для проведення екскурсій в музеях і виставкових 
центрах, роботи - офіціанти в кафе і ресторанах. Такі роботи працюють в тісному контакті з 
навколишніми об'єктами і людьми, тому до точності і безпеки їх переміщень пред'являються 
дуже високі вимоги. 

Постановка проблеми. Мобільні роботи знаходять все більш широке застосування для 
виконання різних завдань в умовах, коли присутність людини в зоні їх роботи або 
неможливо з міркувань безпеки, або ж небажано через обмеження продуктивності 
обслуговуючого технологічного обладнання. З причини своєї оперативності мобільні роботи 
широко використовуються практично у всіх сферах життєдіяльності людини, особливо у 
військових і промислових областях,  а також,  наприклад,  при дослідженні інших планет.  
Планування переміщення мобільного робота є найважливішою проблемою функціонування 
автономних робототехнічних систем і однією з найбільш активно досліджуваних областей 
сучасного науково-практичного знання. Рішення задачі планування переміщення робота 
охоплює питання, пов'язані з такими науковими областями, як штучний інтелект, 
обчислювальна геометрія, комп'ютерне моделювання і теорія автоматичного управління. 
Автоматизація процесу планування переміщення, при мінімізації витрат часу на підготовчі 
та заключні операції і прискоренні процесу перемикання робота з одного завдання на інше. 

Метою планування переміщення мобільного робота є забезпечення бажаної траєкторії 
його руху,  коли він слідує по запланованому шляху відповідно з керуючими впливами.  
Більшість досліджень, присвячених проблемі планування переміщення робота без зіткнення 
з перешкодами на його шляху базуються на  застосуванні нейронних мереж і нечіткої логіки. 
Дані дослідження проводилися в умовах відомого навколишнього середовища. Рішення 
даної проблеми за допомогою нечіткої логіки є загальновизнаним, так як в цьому випадку 
механізм прийняття рішення завжди дозволяє генерувати відповідні рухи робота, викликані 
появою перешкоди на його шляху. У свою чергу, ефективність використання в рамках даної 
проблеми нейронних мереж в основному залежить від ступеня навченості конкретної мережі, 
тоді як найпростіша модель нечіткої логіки виробляє необхідний вихідний сигнал без будь-
якого навчання. Подальший пошук рішення задачі планування переміщення робота в режимі 
реального часу в невідомому середовищі з використанням нечіткої логіки реалізується за 
допомогою застосування нейронної мережі, навченої правилам нечіткої логіки. У цьому 
випадку комбінована раніше нейронна нечітка система здатна більш ефективно навчатися і 
вирішувати проблеми, пов'язані з нелінійними системами. Таким чином, вирішення цих 
проблем є досить актуальною науково-технічною проблемою. Інтелектуальні системи 
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управління будуються на основі методів нечіткої логіки, теорії автоматичного управління, 
нейронних мереж. Кожен з цих методів має свої переваги і недоліки в залежності від 
конкретного застосування. Найбільш перспективним з них є підхід на основі нейронних 
мереж, оскільки нейронні мережі використовують методи паралельної обробки інформації і 
намагаються відтворювати процеси, що відбуваються в нервовій системі людини й тварин. 

Викладення основного матеріалу. У даній статті розглядається підхід до побудови 
нейромережевих систем, що реалізують біонічний метод адаптивного управління 
мобільними роботами. Цей метод дозволяє будувати ефективні системи інтелектуального 
управління і вирішувати проблеми автоматичної генерації оптимальних траєкторій руху 
мобільних роботів до цільових об'єктів в неформалізованому і динамічно-мінливому 
зовнішньому середовищі. 

Перші експериментальні дослідження біонічного методу були проведені в 70-х роках 
XX століття. Вони проводилися на спеціалізованих апаратних системах нейромережного 
типу. Використання апаратної реалізації дозволяло таким системам приймати рішення про 
напрямки майбутнього руху не тільки в реальному часі, а й зі значним його випередженням. 
Проведені експерименти показали, що реалізований ними біонічний метод цілком 
працездатний і може ефективно використовуватися для вирішення завдань управління рухом 
автономних мобільних роботів. Однак спеціалізована апаратна реалізація не дозволяла 
проводити експериментальні дослідження різних нейромережевих конфігурацій при різних 
типах сенсорних пристроїв, оскільки в цьому випадку виникала необхідність великих 
фінансових та організаційних витрат. 

Для усунення зазначених труднощів було прийнято рішення про створення програмних 
нейромережевих систем управління, що реалізують ті ж принципи на базі сучасних 
комп'ютерних технологій з використанням так званої агентної технології, що дозволило 
перейти до побудови віртуальних моделюючих середовищ (ВМС). Зручність використання 
ВМС полягає в тому,  що вони дозволяють досить легко змінювати параметри як 
нейромережевих систем управління роботів, так і умови їх функціонування. Причому роботи 
в даному випадку розглядаються як інтелектуальні агенти (ІА), здатні сприймати 
навколишнє середовище за допомогою бортових датчиків, що утворюють їх сенсорну 
систему і планувати переміщення до мети на одиничному кроці. 

Досить часто при русі мобільних роботів по пересічній місцевості виникають ситуації, 
в яких робот не може подолати ту чи іншу перешкоду на своєму шляху. 

Дуже часто розробники мобільних роботів акцентують свою увагу на проблемах 
взаємодії робота і навколишнього середовища в процесі руху - це можуть бути сенсорні 
системи для виявлення перешкод, системи визначення рівня вібрацій і системи стабілізації та 
ін. 

Прикладом такої ВМС може служити система віртуального моделювання поведінки 
інтелектуальних агентів, що реалізує нейромережне управління ними. Структура цієї 
системи представлена на рисунку 1. 
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Рис. 1. Структурна схема ВМС 
 
Завдяки модульній архітектурі, ВМС NAME може підтримувати розширення функцій 

системи за рахунок підключення додаткових модулів. 
Одне із завдань, яке вирішується за допомогою даного моделюючого середовища, може 

бути описана таким чином. На віртуальний полігон, що представляє собою майданчик з 
певним чином розміщеними перешкодами і цільовим об'єктом, поміщається ІА. 
Функціонування агента полягає в переміщенні до цільового об'єкту по автоматично 
генерованій ним оптимальній траєкторії на підставі інформації про прохідність локальних 
ділянок середовища, що потрапляють в поле зору його сенсорної системи. 

Проведені за допомогою системи NAME експериментальні дослідження показали, що 
програмна реалізація біонічного методу адаптивного управління ефективно вирішує 
завдання побудови оптимальної траєкторії руху робота на кожному кроці функціонування. 
Однак у цієї системи моделювання є недолік,  що полягає в тому,  що крім емуляції самого 
алгоритму поведінки ІА в ній необхідно відтворювати властивості як зовнішнього 
середовища, так  об'єктів, що в ньому знаходяться, а також емалювати роботу сенсорних 
підсистем різних типів, що істотно впливає на точність моделювання. 

Метод усунення цього недоліку полягає в застосуванні апаратно програмного 
моделювання, що дозволяє досліджувати алгоритми інтелектуального управління в 
природному середовищі. Його суть полягає в тому, що модуль нейромережного планування 
(МНІ), як і у випадку ВМС, реалізується програмним способом на стаціонарній ЕОМ 
загального призначення, а в якості апаратної частини використовується мобільний робот, 
який представляє собою рухливу платформу з встановленими на ній  бортовим контролером, 
інтерфейсом для зв'язку зі стаціонарною ЕОМ і сенсорною підсистемою.  

Алгоритм функціонування такого апаратно-програмного комплексу може бути 
описаний таким чином. Інформація про зовнішнє середовище фіксується відеокамерою і 
передається на ЕОМ по радіоканалу. Далі вона перетвориться в карту середовища шляхом 
виділення перешкод і цільових ділянок за критерієм освітленості: темні ділянки 
класифікуються як перешкоди, яскраві - як мета, а інші ділянки вважаються прохідними. 
Після цього на мапі засобами програмного МНП виділяється оптимальний напрямок 
переміщення до мети. Завершальним етапом роботи алгоритму є перетворення отриманого 
напрямки руху в команди бортового контролера мобільного робота, передача його коду по 



 70 

радіоканалу рухомій платформі та виконання нею ідентичного переміщення в даному 
напрямку. Далі цикл повторюється доти, поки не буде досягнута  мета. 

Алгоритм руху робота досить простий - робот рухається прямолінійно і якщо він 
виявляє перешкоду у себе на шляху,  він робить поворот наліво,  якщо ж на шляху робота 
зустрічається обрив або область чорного кольору («нерівність» поверхні), робот 
розвертається і їде в протилежний бік і наліво. Даний алгоритм представлено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Алгоритм руху робота 

 
 
«Класичні» способи вирішення завдання пошуку траєкторій 
 
Завдання пошуку траєкторії для агента колективу роботів -  складне і нетривіальне 

завдання, тому існує безліч алгоритмів, що дозволяють вирішувати подібні завдання 
відповідно до заздалегідь заданих критеріїв якості рішення. Велика частина цих алгоритмів є 
модифікаціями «базових» методів планування шляху, оптимізованих під певні умови. 
Алгоритми пошуку шляху можна розділити на 3 унікальних групи: 
         - алгоритми обходу перешкод; 

- методи пошуку шляху по графу; 
- інтелектуальні алгоритми. 
Основне завдання при пошуку траєкторії робота в навколишньому просторі - це обхід 

перешкод, і досить часто, для підвищення швидкості розрахунку шляху і переміщення, 
перешкоди ігноруються аж до зіткнення з ними або до входу в зону безпеки.  Цей підхід 
досить часто застосовують, так як для його функціонування необхідно знати тільки відносні 
координати робота, його цілі і своєчасно виявляти ознаки блокування шляху перешкодою. 

До класичних пошукових алгоритмів відносяться як найпростіші «переміщення у 
випадковому напрямку» або «трасування навколо перешкоди», так і більш функціональні, 
такі як «надійне трасування» або «ефективна зважена траєкторія». Реалізовані на їх базі 
системи планування не завжди здатні знайти траєкторію в складно організованому просторі, 
проблему представляють неопуклі перешкоди, різного роду кишені, уступи і тупики. 
Більшості з перерахованих недоліків не спостерігається при використанні алгоритмів пошуку 
шляху по графу, які планують всі переміщення до моменту початку руху.  

Висновки. На основі розглянутих методів, можна сказати, що пошук та розробка 
кращих алгоритмів та методів планування переміщення мобільних роботів на даний час є 
досить актуальною проблемою. Існуючі на даний час методи мають свої переваги та 
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недоліки у певних конкретних ситуаціях. І одним із можливих вирішень даного питання є 
комбінування різних методів поєднавши їхні переваги створивши кращий та ефективніший 
метод. 
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д.т.н., проф. Ленков С.В., Дубина П.Н., к.т.н., доц. Муляр И.В. 
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

МОБИЛЬНОГО РОБОТА 
 

В статье проведен анализ существующих на данный момент методов планирования 
перемещения мобильных роботов. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки по 
сравнению с другими методами в зависимости от поставленных задач. 

На основе приведенных ниже методов построения планирования перемещения мобильных 
роботов предложен метод, который комбинирует в себе два наиболее распространенных 
метода планирования: на основе нечеткой логики, и на основе нейронных сетей. 

Ключевые слова: нейронная сеть, искусственный интеллект, агент. 
 

 
Prof. Lenkov S.V., Dubina P.N., Ph.D. Mulyar I.V. 

ANALYSIS OF EXISTING METHODS OF PLANNING THE MOVEMENT OF A MOBILE 
ROBOT 

 
This analyzed the currently existing methods of planning the movement of mobile robots. Each 

method has its advantages and disadvantages compared to other methods, depending on the tasks. 
On the basis of the below methods of construction planning moving mobile robots proposed a 

method that combines the two most common methods of planning, based on fuzzy logic and neural 
network based. 

Keywords: neural networks, artificial intelligence, agent. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ОБРАХУНКУ ТРИВИМІРНИХ СЦЕН ТА ОБ’ЄКТІВ  
З ВИКОРИСТАННЯМ РОЗРІДЖЕНОГО ВОКСЕЛЬНОГО ОКТОДЕРЕВА 

 
У статті приведено головні принципи побудови тривимірного зображення, особливості 

використання для цієї цілі технології вокселів, а сааме вдосконаленої технології розрідженого 
воксельного октодерева. 

На основі результатів проведених досліджень було визначено наявні та теоретично 
можливі складнощі широкого використання даної технології. Запропоновано та реалізовано 
оптимізацію ряду алгоритмів рендерингу, відбору значень, прослідковування вокселів, збереження 
інформації про їх властивості та розміщенн,. 

Ключові слова: тривимірна графіка, розріджене воксельне октодерево, рендеринг, 
алгоритми. 

 
Вступ. Комп'ютерна графіка є сьогодні потужним і необхідним інструментом при 

вирішення широкого кола завдань, як у наукових дослідженнях, так і в практичних додатках. 
Засоби тривимірної візуалізації використовуються для наочного представлення результатів  
комп'ютерного моделювання, візуалізації даних різноманітних вимірів, що стосуються 
вивчення природних явищ і до контролю виробничих процесів, у медицині, при створенні 
тренажерів і систем віртуальної  реальності.  Одним з актуальних  розділів  комп'ютерної 
графіки є розробка програмно-алгоритмічних засобів об’ємної візуалізації,  які затребувані в 
науковій візуалізації, в метеорології й океанології, у медичній  діагностиці й у ряді інших 
сфер.  

Традиційна тривимірна графіка ґрунтується на представленні об'єктів поверхнями, як 
правило - полігональними. Для такого представлення за останні десятиліття були розроблені 
спеціалізовані апаратні засоби рендерингу. У якості альтернативи поверхням досліджувалося 
і продовжує досліджуватись також представлення об'єктів у вигляді об’ємів. Наші екрани 
складаються із двовимірного масиву пікселів, кожний з яких представляє одиницю площі. 
Об’єм - це тривимірний масив кубічних елементів (вокселів), що представляють одиниці 
тривимірного простору. Подібно тому, як екран може використовуватися для зберігання 
двовимірних об'єктів, наприклад, ліній і цифрових зображень, об’єм потрібний для 
зберігання тривимірних геометричних об'єктів і тривимірних зображень [3]. 

Постановка проблеми. Поточний етап розвитку тривимірної графіки і її різноманітних 
додатків характеризується постійним ростом обсягів даних, що візуалізуються і більш 
високими вимогами до графічних програмних засобів, основними з яких є реалістичність 
зображень  і  швидкість обробки даних. Зусилля дослідників головним чином спрямовані на 
підвищення реалістичності  візуалізації,  підвищення швидкодії програмних засобів і 
розвиток можливостей візуального аналізу даних. Для досягнення зазначених цілей 
необхідним є удосконалювання існуючих і розробка нових методів, алгоритмів, структур 
даних і  реалізація паралельних обчислень із використанням сучасних апаратних 
можливостей. Наочним прикладом, що демонструє вказані вище особливості розвитку 
тривимірної графіки на даному етапі, є задача візуалізації ландшафту. 

Порівняно довго у візуалізації відкритого простору домінувала техніка карт висот. 
Використовуючи двомірні зображення, кожній точці простору могла бути задана висота 
рельєфу в цьому місці. Цей простий підхід має очевидні обмеження, так, наприклад, не 
можна описати круті або нависаючі скелі, печери, великі валуни. 
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Рис. 1. Карта висот (зліва) і візуалізовані вексельні дані (справа) 

 
На противагу цьому, як видно на рис.1, воксельні дані повністю описують стан кожної 

точки всередині заданого об’єму. Відповідно, можуть бути збережені будь-які бажані деталі, 
як форми, так і вмісту. Але, як уже згадувалося, виникають проблеми через більші вимоги до 
пам'яті комп'ютера. Справа в тому, що карту висот ми можемо розглядати як одне єдине 
зображення,  тоді як воксельні дані являють собою N таких зображень,  де N -  максимальна 
висота об’єму, що моделюється. 

Щоб у ряді випадків зменшити як обчислювальне навантаження, так і кількість 
займаної пам'яті, пропонуються різні розв'язки, найчастіше засновані на технології SVO 
(розріджене воксельне октодерево). Однак, дана технологія в першу чергу призначена для 
вирішення проблем продуктивності, особливо для додатків, що використовують трасування 
променів. Тому вимоги до пам'яті залишаються досить значними, що зараховується до 
одного з недоліків технології [2] [4]. 

Крім того, іноді використовують і аналітичні методи моделювання поверхонь: 
комбінуючи різні математичні вирази, можна описати практично будь-яку поверхню. Цей 
підхід дуже ефективний, з погляду витрат пам'яті, тому що всі дані про модель зберігаються 
у вигляді відносно компактного аналітичного опису [1].  У той же час, обчислювальна 
складність не дозволяє застосувати його для додатків, що працюють у реальному часі та для 
моделювання довільних інтерактивних ландшафтів. Із цієї причини перевага була віддана 
використанню воксельних даних, разом з алгоритмом їх компресії, що дозволяють 
оптимізувати витрати пам'яті. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Оскільки основою даної технології є 
групове кодування (англ. Run-Length Encodіng, RLE), первинними елементами даних стають 
лічильники та блоки не-надлишкових даних. У самому базовому алгоритмі RLE єдиний вид 
таких даних -  один символ.  В результаті стислі дані зберігаються у форматі:  
{<лічильник><символ>}, де лічильник - натуральне число, що вказує кількість повторень 
символу. Очевидно, що відсутність у вихідних даних груп однакових символів приведе до 
найгіршого результату компресії: результат буде перевищувати вихідний розмір у два рази. 

Подальший розвиток RLE  вводить поняття блоків,  що пропускаються.  При даному 
підході негативні значення лічильника вказують на необхідне число пропусків. Так можна 
ліквідувати описаний вище недолік, звівши втрати до мінімуму. 

Тоді як стандартний підхід RLE описує використання одного байта під зберігання 
лічильника, цієї кількості може бути об'єктивно недостатньо в ряді ситуацій. Наприклад, при 
наявності дуже великих блоків повторюваних символів, хотілося б відразу вказати як можна 
більший розмір блоку. З іншого боку, постійне використання великої кількості пам'яті під 
лічильники сильно знизить продуктивність алгоритму компресії на більш різноманітних 
вхідних послідовностях, які теж часто зустрічаються у при моделюванні ландшафту, 
особливо поблизу поверхні. 

Для того щоб уникнути надлишкових накладних витрат і у той же час мати можливість 
однаково ефективно забезпечувати компресію як малих так і великих блоків даних, було 
вирішено ввести адаптивний елемент заголовка компресії. Іншими словами, був доданий 
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спеціальний прапорець, стан якого показує, скільки байт використано під лічильник. Для 
малого розміру заголовка було вирішено використовувати 1 байт, відводячи 6 молодших біт 
під лічильник, а два старші - під прапори пропуску й розміру. 

 

 
 

Рис. 2. Умовний вибір розміру заголовка компресії 
 

З рис. 2 видно, що для великого заголовка було вибрано розмір в 3 байта, з яких 22 біта 
відводиться під лічильник, що дозволяє описувати послідовності довжиною до двох 
мільйонів символів. 

Для опису ландшафтів, як правило, необхідно зберігати дані декількох типів, 
наприклад, щільність вокселя і його матеріал. Перше служить для вираження форми об'єкта, 
а друге - його кольору [5]. Ці два параметри мають різний фізичний зміст, тому їх значення 
збігаються вкрай рідко.  У результаті має сенс здійснювати компресію цих даних двома 
окремими файлами, кожний з яких буде містити значення тільки одного типу. 

Однієї з найважливіших задач, розв'язуваних описуваним підходом, є читання даних 
без додаткових витрат пам'яті. Простота використовуваного формату допомагає звести таке 
читання до набору найпростіших операцій. З рис. 3, де зображена блок-схема загального 
підходу до читання стислих даних,  видно,  що цей процес досить простий у реалізації,  а на 
рис.4 на прикладі читання декількох байт цей процес представлено більш детально.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.Блок-схема алгоритму читання в буфер 
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Рис. 4. Читання даних в буфер 

 
Перезапис довільних ділянок файлу є завданням, набагато менш тривіальної, ніж 

читання. Причиною тому є висока ймовірність змін у блоковій структурі стисненого файлу. 
Наприклад, може знадобитися модифікування одного символу посередині великого блоку 
повторюваних значень. Очевидно, що це приведе до розбивки старого блоку на три частини: 
дві менші ділянки з повтореннями й один з новим, незбіжним символом.  

Для подолання позначених проблем існує два способи.  По-перше,  можна витягти зі 
стисненого файлу всі блоки, на які здатна вплинути внесена модифікація, після чого внести 
зміни й знову зробити компресію по стандартному алгоритму. Недолік цього підходу в тому, 
що довжини деяких блоків можуть бути досить великими і робота з ними буде вимагати 
зайвого виділення пам'яті, а також обчислювальної потужності на повторну компресію. 
Другий спосіб полягає в більш розумному підході до керування стиснутими блоками. При 
модифікації деякого символу, прийдеться визначити, яких блоків пам’яті і як саме це 
торкнеться, після чого вжити безпосередніх заходів для досягнення запланованого 
результату.  

Висновки. За результатами тестування програмного прототипу реалізації описаних 
алгоритмів, можна зробити висновок про те, що описаний підхід дійсно допомагає суттєво 
зменшити обсяги займаної пам'яті при роботі з воксельними даними. Подальша оптимізація 
описаного алгоритму має два ключових напрямки. По-перше, існує можливість скористатися 
перевагою незалежності блоків даних усередині файлу, для того щоб реалізувати паралельні 
алгоритми компресії, декомпресії, читання й запису. По-друге, лінійна складність алгоритму 
доступу до даних може бути зведена до логарифмічної, шляхом уведення більш "розумної" 
деревоподібної структури, у рамках якої буде зроблений можливим бінарний пошук. 
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Матвеев П.Ю., к.т.н., доц. Бойчук В.А. 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ТРЕХМЕРНЫХ СЦЕН И ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РАЗРЕЖЕННОЙ ВОКСЕЛЬНОГО ОКТОДЕРЕВА 

 
В статье приведены главные принципы построения трехмерного изображения, 

особенности применения для этой цели технологии вокселей, в частности 
усовершенствованной технологии разреженного воксельного октодерева. 

На основании результатов проведенных исследований было определено имеющаяся и 
теоретически возможная сложность широкого использования данной технологии. Предложено 
и реализована оптимизация ряда алгоритмов рендеринга, отбора значений, отслеживания 
вокселей, сохранения информации об их свойствах и размещении. 

Ключевые слова: трехмерная графика, разреженное воксельное октодерево, рендеринг, 
алгоритмы.  

 
 

Matvyeyev P.Ju., Ph.D. Boychuk V.O.  
OPTIMIZATION OF 3D SCENES AND OBJECTS CALCULATIONS, USING SPARSE 

VOXEL OCTREE 
 
This paper contains fundamental principles of construction of three-dimensional image and 

application features of using of voxel technology, particularly, improved Sparse Voxel Octree technology 
for this purpose. 

Determination of existing and theoretically possible complexities of wide application of this 
technology is based on the results of conducted research. Here was proposed and implemented a number 
of optimization algorithms for rendering, values selection, voxel tracking, storing an information about 
their properties and accommodation. 

Keywords: three-dimensional graphics, sparse voxel octree, rendering, algorithms. 
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ОЦІНКА ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИХ ВТРАТ ПРИ ОДНОЧАСНІЙ РЕЖЕКЦИЇ 
ПАСИВНОЇ ПЕРЕШКОДИ І ПЕРЕВІДБИТОГО СИГНАЛУ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ЦІЛЕЙ 

НА МАЛИХ ВИСОТАХ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ПРОСТОРОВОГО 
РЕЖЕКТОРНОГО ФІЛЬТРА 

 
Втрати у відношенні сигнал/шум, що зумовлені інтерференцією сигналів, відбитих від цілі, 

можна істотно зменшити, якщо здійснювати кутову селекцію сигналів цілі, перевідбитих 
поверхнею Землі. При цьому матиме місце та частина інтерференційних втрат, яка 
обумовлена ослабленням щільності потоку потужності зондуючого сигналу радіолокаційної 
станції в точці знаходження цілі і втрати за рахунок просторового режекторного фільтра. У 
статті теоретично обґрунтовано та підтверджена методом математичного моделювання 
принципова можливість зменшення інтерференційних втрат при радіолокації цілей у 
приземному шарі з високою потенційною ефективністю.  

Встановлено, що одночасна селекція пасивної перешкоди і перевідбитого від Землі сигналу 
цілі допустима лише за наявності запасу у відношенні сигнал/шум.  

Ключові слова: радіолокаційна станція, інтерференційні втрати, просторовий 
режекторний фільтр. 

 
Постановка проблеми. Радіолокація цілей в приземному шарі є однією з найбільш 

складних завдань, що вирішуються оглядовими радіолокаційними станціями (РЛС), як 
загального призначення, так і спеціалізованих (РЛС аеродромного забезпечення) [1]. 
Складність завдання обумовлена дією цілого ряду факторів, з яких, окрім природних 
(кривизна земної поверхні), слід виділити вплив інтенсивних перешкод за рахунок 
відбиття зондуючого сигналу від поверхні Землі,  явище інтерференції прямого і 
перевідбитого поверхнею сигналів за рахунок двопроменевого поширення радіохвиль. 
При обґрунтуванні вимог до інформаційних характеристик РЛС акцентовано увагу на 
двох основних напрямках вдосконалення алгоритмів і структури систем виявлення РЛС 
при виявленні цілей у приземному шарі: по-перше, підвищення ефективності системи 
захисту РЛС від пасивних перешкод, обумовлених відбиттям зондуючого сигналу від 
земної поверхні; по-друге, необхідністю істотного зниження інтерференційних втрат 
енергії сигналу за рахунок двопроменевого розповсюдження радіохвиль. 

 

 
 

Рис. 1. Ілюстрація інтерференційних втрат 
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Розв’язання проблеми. Вплив інтерференції прямого і перевідбитого сигналів на 
результати радіолокації (виявлення - вимірювання) прийнято оцінювати за величиною 
додаткових втрат (втрати інтерференції - інтL ), а також складової середньоквадратичної 
помилки інтs , зумовленої інтерференцією. Наявність інтерференційних втрат 
обумовлена двопроменевим поширенням сигналів в РЛС виявлення цілей на малих 
висотах (рис. 1). 

Відповідно до рис.  1 результуючий сигнал цілі на вході приймального тракту РЛС 
можна визначити наступним чином [2]: 

)()()( пеpспpсpс tututu &&& += ,      (1) 

де )(прс tu&
 
– прямий сигнал, відбитий від цілі; 

 )(перс tu&
 
– сигнал від цілі, перевідбитий поверхнею Землі. 

Різниця фаз прямого і перевідбитого сигналів у співвідношенні (1) дорівнює: 
цa0 sin4 е/лрhДж -=j ,    (2) 

де 0j  
–  скачок фази при відбитті радіохвиль від поверхні Землі (при горизонтальній 

поляризації радіохвиль pj »0 ). 
Використовуючи (1), коефіцієнт, що визначає втрати за рахунок інтерференції ( інтL ) 

можна визначити як:  
2

pc
2

пpcінт )(/)( tutuL &&= .      (3) 

З урахуванням (2) співвідношення (3) для РЛС виявлення із дзеркальною антеною 
приймає вигляд:  

)]sin/4cos(21/[1 цa
2

інт1 elpdd ×-+= hL ,   (4) 

де цдзер0 / GGk=d ; 

 0k  – модуль коефіцієнта відбиття радіохвиль від поверхні Землі; 
 цG , зерGд  – коефіцієнти підсилення (по потужності) антени РЛС у напрямках на ціль 

і точку, відповідну її дзеркальному відображенню ("антипод" цілі). 
Співвідношення (4) визначає інтерференційні втрати при односторонньому поширенні 

сигналу. При двосторонньому поширенні сигналів інтерференційні втрати в РЛС виявлення 
цілей на малій висоті дорівнюють 2

інт1резінт LL = . 
Радикальний спосіб зниження інтерференційних втрат, як це випливає зі 

співвідношення (4), зводиться до вибору параметрів діаграми спрямованості антени РЛС, 
при яких виконується умова: 

1
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0ц

0ц <<
e+e

e-e

G
G

,       (5) 

де e0 – кут місця максимуму діаграми спрямованості антенної решітки в кутомісній 
площині. 

Умова (5) може бути виконана або за рахунок зменшення ширини діаграми 
спрямованості антени в кутомісній площині, або за рахунок збільшення кута місця e0. В 
останньому випадку з'являються втрати у відношенні сигнал/шум, що зумовлені зниженням 
щільності потоку потужності, створюваної РЛС, в точці знаходження цілі на малих висотах і 
зменшенням ефективної площі прийомної антени РЛС. Величина цих втрат може виявитись 
неприпустимо великою. 

Втрати у відношенні сигнал/шум, що зумовлені інтерференцією сигналів, відбитих від 
цілі, можна істотно зменшити, якщо здійснювати кутову селекцію сигналів цілі, 
перевідбитих поверхнею Землі. При цьому матиме місце та частина інтерференційних втрат, 
яка обумовлена ослабленням щільності потоку потужності зондуючого сигналу РЛС в точці 



 79 

знаходження цілі і втрати за рахунок ПРФ. Метод зниження інтерференційних втрат на 
основі принципу кутової режекціі перевідбитого поверхнею сигналу запропонований в [3]. 

Оцінка можливостей щодо зниження інтерференційних втрат методом кутової селекції 
за умови, що до складу заважаючої перешкоди входить тільки сигнал цілі перевідбитий 
поверхнею Землі розглянуто у [4]. Метою даної роботи є оцінка інтерференційних втрат при 
одночасній режекции пасивної перешкоди і перевідбитого сигналу цілі. 

Коефіцієнт, що враховує втрати у відношенні сигнал/шум при кутовий режекції 
джерела пасивної перешкоди Lугл реж, можна визначити як 

)1/(1 2
02режугл rL -= ,      (6) 

де )1( 2
02r-  - співмножник у, що являє собою коефіцієнт використання енергії сигналу 

при кутовому розрізненні двох цілей. 
Достовірність співвідношень (6) підтверджується результатами розрахунку втрат у 

відношенні сигнал / заваюча перешкода методом статистичних випробувань [5]. 
При одночасній кутовий селекції джерела пасивної перешкоди і перевідбитого від 

Землі сигналу цілі будемо мати: 
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Nvvr H rv ,  –  модульні значення коефіцієнта 

кореляції набігів фаз в розкриві антенної рещітки (АР) сигналу пасивної перешкоди і сигналу 
цілі, перевідбитого від Землі (індекс у дужках відповідає числу джерел перешкод, які 
підлягають одночасній кутовий селекції в РЛС виявлення МВЦ). 

Потужність прямого сигналу на виході векторного помножувача дорівнюватиме [3]: 
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де r02 –  коефіцієнт кореляції набігів фаз прямого сигналу цілі і сигналу,  відбитого 
від ділянки Землі, дальність до якого збігається з дальністю до цілі, в розкриві АР; 

При точній настройці ПРФ, в силу ортогональності підпростору, утвореного 
ортогональним доповненням підпростору, натягнутого на стовпці матриці, і заважають 
сигналів (пасивної перешкоди і перевідбитого від Землі сигналу цілі) потужності пасивної 
перешкоди і перевідбитого від Землі сигналу на виході векторного помножувача [4] 
дорівнюватимуть нулю. Тому що заважає перешкода на виході векторного помножувача в 
ідеальному випадку буде визначатися тільки внутрішніми шумами прийомних каналів АР. 
Потужність заважаючої перешкоди на виході векторного помножувача з урахуванням (6) 
дорівнюватиме:  

)Pr(PrPr 0)2(01ш0)2(шш)2(0)ППРФ(мш vvрvYYvр HH
ii

H
^^^ =×= в   . (9) 

У виразі (9) враховано властивість проекторів, в силу якого )2(
2

)2( Pr)(Pr ^^ = . 
Результати розрахунку потужності заважаютчих шумів на виході векторного 

помножувача за формулою (9) і методом Монте-Карло [5] наведено на рис. 2 (позначені 
відповідно суцільною лінією і значком *). 
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Рис. 2. Результати розрахунку потужності заважаючих шумів 

 
По осі ординат на рис. 2 відкладено відношення рмш (ПРФ)/рш. Число незалежних 

шумових вибірок при оцінці потужності заважає шуму на виході векторного помножувача 
методом Монте-Карло вибиралося рівним 500. 

Використовуючи (8) і (9), можна визначити втрати у відношенні сигнал/шум за рахунок 
ПРФ при одночасній кутовий селекції пасивної перешкоди і перевідбитого від Землі сигналу: 

)1/(1 2
э)2(режугл rL -= ,     (10) 

 
де позначено 

2
12

120201
2
02

2
012

э
1

2
r

rrrrrr
-

××-+
= .    (11) 

 
З (11) випливає, що 2

01
2
э rr ³  і 2

02
2
э rr ³ . Це означає, що зі збільшенням числа одночасно 

селектуємих по куту місця джерел перешкод збільшуються втрати у відношенні сигнал/шум 
в РЛС виявлення з ПРФ. На рис. 3 зображені графіки, що ілюструють залежність втрат у 
відношенні сигнал/шум, обумовлених використанням в РЛС вивлення маловисотних цілей 
просторового режекторного фільтра, від дальності до цілі при одночасній кутовій селекції 
перевідбитого від Землі сигналу цілі і сигналу пасивної перешкоди. Залежність, позначена 
цифрою 1, відповідає випадку точної настройки ПРФ, а залежність, позначена цифрою 2, 
відповідає випадку розлагодженого ПРФ переовідбитого від Землі сигналу. Величина 
розлагодження така ж, як і для рис. 2. Видно, що при одночасній селекції по куту місця 
одночасно декількох джерел перешкод втрати у відношенні сигнал/шум істотно 
збільшуються. 
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Рис. 3. Графіки залежності втрат у відношенні сигнал/шум 

 
Так, наприклад, якщо при кутовий селекції тільки перевідбитого Землею сигналу 

втрати у відношенні сигнал/шум при дальності до цілі,  рівної 50  км,  не перевищують 4  дБ 
[4], то при одночасній кутовий селекції перевідбитого сигналу цілі і сигналу пасивної завади 
ці втрати збільшуються до 17 дБ при точній настройці ПРФ перевідбитого від Землі сигналу і 
до 14 дБ при розладі ПРФ перевідбитого від Землі сигналу. 

Висновок. Таким чином, одночасна кутова селекція пасивної перешкоди і 
перевідбитого сигналу допустима тільки при наявності в РЛС відчутного запасу у 
відношенні сигнал/шум. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 
1. Верба B.C. Авиационные комплексы радиолокационного дозора и наведения. Состояние и 

тенденции развития. – М.: Радиотехника, 2008. – 432 с. 
2. Теорія радіолокаційних систем / Під. ред. Лєнкова С.В. – К.:КГУ. 
3. Ленков С.В. Повышение качества обнаружения маловысотных целей методом угловой 

селекции / С.В. Ленков, А.В. Селюков, Р.Ю. Кольцов // Збірник наукових праць Військового 
інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2013. – № 40. – С.45-
51. 

4. Кольцов Р.Ю. Повышение эффективности радиолокации целей в приземном слое на основе 
применения пространственных фильтров селекции / Р.Ю. Кольцов, Ленков Е.С., Лоза В.М. // 
«Система обробки інформації». – Харків, – 2013. – №1(108). – С.75 – 78. 

5. Быков В.В. Цифровое моделирование в статистической радиотехнике / В.В Быков. – М.: Сов. 
радио, 1971. – 328 с. 

6. Бондаренко Б.Ф., Предельное качество обнаружения и разрешения сигналов в обнаружителе 
на основе согласованного проектора / Б.Ф. Бондаренко, Г.Н Бондарчук, В.Ю. Тимчук // Известия 
высших учебных заведений. Радиоэлектроника. – М., 2005 – Т48, №3 – С 24 – 33. 

 
 

Рецензент: д.т.н., проф. Сбітнєв А.І., провідний науковий співробітник науково-дослідного 
центру Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
 



 82 

 
 

к.т.н., с.н.с. Мирошниченко О.В., к.т.н. Гришин С.П., Халиманенко С.Н. 
ОЦЕНКА ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ПОТЕРЬ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОЙ РЕЖЕКЦИИ 

ПАССИВНОЙ ПОМЕХИ И ПЕРЕОТРАЖЕННОГО СИГНАЛ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ 
НА МАЛЫХ ВЫСОТАХ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

РЕЖЕКТОРНОГО ФИЛЬТРА 
 
Потери в отношении сигнал / шум, обусловленные интерференцией сигналов, отраженных 

от цели, можно существенно уменьшить, если осуществлять угловую селекцию сигналов цели, 
переотраженного поверхностью Земли. При этом будет иметь место и часть 
интерференционных потерь, которая обусловлена ослаблением плотности потока мощности 
зондирующего сигнала радиолокационной станции в точке нахождения цели и потери за счет 
пространственного режекторного фильтра. В статье теоретически обоснована и 
подтверждена методом математического моделирования принципиальная возможность 
уменьшения интерференционных потерь при радиолокации целей в приземном слое с высокой 
потенциальной эффективностью. 

Установлено, что одновременная селекция пассивной помехи и переотраженного от 
Земли сигнала цели допустима только при наличии запаса в отношении сигнал/шум. 

Ключевые слова: радиолокационная станция, интерференционные потери, 
пространственный режекторный фильтр. 

 
 

Ph.D. Miroshnichenko O.V., Ph.D. Grishin S.P., Halimanenko S.N. 
ASSESSMENT OF INTERFERENCE IN SIMULTANEOUS LOSSES REJECT CLUTTER 

AND MULTIPATH SIGNAL WHEN TARGET DETECTION LOW-LEVEL DUE TO THE USE 
OF SPACE NOTCH FILTER 

 
Losses in the signal / noise ratio due to the interference of the signals reflected from the target, can 

be significantly reduced if the selection signals to carry out the angular goal Backlight Earth. This will 
take place of the interference loss, which is caused by the weakening of the power flux density probing 
radar signal at the location of the target and the loss due to spatial notch filter. The paper theoretically 
proved and confirmed by mathematical modeling principle possible to reduce interference with the loss of 
radar targets in the surface layer with a high efficiency potential. 

It was found that the simultaneous selection of passive interference and signal re-scattered by the 
Earth's purpose is permissible only if the stock in the signal / noise ratio. 

Keywords: radar, interference losses spatial notch filter. 
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ОЦІНКА РАДІАЛЬНИХ РОЗМІРІВ ПОВІТРЯНИХ ЦІЛЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ 

БАГАТОЧАСТОТНИХ ЗОНДУЮЧИХ СИГНАЛІВ 
 

У статті проведено аналіз отримання інформації про радіальні розміри повітряних 
об'єктів з використанням характеристик флуктуацій відбитих сигналів на різних частотах. 
Розглянуто переваги та недоліки оцінки радіальних розмірів цілей з використанням 
багаточастотних зондуючих сигналів. Визначено, що для повітряних об'єктів, що відрізняються 
радіальними розмірами, спостерігається різний характер флуктуацій амплітуд відбитих 
сигналів, як при зміні кута візування цілі, так і при зміні частоти зондуючого сигналу. 
Сформовано висновок, що в основі наведених у статті кореляційних ознак розпізнавання, 
лежить залежність характеру флуктуацій ефективної поверхні розсіювання цілі при перебудові 
частоти зондуючого сигналу від радіального розміру цілі. Різний характер флуктуацій 
викликаний різною відстанню між ділянками локального відображення цілі уздовж лінії 
візування, положення яких визначає фазу розсіяної хвилі і напрям її приходу.  

Ключові слова: багаточастотні сигнали, ділянка локального відображення, зондуючий 
сигнал, повітряний об'єкт, ефективна поверхня розсіювання. 

 
Вступ та постановка задачі. Використання замість однієї частоти в сигналі, 

сукупності частот, що лежать в певній смузі, дозволяє підвищити ступінь інформативності 
радіотехнічних систем, оскільки кількість інформації, яка може бути передана в одиницю 
часу, виявляється прямо пропорційно цій смузі. Одним із шляхів отримання інформації про 
радіальні розміри повітряних об'єктів (ПО) є використання характеру флуктуацій відбитих 
сигналів на різних частотах. Зазначені флуктуації обумовлені змінами набігу фаз від різних 
ділянок локального відображення (ДЛВ) на «освітленій» поверхні цілі до фазового центру 
антенної системи радіолокаційної станції (РЛС)  як при зміні кута візування цілі,  так і при 
перебудові частоти зондуючого сигналу (ЗС).  У більшості випадків вдається 
використовувати тільки амплітудну інформацію, яка залежить від інтерференційних ефектів 
вторинного випромінювання на досить високих частотах [1]. 

Для повітряних об'єктів, що відрізняються радіальними розмірами, спостерігається 
різний характер флуктуацій амплітуд відбитих сигналів як при зміні кута візування цілі, так і 
при зміні частоти зондуючого сигналу. 

Однією з розпізнавальних ознак розпізнавання цілей, що відрізняються радіальними 
розмірами, є запропонований параметр ε, який характеризує частотну кореляцію флуктуацій 
ефективної поверхні розсіювання (ЕПР) цілі при дискретній перебудові частоти сигналу РЛС 
і визначається виразом 
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де ( )2
mU f – амплітуда відбитого ціллю сигналу на частоті mf  mf , S - число частот 

багаточастотного сигналу (БЧС). Нормировка суми модулів різниці сигналів, відбитих від 
цілі,  на суміжних частотах БЧС на суму сигналів,  відбитих від цілі,  на всіх частотах 
забезпечує інваріантність ознаки розпізнавання до зміни відстані від РЛС до цілі. 
Розрахувавши значення ознаки розпізнавання ε, можна класифікувати цілі за ознакою 
«радіальна протяжність». Застосування БЧС в цьому способі розпізнавання необхідно для 
отримання середнього значення модуля різниці відбитих від цілі сигналів, рознесених по 
частоті на величину DF, і його нормування. 

Виходячи з цього, вираз (1) можна переписати у вигляді: 
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де позначення ( ) )()( FffFE D+s-s=D  прийнято для того, щоб підкреслити 

залежність ознаки розпізнавання e від розносу частот БЧС;  σ –  ЕПР цілі.  Рознос суміжних 
частот DF вибирається з інтервалу кореляції найбільшою з розпізнаваних цілей.  

Отримано аналітичний опис ознаки ( ) sDFE  для групової зосередженої цілі: 
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де N – число «блискучих» елементів на «освітленій» поверхні цілі; si(j) –  ЕПР 

«блискучих» елементів, які не залежать від зміни частоти в обмеженому діапазоні; Dri(j) – 
зміщення i(j)-го «блискучого» елемента уздовж лінії візування РЛС щодо першого елемента; 
с – швидкість поширення електромагнітних хвиль. [2] 

Залежність ознаки розпізнавання ( )D sE F  від DF  і ( )D j ir  показує його чутливість до 
радіального розміру цілі,  при фіксованому розносі частот.  Однак не всі РЛС мають 
можливість випромінювати багаточастотний сигнал з необхідними параметрами для 
розпізнавання ПО. Тому, взявши до уваги аналогію характеру флуктуацій миттєвої ЕПР ПО 
різної протяжності як при зміні несучої частоти ЗС, так і кута візування, проведення 
усереднення за рахунок зміни несучої частоти ЗС при отриманні ознаки розпізнавання ε 
можна замінити усередненням за рахунок зміни кута візування цілі при використанні ЗС 
всього на двох частотах. Таким чином, вираз для обчислення ознаки розпізнавання ε при 
використанні двохчастотного ЗС прийме вигляд: 
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де М – кількість оглядів, за які проводиться усереднення; 0,5 – нормуючий множник, 

що враховує знаходження середньої ЕПР цілі s  по двочастотному сигналу. Аналітичний 
опис ознаки розпізнавання (3) буде справедливо і для даного способу обчислення ознаки.  

Крім того, в РЛС з гнучким поєднанням режимів виявлення і розпізнавання для 
отримання високих показників якості розпізнавання ПО за допомогою ознаки ( )D sE F  
можливе поєднання двох-і багаточастотних способів розпізнавання, а саме поєднання 
усереднення, як за різними оглядам, так і за рахунок зміни несучої частоти. Це дозволить 
зменшити кількість звернень до цілі для проведення усереднення, а значить і час, що 
витрачається на проведення розпізнавання.  

Таким чином, можна виділити два способи розрахунку значень ознаки розпізнавання e, 
як відношення середнього значення модуля різниці сигналів, рознесених по частоті, до 
середньої ЕПР цілі: амплітудний багаточастотний спосіб розпізнавання при дискретній 
перебудові частоти ЗС і амплітудний двочастотний спосіб розпізнавання з усередненням по 
числу незалежних звернень до цілі парами частот. 

Для оцінки ефективності розпізнавання класів повітряних цілей за ознакою «радіальна 
протяжність» з використанням двохчастотного ЗС були проведені експериментальні 
дослідження на РЛС чергового режиму в різних режимах її роботи. [3]  
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На рисунку 1 представлені гістограми розподілу ознаки розпізнавання ( )D sE F  для 
літаків Як-52 і Ан-26, як представників класів – літак середнього розміру і літак малого 
розміру при числі оглядів, обраних для усереднення,  М = 10. Оцінка достовірності 
розпізнавання проводилася за правилом максимальної правдоподібності і склала в 
середньому 94%. 

 
 

 

0 0.1 0.2 0.3 0. 4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2

1

2

3

4

5( )
÷÷
ø

ö
çç
è

æ
s

DFE
p  

Ан-26 

Як-52 

а 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4

1

2

3

4

5

6

Ан-26 

Як-52 
( )

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
s

DFE
p

 

 б 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

1

2

3

4

5

6

Ан-26 

Як-52 

( ) sDFE
 

( )
÷÷
ø

ö
çç
è

æ
s

DFE
p

 

в 

 

 Рис. 1. Гістограми розподілу ознаки розпізнавання в різних режимах роботи РЛС: а – 
амплітудний; б – некогерентного накопичення; в – швидкого перетворення Фур'є 

 
Сутність способів розпізнавання полягає в знаходженні взаємозв'язку амплітуд 

(потужностей) сигналів, рознесених по частоті. Чим більше розмір цілі, тим цей 
взаємозв'язок менше. Застосування БЧС необхідно лише для заміни усереднення за часом (по 
реалізаціям цілі), розподілених на несучій частоті, що може скоротити час на розпізнавання 
до одного контакту з ціллю (за один огляд). 

Висновки. Таким чином, в основі наведених у статті кореляційних ознак розпізнавання 
лежить залежність характеру флуктуацій ЕПР цілі при перебудові частоти ЗС від радіального 
розміру цілі. Різний характер флуктуацій викликаний різною відстанню між ДЛВ цілі уздовж 
лінії візування, положення яких визначає фазу розсіяної хвилі і напрям її приходу. 
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ОЦЕНКА РАДИАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МНОГОЧАСТОТНЫХ ЗОНДИРУЮЩИХ СИГНАЛОВ 

 
В статье проведен анализ получения информации о радиальных размерах воздушных 

объектов с использованием характеристик флуктуаций отраженных сигналов на разных 
частотах. Рассмотрены преимущества и недостатки оценки радиальных размеров целей с 
использованием многочастотных зондирующих сигналов. Определено, что для воздушных 
объектов, отличающихся радиальными размерами, наблюдается различный характер 
флуктуаций амплитуд отраженных сигналов, как при изменении угла визирования цели, так и 
при изменении частоты зондирующего сигнала. Сформирован вывод, что в основе приведенных в 
статье корреляционных признаков распознавания, лежит зависимость характера флуктуаций 
эффективной поверхности рассеивания  цели при перестройке частоты зондирующего сигнала 
от радиального размера цели. Различный характер флуктуаций вызван разным расстоянием 
между УЛО цели вдоль линии визирования, положение которых определяет фазу рассеянной 
волны и направление ее прихода. 

Ключевые слова: многочастотные сигналы, участок локального отражения, зондирующий 
сигнал, воздушный объект, эффективная поверхность рассеивания.  

 
 
 

Ph.D. Nikiforov N.N., Ph.D.  Schwab V.K., Ph.D. Ohramovich M.M., Laletin S.P. 
AIR TARGETS RADIAL SIZE ASSESSMENT USING MULTI-FREQUENCY PROBING 

SIGNALS 
 
The author analyzes obtaining information about air targets radial sizes using characteristics of the 

reflected signals fluctuations at different frequencies. The advantages and disadvantages of the air targets 
radial sizes assessment using multi-frequency probing signals have been addressed. It has been defined 
that air objects differing radial dimensions have a different nature of the reflected signals amplitudes 
fluctuations while changing both the antenna look angle and probing signal frequency. The conclusion 
was made that the basis for the stated in the article correlation recognition features is the dependence of 
the character of fluctuations of the effective target scattering surface while restructuring the probing 
signal frequency from the radial size of the target. The different nature of fluctuations was caused by the 
different distances between the local reflection section of the target along the line of alignment, the 
position of which determines the scattered wave phase and the direction of its arrival. 

Keywords: multi-frequency signals, local reflection section, probing signal, air object, effective 
target scattering surface. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗИП 
СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ РЭТ 

 
Рассматривается трехуровневая система обеспечения ЗИП (запасное имущество и 

принадлежности) сложных объектов радиоэлектронной техники (РЭТ), включающая 
одиночные ЗИП объектов (ЗИП-0), групповой ЗИП (ЗИП-1), и ЗИП центральной базы снабжения 
(ЗИП-2). ЗИП-0 предназначен для обеспечения текущего ремонта, ЗИП-1 используется в случае 
отсутствия запасных элементов в ЗИП-0, ЗИП-2 является источником для периодического 
пополнения ЗИП-0 и ЗИП-1. Вводятся параметры для формализованного описания системы 
обеспечения ЗИП. Строится математическая модель, устанавливающая связь показателей 
надежности и стоимости эксплуатации объектов РЭТ с параметрами системы обеспечения 
ЗИП. Модель реализована программно методом имитационного статистического 
моделирования.   

Формулируется постановка задачи оптимизации параметров системы обеспечения ЗИП и 
анализируются возможности ее решения. Приводится пример моделирования системы 
обеспечения ЗИП.  

 
Введение. Для обеспечения требуемого уровня надежности сложных объектов 

радиоэлектронной техники (РЭТ) создается система обеспечения ЗИП (запасное имущество 
и принадлежности). Существуют различные подходы к построению такой системы, 
зависящие от назначения объектов РЭТ и условий их эксплуатации, от требований к уровню 
надежности объектов и многих других факторов. В данной статье рассматривается система 
обеспечения ЗИП, структура которой изображена на рис. 1. Сокращение ЗИП далее будем 
понимать в более узком, чем это обычно принято [1], смысле, просто как совокупность 
(множество) запасных частей (элементов), которые используются для восстановления 
работоспособности объекта при его отказе.  

Рис. 1. Система обеспечения ЗИП 

ЗИП-1

ЗИП-0

Объекты РЭТ

Объект

ЗИП-2 
(НИП)

0-зипt

1-зипt

2-зипt
1-зипT

0-зипT

Пополнение 
ЗИП

 
В рассматриваемой системе имеются три разновидности комплектов ЗИП: ЗИП-0 – 

комплект, придаваемый каждому объекту, расположенный непосредственно в месте его 
дислокации и перемещаемый с ним в случае, если объект РЭТ является подвижным или 
возимым. Комплект ЗИП-0 используется для текущего ремонта и содержит наименее 
надежные элементы, которые наиболее часто требуются для восстановления 
работоспособности объекта. ЗИП-0 часто называют одиночным ЗИП, так как он придается 
одному объекту. ЗИП-1 – комплект, придаваемый группе объектов (групповой ЗИП), 



 88 

предназначен для хранения элементов, которые могут отсутствовать в ЗИП-0. ЗИП-1 обычно 
располагается в пункте (на складе), который находится примерно на равном удалении от 
объектов РЭТ. ЗИП-2 будем рассматривать как неисчерпаемый источник поставок (НИП), 
который используется как для периодического пополнения ЗИП-0 и ЗИП-1, так и как 
источник поставки элементов в тех случаях, когда нужный элемент в данное время 
отсутствует в ЗИП-0 и ЗИП-1.  

Объекты РЭТ, для которых создается система обеспечения ЗИП, имеют иерархическую 
конструктивную структуру, которую можно представить в виде дерева, показанного на рис. 
2. Отдельные конструктивные элементы могут быть как простыми (изображены кружками), 
так и составными (изображены прямоугольниками). Простые элементы в действительности  

 
Рис. 2. Иерхархическая конструктивная структура обьекта РЭТ 
 
могут быть сколь угодно сложными техническими изделиями, однако, в данной 

ситуации их внутреннее устройство не рассматривается. Составные элементы включают в 
себя как простые, так и составные элементы более низких конструктивных уровней.  

Среди множества всех конструктивных элементов выделим его подмножество оE , 
которое условимся называть множеством отказывающих элементов.  В множество оE  
включаются элементы, удовлетворяющие следующим двум условиям: 1) их работоспособное 
состояние обеспечивает работоспособное состояние объекта в целом (последовательное в 
смысле надежности соединение элементов), и 2) при отказах объекта для восстановления его 
работоспособности с наибольшей вероятностью осуществляется замена элементов, 
принадлежащих множеству оE . Очевидно, что в множество оE  должны быть включены 
элементы, требующие наименьших трудозатрат при их замене.  

Сложные объекты РЭТ обычно многофункциональны и при строгом подходе следовало 
бы множество оE  определять для каждой функции отдельно.  Мы примем допущение,  что 
для объекта РЭТ можно выделить единственную (главную) функцию и для нее определяется 
множество оE . 

Множеством оE  определяется исходный перечень типономиналов элементов, которые 
должны включаться потенциально в те или иные комплекты ЗИП.   

 
Формализация и постановка задачи оптимизации системы обеспечения ЗИП. Для 
формализованного описания отдельного комплекта ЗИП введем следующие параметры: 

}{зип ik xX =
r

 - вектор, определяющий состав k-го ЗИП, в котором ix  - количество 
элементов i-го типономинала, имеющееся в составе данного ЗИП ( 1,0=k ); 

оЕ

Объект
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kTзип  - периодичность пополнения k-го ЗИП;1 

kзипt  - среднее время доставки элементов из k-го ЗИП ( 2,1,0=k ); 

kC зипд  - стоимость доставки элементов из k-го ЗИП. 
С учетом этих обозначений рассматриваемую  систему обеспечения ЗИП будем 

описывать следующим обобщенным параметром: 
{ }2,0;,,,P зипдзипдзипзипзип =t= kCTX kkkk
r

.                                  (1) 
Для представления характеристик объекта РЭТ введем обобщенный параметр 

следующего вида: 
{ }{ }озам0зампнсрорэт ,1;,,,,,,P EiCCTE iiiiii =ttn= ,                        (2) 

где оE  - введенное выше множество отказывающих элементов; iTср  и in  - показатели 
безотказности i-го элемента (средняя наработка до отказа и коэффициент вариации 
наработки до отказа); iпнt  и iзамt  - показатели ремонтопригодности i-го элемента (среднее 

время поиска неисправности и среднее время замены элемента); iC0  и iCзам  - стоимость 
элемента и стоимость операции по его замене. 

Качество процессов технической эксплуатации объектов РЭТ будем характеризовать 
следующими показателями: 

0T  - средняя наработка на отказ объекта; 

пT  - среднее время простоя в неработоспособном состоянии; 

эc  - удельная стоимость эксплуатации объекта. 
От параметров зипP  непосредственно зависят только показатели пT  и эc , поэтому 

далее будут рассматриваться только эти показатели. 
В общем виде задачу оптимизации параметров системы ЗИП с учетом введенных выше 

обозначений определим следующими условиями: 
тр

пзипрэтп )P,P( TT £* ; 

)P,P(min)P,P( зипрэтэ
P

зипрэтэ
зип

cc =* ,                                                             (3)  

где тр
пT  - заданное требуемое значение допустимого времени простоя; рэтP  - 

параметры объектов РЭТ, для которых предназначена система ЗИП; рэтP  - искомые 
оптимальные значения параметров системы обеспечения ЗИП.  

Очевидно, что для решения задачи (3) необходимо знать зависимости целевых функций 
пT  и эc  от соответствующих конкретных параметров (1) и (2). Для определения этих 

зависимостей построим следующую математическую модель. 
 
Математическая модель системы обеспечения ЗИП. Запишем систему 

математических выражений, связывающих показатели пT  и эc  с конкретными параметрами, 
представленными в (1) и (2).  

Среднее время простоя пT  можно представить двумя составляющими: 
)P,P()P()P,P( зипрэтзипожрэтвзипрэтп TTT += ,                                  (4) 

                                                             

1 Параметры kX зип

r
 и kTзип  для ЗИП-2 (НИП) смысла не имеют. 
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где )P( рэтвT  - среднее время восстановления объектов; )P,P( зипрэтзипожT  - среднее 
время ожидания доставки исправного элемента из ЗИП.  

Величина вT  - это стандартная характеристика свойства ремонтопригодности объекта и 
от параметров зипP  не зависит. С параметрами рэтP  величина вT  связана следующим 
образом: 

( ) åå
Î"Î"

wwt+t=
оо

зампнрэтв )P(
Ei

i
Ei

iiiT ,                                     (5) 

где iw  - среднее значение параметра потока отказов i-го элемента. Величина iw   
определяется выражением: 

dtTt
T

T
T

iiiiiii ò nw=nw=w
э

0
ср

э
ср ),/(1),( ,                                  (6) 

где эT  - рассматриваемый интервал времени эксплуатации объекта; ),/( ср iii Tt nw  - 
функция параметра потока отказов i-го элемента. 

Суммирование в (5) ведется по всем отказывающим элементам оE .  
Для величины )P,P( зипрэтзипожT  запишем следующее выражение: 

( ) ( )[ ]2зип1зип1зип1зип0зип0зип0зипзипзипож 11)P( t-+t-+t= KKKKT ,              (7) 

где kK зип  -  коэффициент готовности ЗИП –  один из показателей достаточности ЗИП,  
который,  имеет смысл вероятности того,  что в произвольный момент времени в ЗИП 
найдется нужный для восстановления объекта запасной элемент [2]. Величина kKзип  

зависит от объема ЗИП kX зип
r

, от периодичности его пополнения kTзип  и от показателей 

безотказности элементов iw . Величину kKзип  можно определить как усредненное значение 

вероятности достаточности ЗИП ),/( зипзипд w
rr

kk XtP : 

dtXtP
T

TXKK
kT

kk
k

kkkk ò w=w=
зип

0
зипзипд

зип
зипзипзипзип ),/(1),,(

rrrr
,                    (8) 

где ),/( зипзипд w
rr

kk XtP  - вероятность достаточности ЗИП kX зип

r
 в момент времени t при 

условии, что при 0=t  ЗИП был пополнен до состава kX зип
r

; iw
r

 - вектор средних значений 

iw : { }о,1; Eii =w=w
r

. 

Удельную стоимость эксплуатации объекта эc  представим такими двумя 
составляющими: 

)P,P()P()P,P( зипрэтзипрэттрзипрэтэ сcc += ,                              (9) 

где )P( рэттрc  - затраты на текущие ремонты объекта; )P,P( зипрэтзипс  - затраты на 
систему обеспечения ЗИП. 

Величину )P( рэттрc  можно рассчитать следующим образом: 

( ) эоткзам0рэттр
о

)P( TnCCc
Ei

iii ÷
÷

ø

ö

ç
ç

è

æ
+= å

Î"
,                                 (10) 

 
где  inотк  - среднее число отказов i-го элемента на рассматриваемом периоде 

эксплуатации эT . Величина inотк  определяется как произведение эTi ×w . 



 91 

Затраты на систему обеспечения ЗИП )P,P( зипрэтзипc  определяются суммой: 

)P,P()P,P()P,P( зипрэтпзипзипрэтдзипзипрэтзип ccc += ,                          (11) 

где )P,P( зипрэтдзипc  -  затраты стоимости на доставку запасных элементов из ЗИП;  

)P,P( зипрэтпзипc  - затраты на пополнение комплектов ЗИП. 

Составляющую затрат )P,P( зипрэтдзипc  найдем из выражения: 
( ) ( )( )[ ]{ } э2зипд1зип1зипд1зип0зип0зипд0зипоткзипрэтдзип 11)P,P( TСKСKKСKnс -+-+= S ,(12) 

где Sоткn  - среднее суммарное количество отказов объекта за время эT  

( å
Î

S w=
о

эотк
Ei

iTn ); kKзип  - введенные выше коэффициенты готовности ЗИП; kС зипд  - 

стоимость одной доставки из ЗИП k-го уровня ( 2,1,0=k ).  
Составляющую затрат )P,P( зипрэтпзипc , связанных с периодическим пополнением 

ЗИП, определим выражением: 

( ) ( )[ ]å
=

=

- +-=
1

0
нрзипзипзипзипп

э
зипрэтпзип ,

1
)P,P(

k

k
kkkk CTXCXCn

T
c

rr
,               (13) 

где kn зипп  -  число поставок (пополнений)  ЗИП k-го вида за время эT ; ( )kXC зипзип
r

 - 

стоимость комплекта ЗИП k-го вида; ( )kk TXC зипзип ,-r  -  средняя стоимость остатка ЗИП k-го 

вида в момент его очередного пополнения; нрC  - стоимость накладных расходов 
(комплектование, упаковка и т.п.). 

Величина kn зипп  равна [ ]
цзипэзипп kk TTn = , где квадратные скобки обозначают 

операцию взятия целой части. Величина ( )kXC зипзип
r

 определяется просто как сумма 
стоимостей элементов, входящих в состав ЗИП: 

( ) å
Î"

=
о

0зип
Ei

iik CxXC
r

.                                                  (14) 

Величина ( )kk TXC зипзип ,-r  определяется следующим образом: 

( ) [ ]å
Î"

-=
о

0зипзипзип )(,
Ei

ikiik
-

k CTaxTXC
r

,                               (15) 

 
где )( зип ki Ta  - средний расход элементов i-го типономинала на интервале пополнения 

kTзип . Величину )( зип ki Ta  можно найти через параметр потока отказов элементов i-го 

типономинала iw  как произведение ki Tзип×w . 

Приведенные выше выражения, устанавливающие зависимость показателей пT  и эc  от 
конкретных параметров (1)-(2) представляют собой математическую модель 
рассматриваемой системы обеспечения ЗИП. Практическая реализация этой модели, с 
помощью которой можно было бы производить конкретные расчеты, связана со 
значительными трудностями. Поэтому данная модель была реализована методом 
имитационного статистического моделирования в рамках ранее разработанной программы 
ISMPN [2]. В эту же программу были внесены дополнения, позволяющие решать 
оптимизационную задачу (3), суть этих дополнений кратко рассматривается ниже. 

 
Методика решения задачи оптимизации системы обеспечения ЗИП. Будем 

полагать, что среди множества параметров, относящихся к зипP , оптимизации подлежат 



 92 

состав ЗИП kX зип
r

 и периодичность его пополнения kTзип . С учетом этого общую 

постановку задачи (3) оптимизации параметров системы обеспечения ЗИП в компактном 
виде запишем следующим образом: 

{ } тр
пзипзипп 1,0;, TkTXT kk £÷

ø
öç

è
æ =**r ; 

{ } min1,0;, зипзипэ ®÷
ø
öç

è
æ =** kTXc kk

r
.                                        (16) 

Звездочкой * здесь, как и ранее, отмечены искомые оптимизируемые параметры. 
Остальные параметры в записи (16) опущены, они в данной задаче являются 
неуправляемыми параметрами и рассматриваются просто как исходные данные.  

Трудности решения данной задачи обусловлены рядом обстоятельств, главными из 
которых являются следующие: 

1)  Основные искомые параметры *
kX зип

r
 являются векторами, что требует поиска 

специальных приемов для определения оптимальных значений их отдельных составляющих; 
2)  Существенная взаимозависимость между оптимизируемыми параметрами: с одной 

стороны, очевидно, что состав ЗИП *
kX зип

r
 зависит от периодичности его пополнения *

kTзип , 

и, с другой стороны, оптимальные пары параметров **
kk TX зипзип ,

r
 также взаимозависимы; 

3)  Для целевых функций задачи пT  и эc  неизвестны их аналитические зависимости от 
параметров, их значения (оценки) определяются путем статистического моделирования, и 
поэтому известны только в заданных точках пространства параметров.  

Для преодоления первой из указанных трудностей можно воспользоваться таким 
приемом. Известно достаточно большое количество идейно сходных методик определения 
оптимального состава ЗИП при заданном значении показателя его достаточности [3,4]. Если 
задано требуемое значение вероятности достаточности ЗИП тр

зипP , то задача определения 

оптимального комплекта ЗИП при заданной периодичности его пополнения зипT  имеет 
следующий вид: 

( ) тр
зипзипзипзип , PTXP ³+r ; 

( )
зип

minзипзип
X

Xn r
r

®+ ,                                                       (17) 

где +
зипX
r

 - искомый оптимальный состав ЗИП;  ( )зипзип Xn
r

 - суммарное количество 

элементов в ЗИП состава зипX
r

: å
Î

=
зип

)( зип
Xx

i
i

xXn r

r
.  Методика решения задачи (17)  для 

случая, если наработка между отказами элементов подчинена DN-распределению, подробно 
изложена в [5], поэтому здесь мы ее не рассматриваем. Эта методика использована в 
программе ISMPN. 

Нетрудно видеть, что решением задачи (17) параметры +
зипX
r

 и зипT  связываются 

между собой: каждой паре значений зипзип,TX +r  ставится в соответствие единственное 

значение вероятности достаточности тр
зипP , и наоборот, при заданных фиксированных 

значениях зипT  и тр
зипP  мы получаем единственный соответствующий им оптимальный 

вектор +
зипX
r

Благодаря этому мы получаем возможность «уйти» в задаче (16) от 
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необходимости прямого поиска оптимальных векторов *
kX зип

r
.  Вместо задачи (16)  мы с 

равным успехом можем решать задачу  

{ } тр
пзипзипп 1,0;, TkTPT kk £÷

ø
öç

è
æ =** ;                                        (18а) 

{ } min1,0;, зипзипэ ®÷
ø
öç

è
æ =** kTPc kk ,                                     (18б) 

в которой все оптимизируемые параметры являются скалярами. 
Однако и в этом виде задача по-прежнему остается достаточно сложной из-за 

существенной взаимозависимости между парами оптимизируемых параметров 
**

kk TP зипзип , . 

В программе ISMPN [2], с помощью которой осуществляется прогнозирование 
показателей надежности и стоимости эксплуатации объекта РЭТ, добавлен режим, в котором 
решается задача (17) определения оптимального состава ЗИП +

зипX
r

 по заданному значению 
тр

зипP . Полученный вектор +
зипX
r

 сохраняется в памяти компьютера. Затем производится 
моделирование, в результате которого получаются оценки показателей пT  и эc  с учетом 
ЗИП, то есть, фактически получаются целевые функции задачи (18). Идея методика 
приближенного решения задачи с использованием программы ISMPN кратко состоит в 
следующем.  

Вначале задается (из соображений здравого смысла) исходный вариант решения задачи 

{ }++++= 1зип1зип0зип0зип0 ,,, TPTPz . 

Затем рассчитываются соответствующие этому решению оптимальные значения 
векторов +

0зипX
r

 и +
1зипX

r
, которые сохраняются в памяти. После этого производится 

моделирование в режиме «с учетом ЗИП», в результате чего получаются оценки целевых 
функций )( 0п zT  и )( 0э zc . Если их значения соответствуют условиям (18), задача считается 
решенной в первом приближении. В противном случае выполняются повторные расчеты, 
направленные на поиск улучшенного варианта решения. Более подробно данную методику 
рассмотрим на конкретном примере. 

 
Пример моделирования. Для примера возьмем объект, в котором определены 12 

отказывающих элементов ( 12о =E ) с параметрами iTср  и iC0 ,,  указанными в табл.  1.  

Остальные параметры зададим одинаковыми для всех элементов: iпнt = iзамt = 0,5 ч; iCзам = 
1 у.е.; 8,0=ni . 

Параметры системы обеспечения ЗИП зададим следующие: 0зипT  =  1  год;  1зипT = 5 

лет; 0зипдt = 0,5 ч; 1зипдt = 6  ч;  2зипдt = 24  ч;  0зипдC = 1 у.е.; 1зипдC = 10 у.е.; 0зипдC = 
100 у.е. 

Продолжительность эксплуатации объекта зададим лет20э =T .  
Вначале произведем расчеты в режиме «без учета ЗИП» (в этом режиме ЗИП-0 

считается неограниченным и время доставки для него равно 0). В результате расчетов в этом 
режиме получаются такие оценки показателей: 0T = 1353 ч; пT  = 1 ч; эс = 0,01639 у.е./ч.  

В качестве исходных значений вероятности достаточности зададим тр
0зипP = тр

1зипP = 0,9. 

Этим самым мы задали следующий вариант исходного решения: { }5;9,0,1;9,00 =z ; Для 
этого варианта решения сформируем соответствующие им локально оптимальные 
комплекты ЗИП-0 и ЗИП-1. Это делается следующим образом. 
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С помощью программы ISMPN в режиме База данных|ЗИП вначале сформируем 
состав ЗИП-0 (вектор +

0зипX
r

), затем сформируем ЗИП-1 (вектор +
1зипX

r
). Для формирования 

ЗИП-1 зададим количество обеспечиваемых объектов обN  =  10.  Полученные при этом 

вектора +
0зипX

r
 и +

1зипX
r

 сохраняются в памяти компьютера.  
После этого произведем моделирования в режиме «с учетом ЗИП». Для исходного 

варианта решения 0z  получаются следующие значения целевых функций: 
 

)( 0п zT  = 6,45 ч; )( 0э zc = 0,04702 у.е./ч. 
 

Средняя наработка на отказ объекта при этом осталась практически неизменной: 0T = 
1353 ч.   

В табл. 1 для иллюстрации приведены также составы ЗИП-0, полученные при 
различных значениях вероятности достаточности тр

0зипP  (при тр
1зипP = 0,9).  

 
Таблица 1 

Показатели надежности и стоимости отказывающих элементов и состав ЗИП-0 при  
различных значениях вероятности достаточности тр

зипдP  (при зипT = 1 год) 

Показатели надежности и 
стоимости элементов 

Состав ЗИП-0 при различных значениях 
вероятности достаточности тр

зипдP   (вектор +
0зипX

r
) 

Элемент ч,ср iT  у.е.,0 iC  0,9 0,95 0,99 0,995 0,999 0,9995 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

7179 
8630 
10000 
10101 
11180 
14285 
14285 
25000 
98058 
100000 
200000 
500000 

30 
40 
10 
20 
20 
10 
10 
10 
20 
10 
10 
10 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
1 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
5 
5 
4 
3 
3 
1 
0 
0 
0 
0 

 
Аналогичные расчеты произведем при различных значениях тр

0зипP  и 0зипT : тр
0зипP = 

{0,9; 0,95; 0,99; 0,995; 0,999; 0,9995}, 0зипT = {1, 2, 3 года}. Вероятность тр
1зипP  при этом 

остается фиксированной тр
1зипP 0,9). Полученные результаты сведены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Показатели эксплуатации объектов РЭТ, зависящие от параметров системы ЗИП 
 

Параметры системы ЗИП Показатели эксплуатации  
объектов РЭТ 

зипT  
тр
зипдP  0зипn  1зипn  ч,пT  у.е./ч,эc  

1 год 

0,9 
0,95 
0,99 
0,995 
0,999 
0,9995 

9 
13 
20 
23 
30 
34 

117 
76 
13 
11 
11 
10 

5,71 
4,11 
1,78 
1,74 
1,72 
1,72 

0,04467 
0,04051 
0,03447 
0,03439 
0,03433 
0,03433 

2 года 

0,9 
0,95 
0,99 
0,995 
0,999 
0,9995 

22 
29 
44 
51 
72 
78 

23 
15 
9 
9 
11 
10 

2,41 
1,82 
1,72 
1,71 
1,71 
1,71 

0,03548 
0,03395 
0,03381 
0,03375 
0,03373 
0,03374 

3 года 

0,9 
0,95 
0,99 
0,995 
0,999 
0,9995 

35 
44 
72 
81 
109 
123 

12 
9 
11 
10 
10 
9 

2,08 
1,86 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 

0,03300 
0,03241 
0,03228 
0,03224 
0,03224 
0,03229 

 
Если, например, принять, что тр

пT = 2 ч, тогда по данным табл. 2 можно определить, что 
условию (18а) удовлетворяют три варианта решения: 

{ }5;9,0,1;99,01 =z ;   )( 1п zT  = 1,78 ч;    )( 1э zс = 0,03447 у.е./ч.; 

{ }5;9,0,2;95,02 =z ;   )( 2п zT  = 1,82 ч;    )( 2э zс = 0,03395 у.е./ч.; 

{ }5;9,0,3;95,03 =z ;   )( 3п zT  = 1,86 ч;    )( 3э zс = 0,03241 у.е./ч.  
По критерию (18б) формально по этим данным наилучшим является вариант 3z . 

Однако, он может оказаться неприемлемым, например, из-за слишком большого количества 
элементов в ЗИП-0 ( 0зипn = 44). Поэтому пользователю в данном примере, возможно, 
придется поискать другие компромиссные решения. Разработанное программное 
обеспечение предоставляет для этого все возможности. 

Выводы. В статье предложена математическая модель системы обеспечения ЗИП 
сложных объектов РЭТ и методика ее оптимизации. Математическая модель реализована 
программно методом имитационного статистического моделирования в рамках ранее 
разработанной программы ISMPN [2]. Ввиду сложности задачи возможно только 
приближенное, пошаговое ее решение. Разработанное программное обеспечение 
предоставляет возможность пользователю в интерактивном режиме исследовать задачу и 
находить близкие к оптимальным приемлемые решения.  
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к.військ.н., доц. Пашков С.О., к.т.н., доц. Осипа В.О.,  

д.т.н., проф. Лєнков С.В., к.т.н. Шкулипа П.А., Березовська Ю.В. 
МОДЕЛЮВАННЯ Й ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМП СКЛАДНИХ 

ОБ'ЄКТІВ РЕТ 
 
Розглядається трирівнева система забезпечення ЗМП складних об'єктів радіоелектронної 

техніки (РЕТ), що включає одиночні ЗМП об'єктів (ЗМП -0), груповий ЗМП (ЗМП -1),  і ЗМП 
центральної бази постачання (ЗМП -2). ЗМП -0 призначений для забезпечення поточного 
ремонту, ЗМП -1 використовується у випадку відсутності запасних елементів у ЗМП -0, ЗМП-2 
є джерелом для періодичного поповнення ЗМП-0 і ЗМП-1. Вводяться параметри для 
формалізованого опису системи забезпечення ЗМП.  Будується математична модель, що 
встановлює зв'язок показників надійності й вартості експлуатації об'єктів РЕТ з параметрами 
системи забезпечення ЗМП. Модель реалізована програмно методом імітаційного 
статистичного моделювання.   

Формулюється постановка задачі оптимізації параметрів системи забезпечення ЗМП і 
аналізуються можливості її розв'язання. Наводиться приклад моделювання системи 
забезпечення ЗМП.  

 
 

Ph.D. Pashkov S.A., Ph.D. Ossypa V.O., Prof. Lenkov S.V., Shkulipa P.A., Berezovska J.V. 
SIMULATION AND OPTIMIZATION SOFTWARE (SPARE PROPERTY AND 

ACCESSORIES) SPA OF A COMPLEX OBJECT RET 
 

We consider the three-level system software (spare property and accessories) SPA of complex 
objects of radio-electronic technology (RET), including single objects SPA (SPA -0), Group SPA (SPA -1) 
and the central spare parts supply base (SPA -2). SPA -0 is designed to provide maintenance, spare parts-1 
is used in the absence of replacement items in 0- SPA, SPA -2 is the source for periodic replenishment of 
spare parts, spare parts 0 and 1. 

Entering parameters for the formal description of the system to ensure spare parts. 
Mathematical model that establishes a connection reliability and cost of operation of RET with the 

parameters of the system to ensure spare parts. 
The model is implemented by software simulation of statistical modeling. 
Formulation of the problem is formulated to optimize system parameters ensure that spare parts are 

analyzed and possible solutions. An example of simulation system for spare parts. 
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УДК 621.391.1 д.т.н., с.н.с. Рома О.М. (ІСЗЗІ НТУУ «КПІ») 
Василенко С.В. (ІСЗЗІ НТУУ «КПІ») 

 
ОСНОВИ ПОБУДОВИ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОЇ РАДІОЛІНІЇ УПРАВЛІННЯ 

БЕЗПІЛОТНИМ ЛІТАЛЬНИМ АПАРАТОМ 
 
Розглядаеться використання у військових операціях безпілотних літальних 

апаратів(БПЛА). Канал управління БПЛА піддається значному впливу навмисних завад 
противника. Для виконання бойових задач пропонується використання широкосмугових 
сигналів, з використанням сигналів з псевдовипадковими послідовностями (ПВП), 
псевдовипадковим переналаштуванням робочої частоти (ППРЧ) чи ортогональним частотним 
поділом каналів (OFDM). Показано, що завадозахищеність широкосмугових сигналів відносно 
оптимальних (для кожного методу) завад однакова. 

Розглянуто структуру каналу управління, тип команд та діаграму обміну повідомленнями. 
Приведена методика оцінки необхідної пропускної спроможності уніфікованого радіоканалу 
управління безпілотним літальним апаратом. 

Ключові слова: безпілотний літальний апарат (БПЛА), канал управління, псевдовипадкове 
переналаштування робочої частоти (ППРЧ), ортогональний частотний поділ каналів (OFDM).  

 
Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень.Аналізуючи ситуацію на сході 

країни, ми чітко бачимо, що сучасні військові конфлікти зосереджені на вогневому ураженні 
противника на граничних відстанях. Завдання визначення місцезнаходження бойових 
одиниць противника доцільно виконувати за допомогою безпілотних літальних апаратів 
(БПЛА), які здатні проводити повітряну розвідку, не ризикуючи життям екіпажу. 

На даний момент у світі широко використовуються БПЛА, які здатні вести повітряну 
розвідку і передавати дані в реальному часі, що дозволяє миттєво приймати певні рішення і 
змінювати поставлені задачі. Збройні сили України (ЗСУ) на даний час не мають на 
озброєнні таких засобів,  що ускладнює ведення бойових дій та збільшує втрати особового 
складу.  Отже,  як ми бачимо,  створення і постановка на озброєння БПЛА є необхідною 
умовою ведення сучасних бойових дій. 

Під час проведення антитерористичної операції (АТО) військові зіткнулися з низкою 
проблем при використанні БПЛА, оскільки ті літальні апарати(ЛА), що доступні для ЗСУ, не 
мають захищеного каналу управління і придушуються засобами радіоелектронного 
придушення (РЕП) противника. Незважаючи на дослідження різноманітних способів 
реалізації такого каналу управління, можна стверджувати, що на сьогоднішній день 
практично в усіх використовуваних БПЛА реалізовано управління ЛА  по радіоканалу. 
Таким чином, задача забезпечення максимально досяжної завадозахищеності та 
завадостійкості такого каналу управління не втрачає актуальності. 

Постановка проблеми. Розглядаючи основні ситуації застосування БПЛА в тактичній 
смузі (зоні), а, насамперед, – вплив зловмисника на функціонування радіоліній зв’язку з 
БПЛА, ми стикаємося з різними умовами придушення низхідного (канал передачі даних та 
канал передачі бортової телеметрії) і висхідного (канал передачі команд управління) каналів 
(рис.1). Найсильнішому впливу завади піддається бортовий приймач БПЛА, оскільки він 
знаходиться на меншій відстані від завадопостановника, отже, значення спектральної 
щільності завадина вході бортового приймача ( зN )  є більшою у порівнянні з тією ж 
щільністю на вході приймача наземного пункту управління.Таким чином, постає питання 
першочергового захисту радіолінії управління БПЛА. 

Метою даної статтіє порівняльний розгляд сучасних методів захисту радіоліній зв’язку 
від навмисних завад, основ побудови радіоканалу управління з застосуванням зазначених 
методів та оцінка реалізуємості зазначеного каналу в різних діапазонах електромагнітних 
хвиль. 

Виклад основного матеріалу.Як ми знаємо, ефективними засобами захисту систем 
передачі інформації від навмисних завад є широкосмугові методи передачі. Вони 
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характеризуються методами розширення спектру за допомогою псевдовипадкового 
перестроювання робочої частоти (ППРЧ), розширення спектру з використанням 
шумоподібних (ШПС), псевдовипадкових (ПВС) чи псевдошумових (ПШС) сигналів. Дані 
методи широко використовуються у системах широкосмугового зв’язку і мають різну оцінку 
завадозахищеності. 

 
 

КУ

КІ

НПУ

БПЛА

зN

зN

СтРЕБ

 
 
Рис.1. Вплив засобів РЕП на канали управління БПЛА 
 
Очевидно, що у ситуації, коли противник здатен забезпечити необхідне для нього  

значення спектральної щільності завади в усій смузі частот широкосмугового сигналу 
безперервно протягом необхідного часу, застосування широкосмугових сигналів не 
допоможе в боротьбі з завадами. Проте, і енергетика станцій РЕП теж обмежена, тому при 
порівнянні методів виникає питання: які завади є оптимальними (найбільш ефективними при 
фіксованій середній потужності) для кожного методу. 

У [1] показано, що для псевдовипадкового перестроювання робочої частоти (ППРЧ) 
оптимальними (в класі гаусівських шумових) являються завади, спектр яких зосереджений в 
частині робочої смуги. Широко відомою щодо порівняння широкосмугових методів передачі 
інформації є стаття [2]. У ній вказано, що при заваді типу білого гаусівського шуму, 
відносній фазовій модуляції (ВФМ) і некогерентному прийомі імовірність бітової помилки 
дорівнює 
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=  — відношення енергії сигналу до спектральної щільності шуму. 

Якщо завада уражає частину робочої смуги частот, то 
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де 1помP r£ £ ; r  — частина смуги, уражена навмисною завадою. 
Зазвичай при прийомі сигналу на фоні навмисної завади 03 NN >> , тоді 
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Показано, що оптимальне значення r ,  яке призводить до максимуму помP  
визначається як 
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(З фізичних міркувань (4) має сенс при 1
з

E
N

³ .) 

При передачі бітової послідовності на одній несівній ймовірність бітової помилки 
передачі є функцією інтеграла помилок, який у свою чергу, є функцією бітового відношення 
сигнал/шум. 

На сьогодні широкого розповсюдження набув ще один метод широкосмугової передачі 
– ортогональне частотне мультиплексування (OFDM). Стосовно OFDM-сигналу ми можемо 
розглядати передачу бітової послідовності на N  незалежних піднесівних (у наслідок їх 
ортогональності) [3]. Для випадку, що розглядається, ймовірність бітової помилки на одній 
піднесівній незалежна від інших піднесівних і визначається виразом (1), де E  є енергією 
біта.  Для OFDM-сигналу в цілому результуюча ймовірність бітової помилки на всіх 
піднесівних є усередненням бітової помилки за всіма N піднесівними 

1

1 N
пом i

i
P P

N =
= å ,                                                                     (6) 

а у разі рівності цих помилок також визначається виразом (1). 
Це означає, що оцінити ймовірність бітової помилки при передачі дискретного потоку 

за допомогою OFDM-сигналів можна за допомогою методики, призначеної для оцінки 
ймовірності бітової помилки в одному потоці (на одній несівній) з таким же видом 
дискретної модуляції. 

У [4] показано, що при неадаптивних методах передачі та прийому інформації 
завадозахищеність при ППРЧ (без кодування) відносно шумових завад, що уражають 
оптимальну частину робочої смуги, значно нижче завадозахищеності відносно шумових 
завад (тієї ж потужності) з рівномірною спектральною щільністю в смузі сигналу. Висновок 
стосується і інших видів маніпуляції, а також регулярних (не шумових) завад, дискретної 
множини гармонічних завад, які уражають частину чи всі робочі частоти. 

Для методу захисту від завад з використанням ШПС ймовірність помилки при заваді 
типу білого гаусівського шуму і аналогічним вище вказаним вимогам визначається за 
допомогою виразу (1).  

Якщо навмисна завада діє тільки певний час передачі, тобто уражає m  інформаційних 
символів із M , помP  визначається виразом (2) (чи (3) при 03 NN >>   і  Mm /=r . 

Аналогічно випадку з ППРЧ, оптимальне значення , що призводить до максимуму 
помP  при використанні ШПС визначається виразом (4), а max помP  -  виразом (5).  

Однак, не дивлячись на те, що вираз для максимуму ймовірності помилки при впливі 
оптимальних (в класі шумових) завад однакові, передавач переривистих завад для випадку з 
ШПС повинен мати імпульсну (тільки в інтервалі випромінювання завади) потужність, яка в 
g  разів перевищує середню, а при ППРЧ середня та імпульсна потужності передавача завад 
можуть бути майже однаковими. 

У цьому разі можна оцінити, на скільки імпульсна потужність передавача оптимальних 
переривистих по часу завад перевищує середню потужність передавача неперервних 
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шумових завад при фіксованій ймовірності помилки і енергії сигналу. Аналіз показав, що це 
перевищення ( оптg ) для неперервної завади дорівнює / зE N  [5]. 

Для фіксованих значень ймовірності завади Р  і енергії сигналу E  та використовуючи 
вирази (1), (4) отримуємо оптимальне значення  

помP2ln
1

-=r  .                                                                                 (7) 

Аналізуючи розглянуті вище вирази ми бачимо, що значення перевищення ( оптg ) 
дорівнює 

1
опт

опт
g =

r
.                                                                           (8) 

 
ln 2 [рази]опт помPg = -  .                                                                 (9) 

 
10lg( ln 2 )[дБ]опт помPg = -  .                                                            (10) 

 
На основі цього будуємо таблицю 1 для декількох значень ймовірності помилки (при 

некогерентному прийомі сигналів з ВФМ). 
Таблиця 1 
Значення перевищення імпульсної потужності для значень ймовірності помилки 
 

помР  210-
 

310-
 

410-
 

510-
 

оптg , дБ 5,9 7,9 9,3 10,3 

 
З таблиці видно, що перевищення імпульсної потужності передавача оптимальних 

переривистих завад над середньою потужністю передавача безперервних завад не велике, 
наприклад, для 410помР -=  складає всього 9.3 дБ. 

При проектуванні БПЛА основна увага звертається на канал управління ЛА. Такий 
канал повинен мати відповідну завадозахищеність та завадостійкість. Приступаючи 
безпосередньо до проектування каналу управління, нам необхідно визначити, які саме 
завдання повинен вирішувати радіоканал та яку пропускну спроможність повинен мати. 

Сформулюємо основні завдання штатного радіоканалу управління БПЛА[6]: 
1.Надходження разових команд, що визначають суть запитуваної до виконання дії і її 

параметри. Для передачі разових команд необхідні механізми, що гарантують доставку 
команди. Періодичність видачі даних команд можна оцінювати як 1-10 секунд. 

2.Прийом команд ручного управління, що є кодованими сигналами (безпосередньо 
положення рулів – «ручне управління», або необхідний крен, тангаж, висота, курс – 
«напівавтоматичне управління»). У залежності від динаміки пристроїв, що 
використовуються та об’єкта управління темп видачі команд ручного управління 
знаходиться у межах 15-50 Гц. 

3.Передача телеметричної інформації (ключові показники функціонування апарату: 
положення в просторі, швидкість, параметри життєзабезпечення, режими роботи). При 
вирішенні задач ручного управління достатньо15-25 Гц.  

4.Прийом або передача довільного набору вихідних даних або результатів роботи 
корисного навантаження не потокового характеру. До даного класу даних можна віднести 
польотне завдання БПЛА. 

При розгляді сутності кожного з перерахованих завдань, можна розділити їх на дві 
групи: з гарантією доставки й без гарантії доставки. Коректне виконання завдання 
управління БПЛА вимагає розподілу пропускної здатності радіоканалу між декількома 
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потоками інформації. У таблиці 1 зведені проаналізовані завдання в порядку зменшення 
пріоритету. 

 
Таблиця 1 

Класифікація завдань радіоканалу «борт-земля» по вимогам гарантії доставки 
Характер інформації, яка передається Пріоритети 
З гарантією доставки Без гарантії доставки 

4  Команди ручного управління 
3  Телеметрія 
2 Разові команди  
1 Вихідні/цільові дані  

 
Пріоритет команд ручного управління та телеметрії диктується мінімізацією затримок 

на шляху доставки сигналів, що беруть участь в радіоуправлінні. 
Сформулюємо вимоги до структури кадру (рис.2).  Синхронізуючі символи 

відповідають за кадрову (пакетну) синхронізацію, визначаючи початок заголовку посилки. 
Контрольна сума заголовку скорочує вірогідність помилкової синхронізації, а також гарантує 
достовірність даних заголовка. Поле «тип посилки» визначає характер її обробки. Довжина 
посилки визначає розмір даних, переданих на рівень обробки даної інформації згідно з типом 
посилки. 

 

 
 
Рис. 2. Базова структура кадру уніфікованого протоколу передачі даних  
 
Проаналізуємо задачу автоматичної передачі даних з гарантією доставки. Типовим 

підходом у даному випадку є циклічна відправка фіксованої посилки до отримання квитанції 
від віддаленої сторони, з повторенням вищесказаного для наступної посилки. 

Поля протоколу достовірної передачі транслюються в складі поля «дані» базової 
посилки. На малюнках 3 та 4 представлені структури посилки цільових даних та квитанції 
відповідно.  

 

 
Рис. 3. Структура посилки цільових даних для протоколу гарантованої доставки 
 

 
 
Рис. 4. Структура посилки підтвердження для протоколу з гарантованою доставкою 
 
Поле «номер програмного каналу» визначає приналежність посилки до того чи іншого 

каналу прикладної частини програмного забезпечення. Номер з'єднання ідентифікує сесію 
передачі. 

Для протоколу, що не гарантує доставку, у складі посилки достатньо мати 
ідентифікатор програмного каналу (рис.5). Посилка даних протоколу не гарантованої 
доставки після її ідентифікації транслюється всім читачам програмного каналу. 
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Рис. 5. Структура посилки даних для протоколу не гарантованої доставки 
 
Мінімальні розміри посилок, що містять дані, визначаються обсягом службової 

інформації, необхідної для однозначної інтерпретації. Дані малюнків 2-5 зведені в таб. 2. 
 

Таблиця 2 
Розміри посилок радіоканалу «борт-земля» 

Тип посилки Мінімальний розмір 
посилки, байт 

Максимальний розмір 
посилки, байт 

Базовий заголовок 7 — 
Дані не гарантованої 
доставки 

9 (1 байт даних) 65 000 

Дані гарантованої доставки 15 (1 байт даних) 65 000 
Квитанції на посилку даних 
гарантованої доставки 

15 15 

 
Оцінка необхідної пропускної спроможності уніфікованого радіоканалу зводиться до 

визначення максимального потоку інформації, що забезпечує штатне функціонування БПЛА 
[6]. Найбільш завантаженим режимом є радіокерований політ з трансляцією телеметричної 
інформації (рис. 6). 

 

Рис. 6. Діаграма прийому-передачі даних в радіоканалі «борт-земля» 
 
Пропускна спроможність радіоканалу в режимі радіоуправління: 

V v v Ic m= + + ,                                                                  (11) 
де: cv  – потік даних команд ручного управління; mv  –  потік даних телеметрії;  I – 

простій радіоканалу, який є параметром для оптимізації. 
Для передачі команд ручного управління: 

( ) 1
c c

c
v l s

T
= + ,                                                                (12) 

де: s  – затримка переключення режиму прийомо-передавача;  cT – період видачі 
команд; cl  – довжини посилки з командами. 

Аналогічно для телеметрії: 

( ) 1
m m

m
v l s

T
= + ,                                                                    (13) 

де: ml – довжини посилки телеметрії; mT  – період видачі телеметрії. 
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Першочерговою задачею є досягнення стабільного значення періодів cT  і mT . Для 
простоти оцінки використовують рівність періодів: 

 
c mT T T= = .                                                                          (14) 

Отримуємо: 

V I
T
m

= + ,                                                                         (15) 

де: m  – сукупна довжина даних, які пересилаються для життєзабезпечення БПЛА і 
визначається як: 

2c ml l sm = + + .                                                                        (16) 
Також необхідна гарантована доставка інформації (разових команд) [7]. Вважається, що 

час передачі потрібного об’єму інформації набагато більший, ніж період забезпечення 
обміну сигналами ручного управління. Необхідно забезпечити розділення вихідних даних на 
посилки, довжина яких dl  задовольняє нерівності: 

dl t< ,                                                                            (17) 
де: dl   довжина посилки вихідних даних, а t  визначається як: 

VTt m= - .                                                                      (18) 
Вираз для оптимального розподілу ресурсів радіоканалу між обміном для 

життєзабезпечення і передачею вихідних даних формується як: 
dl VT m= - .                                                                       (19) 

Звідси потрібна пропускна спроможність розраховується як: 

( ) 1
dV l

T
l m= +

,                                                                (20) 
деl  – параметр, який характеризує накладні витрати передачі і визначається як: 

d a

d

n n
n

l
+

=
,                                                                    (21) 

де: dn  – число посилок вихідних даних, an  – число квитанцій.  

Потрібна довжина посилки вихідних даних, виходячи з часу dt , потрібного для 

доставки загального об’єму даних dL , оцінюється як: 

d d
d

Tl L
t

=
.                                                                   (22) 

Довжина посилки вихідних даних – це сукупність технологічного заголовку ( h ) і 
безпосередньо складу посилки ( d ): 

dl h d= + .                                                                   (23) 
Ефективність передачі вихідних даних g  визначається як: 

d

d

l hd
h d l

g
-

= =
+ .                                                         (24) 

Використовуючи наведену методику розрахуємо мінімально необхідну пропускну 
здатність каналу управління БПЛА: 

При частоті видачі разових посилок 1f = Гц та розмірі посилки 17  байт (рис.3,  4)  
пропускна спроможність дорівнює 

17*8*1 136ркV = =
біт/с. 
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При частоті видачі команд ручного управління 15f =  Гц та розмірі посилки 13  байт 
(рис.3, 5) 

13*8*15 1560руV = =
біт/с. 

При частоті видачі команд ручного управління 15f =  Гц та розмірі посилки 28  байт 
(рис.3, 4)  

28*8*15 3360руV = =
 біт/с. 

Загальна пропускна спроможність каналу управління враховуючи з урахуваннямкоманд 
переключення розмір якої дорівнює 1 байт дорівнює: 

 
136 1560 3360 2*1 5058Vå = + + + = біт/с. 

Висновки. Порівняння широкосмугових методів передачі ППРЧ, ШПС і 
OFDMпідтверджують, що завадозахищеність сигналів відносно оптимальних (для кожного 
методу) завад однакова і прийнятна для використання у каналах управління 
БПЛА.Розглядаючи структуру уніфікованого каналу управління, тип команд (рис.2-5) та 
діаграми обміну даними (рис.6) ми бачимо, що для ручного управління БПЛА нам достатньо 
стандартного каналу зв’язку  починаючи з КХ і закінчуючи СВЧ діапазонами.  
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д.т.н., с.н.с. Рома А.Н., Василенко С.В. 
ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОЙ РАДИОЛИНИИ УПРАВЛЕНИЕ 

БЕСПИЛОТНЫМ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АПАРАТОМ 
 
Рассматривается использования в военных операциях беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА). Канал управления БПЛА подвергается значительному влиянию умышленных 
помех противника. Для выполнения боевых задач предлагается использование широкополосных 
сигналов, с использованием сигналов с псевдослучайных последовательностей (ПСП), 
псевдослучайной перенастройкой рабочей частоты (ППРЧ) или ортогональным частотным 
разделением каналов (OFDM). Показано, что помехозащищенность широкополосных сигналов 
относительно оптимальных (для каждого метода) помех одинакова.  

Рассмотрены структура канала управления, тип команд и диаграмму обмена 
сообщениями. Приведена методика оценки необходимой пропускной способности 
унифицированного радиоканалу управления беспилотным летательным аппаратом. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат (БПЛА), канал управления, 
псевдослучайная перестройка рабочей частоты (ППРЧ), ортогональное частотное разделение 
каналов (OFDM). 
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Prof. Roma O.М., Vasilenko S.V. 
FUNDAMENTALS OF BUILDING NOISE IMMUNITY RADIOCONTROL 

UNMANNED AERIAL VEHICLES 
 
We consider the use of the military operations of unmanned aerial vehicles (UAVs). The control 

channel is subjected to significant influence UAV intentional interference opponent. To combat missions 
provided the use of wideband signals, using signals with pseudorandom sequences (PRS), Frequency 
Hopping Spread Spectrum (FHSS) or Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM). It is shown 
that the noise immunity of wideband signals on the optimum (for each method) identical interference. 

The structure of the control channel, the type of chart commands and messaging. The technique of 
evaluating the necessary bandwidth unified radio control unmanned aerial vehicles. 

Keywords: unmanned aerial vehicle (UAV), Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS), 
Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM). 
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РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ДОПЛЕРОВСКАЯ СИСТЕМА СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ВОЗДУШНОЙ ЦЕЛИ  
 

Предлагается техническое решение по построению радиолокационной доплеровской 
радиотехнической системы микроволнового диапазона. Система состоит из радиолокатора 
подсвета цели непрерывного излучения и одного наземного вынесенного приемного пункта 
Работа системы основана на совместном использовании доплеровского, амплитудного и 
фазового методов пеленгования. Система предназначена для определения географических 
координат, скорости и курса цели, а в ряде случаев также позволяет оценить высоту полета в 
процессе сопровождения цели. Преимуществом предложения является то, что земля почти не 
влияет на результаты пеленгования по углу места и погрешность пеленгования зависит только 
от погрешности фазометра и угла места цели. 

Ключевые слова: радиолокационная радиотехническая система, угол места цели, методы 
пеленгования 

 
Постановка задачи и анализ известных публикаций. Известные доплеровские 

радиолокаторы (РЛС) [1] используются для измерения радиальной скорости цели по 
доплеровской частоте принимаемых эхо-сигналов. Однако использовать их для определения 
угловых координат, дальности и высоты полета цели не всегда возможно.  

Наземные двухкоординатные радиолокаторы микроволнового диапазона [1] измеряют 
азимут и дальность воздушных целей, но не могут измерять углы места. Для измерения 
углов места и высоты целей двухкоординатным РЛС обычно придаются наземные 
радиовысотомеры, которые используют амплитудный, фазовый (и т.п.) методы измерения 
угла места. Эти методы и принципы построения высотомеров подробно описаны в 
литературе [1-4].  

Известный наземный амплитудный высотомер измеряет угол места по максимуму 
сигнала при сканировании (качании) его антенны по углу места [4]. Недостатком такого 
высотомера является то, что его антенна имеет большой вертикальный размер и эту антенну 
требуется качать по углу места.  

Известный фазовый высотомер [2] измеряет угол места цели по сдвигу фаз сигналов в 
двух разнесенных по высоте антеннах. Недостатком такого высотомера является то, он не 
может измерять средние и малые углы места из-за неоднозначности измерения сдвига фаз 
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сигналов, которая вызвана влиянием земли [5]. Искажения фазы сигнала в двух разнесенных 
по высоте антеннах из-за влияния радиоволн, отраженных от земли, различны и это 
вызывает дополнительные погрешности измерения сдвига фаз сигналов в этих антеннах и 
приводит к неоднозначности измерения угла места по сдвигу фаз.  

В связи с этим в настоящее время имеется необходимость совершенствовать 
радиолокационные системы и обеспечить возможность измерения географических 
координат, высоты полета, скорости и курсового угла цели. Это требуется для 
сопровождения воздушной цели по трем координатам и скорости.  

Решить эту задачу предлагается на основе совместного использования доплеровского, 
амплитудного и фазового методов измерения в специальной радиолокационной системе 
непрерывного излучения из радиолокатора подсвета цели и одного наземного вынесенного 
приемного пункта.  

Цель статьи. Целью статьи является разработка технического решения по построению 
радиолокационной системы микроволнового диапазона из радиолокатора подсвета цели 
непрерывного излучения и одного наземного вынесенного приемного пункта для 
обеспечения возможности сопровождения воздушной цели по трем координатам и скорости.  

Радиолокатор подсвета цели (РПЦ) непрерывного излучения имеет передающую 
антенну с узкой по азимуту диаграммой направленности (ДН) и имеется возможность 
вращать (сканировать) эту антенну по азимуту в процессе сопровождения воздушной цели. 
Передающая антенна РПЦ излучает непрерывный зондирующий сигнал, а эхо-сигнал цели 
принимают на РПЦ с помощью небольшой приемной антенны, которая расположена над 
передающей. Для того, чтобы мощный зондирующий сигнал РПЦ не мешал принимать эхо-
сигналы цели, требуется обеспечить высокую развязку передающей и приемной антенн РПЦ. 
Азимут цели с РПЦ β0С предлагается определять амплитудным методом по максимуму 
сигнала на доплеровской частоте (например, на выходе доплеровского фильтра) при 
сканировании антенны по азимуту. Кроме того, на РПЦ измеряют также доплеровскую 
частоту сигнала Fg0. При этом разрешение по азимуту обеспечивается за счет узкой ДН 
передающей антенны РПЦ.  

На вынесенном приемном пункте также принимают эхо-сигнал цели и выделяют и 
измеряют его доплеровскую частоту Fg1, например, с помощью гетеродина на частоте 
передатчика РПЦ. Кроме того, на вынесенном приемном пункте требуется обеспечить 
возможность пеленгования цели по угловым координатам. Принцип работы вынесенного 
приемного пункта поясняется с помощью рис.1, где представлен упрощенный эскиз антенны 
этого пункта в двух проекциях.  
 
                        Правый рупор               Центральный рупор            Левый рупор 
 
 
 
                                                          R                                       R                                h1 
                   Поверхность земли 
 
 
 
                                                                                                  d 
 
 
 
                                              L 
                                                         Δβ                                   Δβ 
 
                            Рис. 1. Антенная система вынесенного приемного пункта  
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Антенная система вынесенного приемного пункта состоит из трех одинаковых 

элементов (например, небольших пирамидальных рупоров). Все три рупора находятся на 
одинаковой высоте над землей h1. Это принципиально важно для ослабления влияния земли 
на измерение угловых координат цели. Все рупоры работают только на прием, а для 
пеленгования цели по угловым координатам используется фазовый метод.  

Измеряют сдвиги фаз Δφ1, Δφ2 сигнала центрального рупора относительно сигналов 
левого и правого рупоров. Результаты таких измерений предлагается использовать для 
определения азимута β1С и угла места цели θ1 с этого пункта.  

Радиоволны, отраженные от земной поверхности искажают фазы сигналов в трех 
рупорах. Эти искажения будут почти одинаковы во всех рупорах, так как все они находятся 
на одинаковой высоте над землей. Поэтому при измерении сдвигов фаз сигналов эти 
искажения будут вычитаться и земля почти не будет влиять на результаты измерения 
угловых координат. В этом состоит основная идея построения предлагаемого устройства.  

Ниже рассматривается алгоритм работы предложенного устройства.  
Сдвиги фаз Δφ1, Δφ2 сигнала центрального рупора относительно сигналов левого и 

правого рупоров определяются следующими формулами  

( )1 1 1 1
2 cos sin ;C

dpj q b b b
l

D = - -D                                                  (1) 

( )2 1 1 1
2 cos sin ,C

dpj q b b b
l

D = - - +D                                                (2) 

где d – расстояние от центрального рупора до правого (или левого) рупора;  
λ – длина волны;  
θ1 – угол места цели с приемного пункта;  
β1С –азимут цели с приемного пункта;  
β1 – азимут направления оси антенны премного пункта;  
Δβ – угол отклонения направления от центрального рупора до правого (или левого) 

рупора относительно поперечной горизонтали антенны.  
Формулы (1), (2) получены из геометрии антенной системы на рис.1. Следует отметить, 

что устройство не сможет работать при Δβ = 0. Однако это проблемы не представляет и 
достаточно только расположить три рупора не на одной линии.  

Сложность использования формул (1), (2) для определения пеленгов цели состоит в 
том, что реальные фазометры измеряют сдвиг фаз с неопределенностью ±2πn (n – целое 
число). Поэтому измеренные значения сдвигов фаз будут отличаться на указанную 
неопределенность от действительных. Это затрудняет непосредственное использование 
формул (1), (2). Условно полагается, что фазометр устройства измеряет сдвиг фаз в 
интервале от нуля до 2π. Для исключения указанной неопределенности азимут цели β1С 
предлагается определять путем решения следующего трансцендентного уравнения  

( )
( )

( )

( )

1 1
1

1 1

1 11 1
2

sin
2 2

sin
0,

sinsin 2

C
i

C

CC
i

d
entier

d
entier

b b b
j p p

lb b b
b b bb b b

j p
l

- -D
D - -

- -D
+ =

- +D- +D
D -

                        (3) 

где Δφ1i, Δφ2i,  – сдвиги фаз сигнала центрального рупора относительно сигналов 
левого и правого рупоров, измеренные фазометром устройства;  

entire – целая часть числа, а другие обозначения были пояснены выше.  
После определения азимута цели β1С из уравнения (3) угол места цели θ1 предлагается 

определять по следующей формуле  
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Формулы (3), (4) получены путем нахождения отношений формул (1), (2) с учетом 
указанной неопределенности.  

С увеличением разноса рупоров L, R на приемном пункте (см. рис.1) точность 
пеленгования возрастает. Для повышения точности пеленгования желательно также учесть 
поправки к углу места θ1 из-за рефракции радиоволн в нижней атмосфере.  Методика учета 
таких поправок известна, описана в литературе [5] и здесь не обсуждается.  

Точностные характеристики определения углов места цели с приемного пункта зависят 
от угла места цели и точности фазометра.  

Пример расчета погрешности пеленгования по углу места цели в зависимости от 
погрешности фазометра для различных значений угла места представлен на рис.2.  

Погрешность определения угла места значительно возрастает с уменьшением угла 
места и очень сильно зависит от погрешности фазометра. Поэтому для реализации 
предложенного устройства потребуется реализовать очень жесткие требования к фазометру. 
Положительным фактором является то,  что на эти погрешности Δθ1 почти не влияют 
радиоволны, отраженные от земной поверхности, поэтому они устранимы, так как зависят 
только от инструментальной погрешности фазометра и отношения сигнал/шум в канале 
приема. Это позволяет надеяться на то, что при современном развитии техники фазометрии 
предложенное устройство метод может быть реализован на практике в будущем.  

Главным преимуществом предложенного устройства является то, что его антенна на 
приемном пункте имеет сравнительно малые размеры и качать ее по углу места не требуется.  
 
                   Δθ1       2 
                 град.  
 
                                                                                                            θ1=1° 
                                                                                                                                   2° 
                                1 
 
                                                                                                                              5° 
 
 
                               0                                                                         10° 
 
 
 
 
                              -1 
                                -3                                                0                                                3 
                                                Погрешность измерения сдвига фаз, град.  
  
                                            Рис. 2. Погрешность определения угла места  
 

Недостаток предложения состоит в том, что антенны на приемном пункте имеют 
сравнительно малый коэффициент усиления. Поэтому для получения требуемого 
соотношения сигнал/шум в каналах приема потребуется использовать в РПЦ передающую 
антенну с большим коэффициентом усиления и передатчик большой мощности.  
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Результаты пеленгования β1С,  θ1 и значение доплеровской частоты Fg1, полученные на 
вынесенном приемном пункте, передают по линии связи на РПЦ, где предварительно 
измерили азимут цели β0С и доплеровскую частоту Fg0. Полученных данных достаточно для 
определения географических координат, высоты полета, курсового угла и полной скорости 
цели. Ниже рассматривается алгоритм использования для этого полученных данных β1С,  θ1, 
β0С, Fg0, Fg1.  

Геоцентрическую широту цели φс предлагается определять путем решения следующего 
трансцендентного уравнения  

( ) ( ){ } ( )0 1 0 0 1 1cos sin sin 0c C c C ctg arctg tg tgl l j b j j b j j- + - - - =é ùë û  ,                       (5) 

где (λ0, φ0) – долгота и широта РПЦ;  
(λ1, φ1) – долгота и широта вынесенного приемного пункта.  
После этого можно определить географическую долготу цели λс по формуле  

( )0 0
0

sin
.

cos
C c

c
c

arctg tgb j j
l l

j
-é ùë û= +                                                    (6) 

Следует отметить, что с увеличением разноса между РПЦ и приемным пунктом 
точность определения координат цели будет выше.  

Высоту полета цели hc над уровнем моря предлагается определить путем решения 
следующего уравнения  

( ) ( ) ( )
( )

1 1 1 1 1 1
12 2 2

1 1 1 1

sin 0
( ) ( ) ( )

c c c

z c c c

x x x y y y z z z

R h x x y y z z
q

- + - + -
- =

+ - + - + -
 ,                                 (7) 

где Rz – радиус Земли в районе цели;  
h1 – высота подъема антенны приемного пункта над уровнем моря;  
(x1,  y1,  z1) – прямоугольные координаты вынесенного приемного пункта (начало 

прямоугольной системы координат находится в центре Земли, ось х проходит через нулевой 
меридиан, а ось у – через северный полюс), равные  

( )1 1 1 1cos cos ;zx R h j l= +                                                       (8) 

( )1 1 1 1cos sin ;zy R h j l= +                                                       (9) 

( )1 1 1sin ;zz R h j= +                                                              (10) 
(xс, yс, zс) – прямоугольные координаты цели, равные  

( )cos cos ;c z c c cx R h j l= +                                                     (11) 

( )cos sin ;c z c c cy R h j l= +                                                     (12) 

( )sin .c z c cz R h j= +                                                               (13) 
Формулы (5-13) получены на основе сферической геометрии взаимного расположения 

РПЦ, вынесенного приемного пункта и воздушной цели. Следует отметить, что уравнение 
(7) имеет аналитическое решение, но оно сложно. Поэтому для упрощения алгоритма 
реализации рекомендуется решать его численно как трансцендентное.  

Курсовой угол цели βс предлагается определять из решения следующего 
трансцендентного уравнения  

0 1
1 0,p c p c

g

V V
F

l
+

+ =                                                          (14) 

где Vp0c,  Vp1c – радиальные скорости цели в направлении на РПЦ и приемный пункт, 
равные  
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Vx, Vy, Vz – составляющие вектора скорости цели, равные  
sin sin cos sin cos ;x c c c c cV V Vb l b j l= - -                                             (16) 

sin cos cos sin sin ;y c c c c cV V Vb l b j l= -                                               (17) 
cos cos ;z c cV V b j=                                                                               (18) 

V – полная скорость цели, равная  
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     (19) 

(xо, yо, zо) – прямоугольные координаты РПЦ, равные  
 

( )0 0 0 0cos cos ;zx R h j l= +                                                       (20) 

( )0 0 0 0cos sin ;zy R h j l= +                                                       (21) 

( )0 0 0sin ;zz R h j= +                                                                (22) 
h0 – высота подъема передающей антенны РПЦ над уровнем моря.  
Формулы (14-22) получены из известных соотношений для доплеровской частоты и 

геометрии взаимного расположения РПЦ, приемного пункта и цели.  
Расчетные точностные характеристики предложенной радиолокационной системы 

представлены на рис.2, 3, где показаны погрешности определения курсового угла и скорости 
цели от погрешности измерения доплеровской частоты.  

 
    Δβc,   3                                                                 ΔV,  4 
  град.                                                                       м/c 
 
 
 
 
            0                                                                           0 
 
 
 
 
           -3                                                                        -4 
             -50                           0                           50           -50                           0                          50 
                              Погрешность Fg, Гц                                             Погрешность Fg, Гц 
                 Рис. 2. Погрешность курса цели                      Рис. 3. Погрешность скорости цели  
 

Расчеты проведены для следующих значений исходных данных: длина волны 0.15 м; 
дальность от РПЦ до цели 125 км; дальность от вынесенного приемного пункта до РПЦ 55 
км;  дальность от вынесенного приемного пункта до цели 106  км;  высоты антенн РПЦ и 
приемного пункта 15 м и 20 м, высота полета цели 1500 м; скорость цели 300 м/с; курс цели 
30°. Оценки показали, что предложенная доплеровская радиотехническая система может 
обеспечить определение с приемлемой точностью координат, полной скорости и курсового 
угла цели. Однако для достоверного определения высоты цели потребуется обеспечить очень 
жесткие требования к фазометру приемного пункта, которые пока реализовать не удается.  
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Вывод. Разработаны предложения по построению радиолокационной доплеровской 
радиотехнической системы из радиолокатора подсвета цели непрерывного излучения и 
вынесенного наземного приемного пункта. Система предназначена для определения 
географических координат, скорости и курса цели, а в ряде случаев также позволяет оценит 
высоту полета в процессе сопровождения цели. Работа системы основана на совместном 
использовании доплеровского, амплитудного и фазового методов пеленгования. Предложен 
алгоритм работы системы и оценены ее точностные характеристики. Достоинством 
предложения является то, что в нем земля почти не влияет на результаты пеленгования цели 
по углу места и погрешность пеленгования зависит только от погрешности фазометра и угла 
места цели.  
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РАДІОЛОКАЦІЙНА ДОППЛЕРІВСЬКА СИСТЕМА СУПРОВОДУ ПОВІТРЯНОЇ ЦІЛІ 
 
Запропоновано технічне рішення з побудови радіолокаційної допплерівської радіотехнічної 

системи мікрохвильового діапазону. Система складається з радіолокатора підсвітлення цілі 
безперервного випромінювання і одного наземного виносного прийомного пункту Робота системи 
заснована на спільному використанні допплерівського, амплітудного і фазового методів 
пеленгування. Система призначена для визначення географічних координат, швидкості та курсу 
цілі, а в ряді випадків також дозволяє оцінити висоту польоту в процесі супроводу цілі. 
Перевагою пропозиції являється те, що земля майже не впливає на результати пеленгування по 
куту місця і похибка пеленгування залежить тільки від похибки фазометра і кута місця цілі. 

Ключові слова: радіолокаційна радіотехнічна система, кут місця цілі, методи 
пеленгування 

 
Ph.D. Khirkh-Ialan V.I., Ph.D. Bahvalov V.B., 

RADAR DOPPLER TRACKING SYSTEM FOR AERIAL TARGETS 
 
Proposed technical solution to build radar Doppler system radio microwave range. The system 

consists of radar target goal of continuous radiation and one terrestrial pronounced receiving item system 
is based on the joint use of the Doppler, amplitude and phase detection methods. The system is designed to 
determine the geographical coordinates, speed and course objectives, and in some cases also allows to 
estimate altitude target tracking process. Advantage is that land has little effect on the results of detection 
on elevation and direction finding accuracy depends only on error faze meter and elevation of purpose. 

Keywords: electronic radar system, position angle, direction finding methods 
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УДК 623.017                                                            д.т.н, проф. Шишанов М.О. (ЦНДІ ОВТ) 
к.т.н. Зубарєв О.В. (ЦНДІ ОВТ) 

 к.т.н Любарець А.А. (ЦНДІ ОВТ) 
 

МЕТОДИКА ОБҐРУНТУВАННЯ СТРОКІВ ПРОДОВЖЕННЯ ПРИДАТНОСТІ ДО 
ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ КЕРОВАНИХ АВІАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ 

УРАЖЕННЯ 
 
У статті запропонована методика оцінки і прогнозування технічного стану керованих 

авіаційних засобів ураження на основі визначення закону зміни потоку відмов з використанням 
апроксимації сукупності поліномів ортогональних на систему рівновіддалених точок. 

Ця методика дозволяє з високою достовірністю оцінити безвідмовність авіаційних засобів 
ураження та визначити строки продовження їх ресурсу. 

Ключові слова: авіаційні засоби ураження, імовірність,ресурс. 
 
Вступ та постановка задачі. Важливою особливістю керованих авіаційних засобів 

ураження (АЗУ), як складних технічних систем, є значно обмежена можливість формування 
масивів статистичних даних про відмови в процесі їх експлуатації. При цьому важливо 
зазначити, що всі АЗУ є виробами одноразового застосування, а процес дослідження 
параметрів, що характеризують їх технічний стан, призводить до руйнації. Це обумовлено 
тим, що контроль багатьох складових частин АЗУ є руйнівним, що відповідно обмежує об’єм 
вибірки міркуваннями економічного характеру. 

Таким чином, важливою особливістю задачі щодо удосконалення методичного апарату 
обґрунтування строків продовження придатності до використання за призначенням 
керованих АЗУ є обмеженість вибірки для проведення детальних досліджень. У зв’язку з 
цим доцільно поставити питання щодо раціонального планування вибіркового контролю з 
метою максимального підвищення інформативності його результатів. 

Друга особливістю цієї задачі є фактично відсутня можливість встановлення моменту 
виникнення відмови на відміну складових частин АЗУ, які практично повністю 
контролюються по визначальних параметрах,  тобто момент відмови можна встановити з 
точністю, яка визначається інтервалами перевірок. Це не тільки виключає можливість 
шаблонного застосування моделі щодо оцінки та прогнозування надійності періодично 
контрольованих технічних систем, а й визначає необхідність проведення спеціальних 
досліджень. 

Основна частина. Поставлену задачу можна вирішити шляхом розробки, дослідження 
та удосконалення моделі надійності на основі імовірності безвідмовної роботи, регресійної 
моделі, апроксимації процесу фізичної деградації складових частин АЗУ сукупністю 
ортогональних поліномів, моделі на основі методу групового урахування аргументів, моделі 
з аргументом,  що запізнюється тощо [1,  …, 4].  При цьому,  для ефективного прогнозування 
характеристик надійності АЗУ необхідно як найбільш точно встановити закон зміни 
інтенсивності потоку відмов )(tl . При розв’язанні задачі використовуємо відому апріорну 
гіпотезу щодо закону зміни параметра потоку відмов у часі, якісний вигляд якого наведено 
на рисунку [1,…, 4]. Інтервал ],...,0[ нT , який характеризує період приробітки елементів, на 
теперішній час для всіх виробів АЗУ закінчився; інтервал ],...,[ 1TTн  – період нормальної 
експлуатації виробу; інтервал ],...,[ 1 кTT  –  входження виробу в область інтенсивних відмов,  
тобто «старіння» його елементів, агрегатів й складових частин, що визначає перехід виробів 
АЗУ у стан технічної несправності. 
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0 Тн Т1 Тk 
t 

λ(t) 

 
Зміна параметру потоку відмов технічного виробу в процесі експлуатації 

 
Розглянемо можливі шляхи удосконалення існуючого методичного апарату щодо 

методики обґрунтування строків продовження придатності до використання за призначенням 
керованих АЗУ та їх складових частин більш детально. 

Модель надійності на основі імовірності безвідмовної роботи. Закон зміни )(tl  на 
ділянці ],...,[ 1TTн  можна апроксимувати прямою, а на ділянці ],...,[ 1 кTT  – поліномом деякого 
степеня d . Тоді закон зміни )(tl  до кінця експлуатації АЗУ, що знаходяться на озброєнні ЗС 
України можна записати як 
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Принциповою особливістю задачі щодо складових частин АЗУ, які не охоплені 
періодичним контролем, є неможливість безпосередньої оцінки значень параметрів 
поліномів апроксимації )(tl  відомими методами [1] у зв’язку з тим, що звичайно )(tl  
розраховується з міркувань сталості на деякому інтервалі. У розглянутому випадку це 
припущення не зовсім справедливо. 

Нехай на інтервалі ],0[ T  інтенсивність потоку відмов апроксимується  поліномом 
степеня d . 

Для отримання статистичної оцінки ][ ,0 TnM  використаємо відомий [1,  2]  вираз щодо 
імовірності безвідмовної роботи )(tP . 
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де )(tl  – закон зміни інтенсивності відмов, апроксимований поліномом 
d

d daaat +++»l ...)( 10  степеня d . 
Якщо TN  –  загальна кількість АЗУ,  що знаходяться в експлуатації до моменту 

контролю час T , а TN ,1  –  їх несправна кількість до цього моменту,  то TT NN /,1=n  є 
імовірністю того, що відібрані для контролю вироби будуть несправними. Очевидно, що 
оцінкою несправних виробів у вибірці обсягом Tn  на черговому циклі контролю є 
співвідношення 

TT
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де Tn ,1  та Tn ,0  – кількість справних АЗУ, які відмовили у виборці відповідно. 
Можна показати, що [ ] n=n)M . Для цього введемо випадкове число kx , яке дорівнює 1, 

якщо за результатами контролю АЗУ є несправним. У протилежному випадку – дорівнює 0. 
Для tn  вибраних виробів випадкове число обчислюється як 
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=
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Оцінка n  є незміщеною, тому що 
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Враховуючи, що  
[ ] [ ] ( )n-=-= 1,1,0 TTTT nnMnnM , 

можна записати 
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Логарифмуючи вираз 
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та враховуючи поліном апроксимації закону зміни інтенсивності відмов отримаємо 
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Введемо оціночну функцію 
12

20 ...)( +a++a+a= d
dTTTTy ,                                                    (5) 

де ....;
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2

; 2
2

1
100

aaa =a=a=a  

Знання коефіцієнтів )...,,,( 10 daaa  забезпечує можливість розрахунку )(tl , а числове 
значення функції )(ty  на момент контролю T  може бути, відповідно до (4), оцінено 
безпосередньо. При цьому отримана оцінка 

T
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n

n
T

ty ,0ln1)( -=)                                                                  (6) 

є максимально правдоподібною. 
Рішення цієї задачі може бути здійснено методом апроксимації сукупністю поліномів, 

ортогональних на системі рівновіддалених точок, дозволяє отримати числові значення 
коефіцієнтів апроксимації системи нормальних рівнянь, які мають рішення. 

Процедура незалежного оцінювання коефіцієнтів при використанні ортогональних 
поліномів має додаткову перевагу, суть якої полягає у наступному. Якщо у процесі 
апроксимації було отримано поліном Чебишева степеня d , то для визначення поліномів 
степеня 1+d  достатньо оцінити лише один новий коефіцієнт 1+da . Решта числових 
коефіцієнтів залишаються без змін. 

Для знаходження елементів коваріаційної матриці похибок оцінок параметрів використаємо 
вираз щодо визначення 
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Однією з найважливіших задач оцінки та прогнозування надійності є встановлення 
моменту початку масових відмов АЗУ.  У цьому аспекті найбільш прийнятною є модель 
надійності АЗУ із запізнюючим аргументом. У загальному вигляді її може записати у вигляді 
[22] 

)(1),(),(),,( 21 зз tttBtAtBA -×j+j=l ,                                                    (7) 
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де ),(1 tAj  – функція, що апроксимує закон зміни інтенсивності відмов АЗУ у період 
нормальної експлуатації виробів (як правило це лінійна функція); ),(2 tBj  –  функція,  що 
апроксимує закон зміни інтенсивності відмов у період масових відмов АЗУ;  )(1 зtt -  – 
одинична функція. 

Нехай å
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2
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2 ),(
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j
jtbtB , тоді набір, що підлягає оцінці параметрів, 

утворює множину };...,,,;...,,,{
21 1010 зnn tbbbaaa . 

Розглянемо випадок, коли функції ),(1 tAj  та ),(2 tBj  лінійні. Тоді 
)(1)(),,( 1010 зз tttbbtaatBA -×+++=l .                                          (8) 

Для оцінки параметрів лінійної моделі використаємо підхід,  який було описано вище.  
Нехай, як й раніше, 
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Тоді для моментів контролю mTTT ...,,, 21  маємо набір значень 
}...,,,{

21 mTTT yyyY = . 
Введемо функціонал 
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У зв’язку з тим, що модель (8) лінійна за параметрами ( )BAbbaa ¢¢=¢¢¢¢ ,),;,( 0010 , то 
фіксуючи зt  та використовуючи відомі методи, наприклад метод найменших квадратів 
(МНК) [2, 4] 
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отримаємо значення функціонала, яке відповідає вибраному зt . Тобто задача оцінки 
параметрів (8) зведена до задачі безумовної мінімізації алгоритмічно заданої функції (11), 
яка може бути розв’язана стандартними методами пошуку мінімуму функції однієї змінної, 
що не використовують значення довільних (наприклад, методи дихотомії, «золотого» 
перерізу, Фібоначчі тощо) [4]. 

Висновок. Таким чином, запропонована методика дозволяє з високою достовірністю 
оцінити надійність АЗУ та призначити строк продовження їх придатності до використання за 
призначенням і їх складових частин, а також дозволяє встановити момент початку масових 
відмов. 
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д.т.н, проф. Шишанов М.О., к.т.н. Зубарєв О.В.,  к.т.н Любарець А.А. 
МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ СРОКОВ ПРОДЛЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО НАЗНАЧЕНИЮ УПРАВЛЯЕМЫХ АВИАЦИОННЫХ СРЕДСТВ 
ПОРАЖЕНИЯ 

 
В статье предложена методика оценки и прогнозирования технического состояния 

управляемых авиационных средств поражения на основе определения закона изменения потока 
отказов с использованием аппроксимации совокупности полиномов ортогональных на систему 
равноотстоящих точек. 

Эта методика разрешает с высокой достоверностью оценить безотказность 
авиационных средств поражения и определить сроки продления их ресурса. 

Ключевые слова: авиационные средства поражения, вероятность ресурс. 
 

Prof. Shishanov M.O., Ph.D. Zubarev O.V., Ph.D. Lyubarets A.A. 
METHODOLOGY OF GROUND OF TERMS OF EXTENSIONOF FITNESS TO THE USE 

ON SETTING OF THE GUIDEDAVIATION FACILITIES OF DEFEAT 
 
In the article methodology of estimation and prognosticationof the technical state of the guided avia

tion decimators onthe basis of determination of law of change of stream ofrefuses is offered with the use o
f approximation of totality ofpolynomials of ortogonal on the system equidistant points. 
This methodology lets with high authenticity to estimatefaultlessness of aviation decimators and define the
 terms ofextension of their resource. 

Keywords: aviation decimators, probability is a resource. 
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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ВОЄННА БЕЗПЕКА 
 
 

УДК 004.09                                                                               к.військ.н. Зайцев Д.В. (ВІКНУ) 
д.військ.н., проф. Шарий В.І. (ВІКНУ) 

Добровольський В.Б. (ВІКНУ) 
 

РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ЗА ДОСВІДОМ ЛОКАЛЬНИХ ВІЙН І 
ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ СУЧАСНОСТІ, ЯКІ ВЕЛИСЬ РЕГУЛЯРНИМИ 

ВІЙСЬКАМИ ПРОТИ ІРРЕГУЛЯРНИХ  ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ 
 

Стаття присвячена аспектам подальшого розвитку тактики, як складової частини 
воєнного мистецтва за досвідом дій механізованих (танкових) підрозділів у локальних війнах і 
збройних конфліктах сучасності, які велись проти іррегулярних (незаконних) збройних 
формувань. В статті визначені особливості ведення бойових дій проти іррегулярних збройних 
формувань за умови їх непрямої дії; визначено, що специфіка боротьби з ними породила такий 
вид бойових дій як антитерористична (спеціальна) операція, змістом якої є: ізоляційно-
обмежувальні, розвідувально-пошукові, ударно-вогневі, рейдово-штурмові тощо дії. В практиці 
тактики намітилася тенденція подальшого удосконалення способів використання тактичних 
груп і загонів бойових груп не великої кількості. Піднято питання щодо загінно-групової 
тактики застосування малих тактичних підрозділів в різноманітних умовах обстановки, 
особливо при діях у складі передових, сторожових, штурмових загонів, авангардів, веденні 
бойових дій у містах (населених пунктах) й інших умовах. В статті визначена та наведена 
стисла характеристика нових елементів побудови бойового порядку, а саме: маневрові, мобільні, 
ударно-вогневі, винищувальні, протидиверсійні, бронегрупи та рухомі групи мінування. 

Ключові слова: локальна війна і збройний конфлікт, іррегулярні збройні формування, 
спеціальні військові (бойові) дії, малі тактичні групи. 

Постановка проблеми. Метою статті є виявлення тенденцій розвитку загальної 
тактики за досвідом локальних війн і збройних конфліктів сучасності, які велись 
регулярними військами проти іррегулярних збройних формувань і уточнення завдань щодо 
втілення в навчальний процес факультету військової підготовки нових форм і способів 
ведення загальновійськового бою, які виникли в цих війнах (збройних конфліктах 
останнього періода, антитерористичної операції на сході України). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відповідний рівень розвитку воєнно-
економічного потенціалу окремих держав, досягнення в розвитку озброєння, бойової 
техніки, боєприпасів, автоматизованих систем управління військами, розвідки та 
радіоелектронної боротьби, засобів вогневого ураження, результати теоретичних досліджень 
та досвід локальних війн і збройних конфліктів дозволили цілому ряду найбільш розвинутих 
держав розпочати інтенсивну підготовку своїх Збройних Сил до війн шостого  покоління. 

Використання нових форм і способів у збройної боротьбі у локальних війнах та 
збройних конфліктах сучасності привело до розвитку тактики в бік нестандартних підходів 
до підготовки і ведення бойових дій. Не рідко збройна боротьба у локальних війнах і 
збройних конфліктах ведеться регулярними військами в середині своєї держави проти 
іррегулярних збройних формувань.  

Результати всебічного аналізу досвіду ведення бойових дій останнього часу, публікації 
військових фахівців вказують на те,  що центр вагомості бойових зусиль військ у сучасних 
локальних війнах і збройних конфліктах під час ведення бойових дій регулярними військами 
проти іррегулярних збройних формувань знаходиться на боці тактичних дій. Так, під час 
ведення бойових дій в Афганістані загальна доля завдань тактичного рівня, які вирішувалися 
військами, складала біля 80% від загального обсягу бойових дій, а у двох чеченських 
воєнних компаніях – 75%, під час ведення антитерористичної операції на сході України – не 
менше 90%. Дані результати дозволяють зробити висновок про те, що тактика (тактичні дії) 
була і досі залишається основою досягнення оперативної мети в збройній боротьбі. 
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Актуальність питань, які висвітлюються, полягає в тому, що теорії тактики, як 
складової частини воєнного мистецтва, за останні три десятиріччя не приділялось певної 
уваги, а досвід боротьби з незаконними збройними формуваннями був протягом зазначеного 
часу не витребуваний і забутий. 

Керівні документи, за якими здійснювалася та здійснюється зараз підготовка військ: 
бойові статути, настанови, навчальні посібники тощо насичені положеннями, які у своїй 
більшості не відповідають ні особливостям організаційно-штатної структури 
загальновійськових з’єднань і частин за умов їхньої участі в АТО, ні бойовим можливостям, 
а оперативно-тактичні нормативи потребують принципового перегляду. В зазначених 
документах досі не знайшли свого відображення форми і способи збройної боротьби, що 
застосовувались в локальних війнах і збройних конфліктах, які мали місце в Афганістані, в 
Чечні, бойових дій тощо. 

Підводячи підсумки дослідницького КШН “Форпост-2012”, начальник Генерального 
штабу ЗС України визначив, що в сучасних умовах, при вирішенні воєнно-політичних 
конфліктів, пов’язаних із збереженням території своєї держави у межах установлених 
кордонів, війська можуть вирішувати завдання збройним шляхом у два етапи: 

Перший – в умовах максимального загострення обстановки, коли війна юридично не 
розв’язана, але активно діють розвідувально-диверсійні, терористичні групи і незаконні 
збройні формування, створені агресивною стороною, якою на цей час є Російська Федерація. 
Війська будуть вирішувати завдання по їх ліквідації, встановленню правового порядку у 
районі конфлікту. 

Другий – в умовах розв’язання агресивною стороною прямих воєнних дій. У такому 
випадку війська будуть переходити до проведення антитерористичної операції по відбиттю 
ударів і знищенню противника, в тому числі, і на його території”. 

Розвиток загальної тактики в локальних війнах і збройних конфліктах сучасності має 
дуже багато аспектів,  тому в статті більше уваги приділяється висвітленню першого етапу 
вирішення завдань військами, визначеного Начальником Генерального штабу. 

Особливістю боротьби регулярних військ з іррегулярними збройними формуваннями є 
те, що останні діють у повному протиріччі тактичним принципам, за якими готуються 
регулярні війська.  

Гостра необхідність у поновленні досвіду боротьби з іррегулярними збройними 
формуваннями виникла на сході України, коли українські війська та інші силові структури 
зіткнулись з противником, який ухилявся від прямих зіткнень на відкритій місцевості, 
уникаючи позиційних форм боротьби, роблячи ставку на створення засад, раптове нанесення 
ударів, активно застосовуючи снайперські та гранатометно-кулеметні групи, широко 
використовуючи мінно-вибухові загородження, мінометний та артилерійський вогонь. У 
критичних ситуаціях бойовики “розчинялись” серед місцевого населення і вступали в бій, 
коли їм було вигідно,  уміло використовували місцевість,  нічні і складні погодні умови для 
нанесення раптових ударів, швидко зосереджувались та розосереджувались  після коротких 
сутичок. 

Оскільки в керівних воєнних документах не було рекомендацій щодо організації і 
ведення бойових дій в умовах  розмитих “кордонів” між фронтом і тилом, коли противник 
готовий несподівано атакувати з будь-якого напрямку, виникла необхідність діяти 
нестереотипно, застосовуючи нові способи бою. Частинам і підрозділам вимушено 
призначались не чіткі обмежені смуги, як це робилось звичайно, в ході наступальних чи 
оборонних дій, а зони відповідальності значних розмірів. Розтягнуті комунікації, незахищені 
тили стали самими уразливими місцями у діях механізованих бригад ЗС України. Сил і 
засобів для охорони і оборони комунікацій, тилів, пунктів управління, частин і підрозділів у 
районах розташування, вогневих позицій засобів ураження, аеродромів катастрофічно не 
вистачало. 

Такі умови обстановки вимагали від командирів і штабів уміння знаходити виходи з 
важких ситуацій, проявляти ініціативу, застосовувати воєнну хитрість. Воєнні дії останнього 
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часу багато в чому збагатили сучасне воєнне мистецтво. Були знайдені способи боротьби з 
мобільними загонами моджахедів, запобігання їх нальотів, знешкоджування засад, 
захопленню баз, знищенню диверсійно-розвідувальних груп, блокування і знищення 
іррегулярних формувань, а також відпрацьовані нові нормативи і рекомендації щодо 
організації і веденню наступальних і оборонних дій у гірсько-пустельній місцевості у 
складних природнокліматичних умовах. 

З великими труднощами зіткнулись війська, які діяли у Придністров`ї, Північній і 
Південній Осетії, Інгушетії, Абхазії, Нагорному Карабасі, Таджикистані, Чечні, а потім – 
американці в Афганістані та Збройні сили України на сході країни. Характерною 
особливістю для загальновійськових з’єднань постало вирішення завдань щодо локалізації і 
нейтралізації кризових ситуацій з метою забезпечення правового режиму надзвичайного 
стану. Війська вимушені були оволодівати способами дій щодо ізоляції району конфлікту від 
притоку зброї, боєприпасів, матеріальних засобів і найманців з інших  регіонів і зарубіжжя, 
несення служби шляхом патрулювання, на КПП, блокпостах, сторожових заставах, по 
охороні та  обороні об’єктів, запобіганню диверсій і терористичних актів, роз’єднанню 
протиборствуючих сторін, встановленню зон роз’єднання, нагляд за умовами перемир’я, 
створенню гуманітарних коридорів, евакуації населення із зон конфліктів і вирішення інших 
завдань. 

Досвід ведення бойових дій регулярними військами проти іррегулярних збройних 
формувань показав, що застосування військ має ряд особливостей: 

по-перше – виконання завдань здійснюється об’єднаннями військ різновидової і 
різновідомчої належності, при відсутності чітко вираженої лінії фронту на розрізнених, 
нерідко ізольованих напрямках у відриві з’єднань, частин і підрозділів від головних сил при 
високому ступені самостійності в умовах, коли противник широко застосовує засади, 
партизанські способи боротьби, нічні дії і наносить раптові удари; 

по-друге – поставлені завдання вирішуються шляхом переважно нетрадиційних 
способів, різними загонами і групами, сформованими за цільовим призначенням; 

по-третє – підготовка бою і управління з’єднаннями, частинами і підрозділами різко 
ускладнюється внаслідок одночасного ведення бойових дій у декількох різних районах при 
наявності відкритих фронтів і розтягнутих тилових комунікацій. 

Під час боротьби з багаточисельними іррегулярними напівпартизанськими 
формуваннями вирішення завдань реалізовувалось, як правило, нетрадиційними способами.  

Специфіка такої боротьби породила новий вид бойових дій – спеціальну операцію. 
Одним з елементів такої операції стали спеціальні військові дії, які проводяться 
загальновійськовими з’єднаннями, частинами у взаємодії з формуваннями інших силових 
структур. Їх змістом являлись ізоляційно-обмежувальні, розвідувально-пошукові, ударно-
вогневі і рейдово-штурмові дії, направленні на розгром незаконних збройних формувань 
(НЗФ). Поява даної форми тактичних дій обумовлена тим, що в збройних конфліктах 
традиційні види бою (наступ і оборона)  уже не охоплювали весь зміст збройного 
протиборства з іррегулярними формуваннями противника. 

Розвідувально-пошукові дії мають на меті визначити місцезнаходження загонів НЗФ, їх 
бойовий склад, наявність опорних пунктів, баз, складів, пунктів управління. Для виконання 
зазначених завдань залучаються сили і засоби агентурної, космічної, повітряної, радіо- і 
радіотехнічної розвідки; розвідувальні органи спеціального призначення і військової 
розвідки. Для проведення розвідувально-пошукових дій застосовуються розвідувально-
пошукові групи у складі від відділення до взводу,  основним способом виконання завдань є 
пошук. 

Рейдово-штурмові дії здійснюються з метою проведення швидкого і потайного 
маневру для блокування і знищення іррегулярного збройного формування нанесенням 
комбінованих ударів із фронту, тилу, флангів та з повітря.  

Рейд здійснюється батальйонною тактичною групою при підтримці як тактичної, так і 
армійської авіації. Наземний рейд доповнюється діями десантно-штурмових (аеромобільних 
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або механізованих) підрозділів на вертольотах. Може здійснюватися різними способами: по 
окремих зонах в загальному районі бойових дій, з одночасним охопленням усієї глибини 
розташування НЗФ. 

Під час постановки бойових завдань підрозділам доцільно призначати загальний 
напрямок дій та два – три об’єкти захоплення. Побудова похідного порядку повинна 
забезпечувати одночасну участь у нанесенні удару всіх вогневих засобів; чітку взаємодію 
сил і засобів рейдового загону; можливість здійснення швидкого маневру; стійкого 
управління підрозділами; використання вигідних умов місцевості для потайного 
пересування; готовність до відбиття ударів противника.  

Сучасні умови осередкового протиборства, відсутність цілісності лінії фронту бойових 
дій, ведення активних бойових дій одночасно по всій глибині бойового порядку військ 
протидіючих сторін, обмеженість складу сил і засобів, що залучаються для вирішення 
бойових завдань висунули необхідність внесення значних змін у побудову бойового порядку, 
способи використання його елементів. При бойових діях підрозділів на значній відстані один 
від одного гостро встало питання необхідності забезпечення тактичної вогневої автономності 
механізованих і танкових батальйонів, пошуку способів їх використання без значної 
підтримки засобами старшого командира. 

Результатом пошуку вирішення даної проблеми стало створення зведених тактичних 
груп і загонів цільового призначення. В результаті під час збройних конфліктів виникла та 
затвердилась загінно-групова тактика. Головною метою формування тактичних груп і загонів 
стала необхідність створення гнучкого розосередженого бойового порядку, який би дозволяв 
вести автономні бойові дії не тільки на рівнині, але і на пересічній, пустельній, гірсько-
лісистій місцевості, а також в населених пунктах.  

Тактичні групи і загони створювались, як правило, для проведення розвідувально-
пошукових, рейдових, блокуючих, штурмових дій, здійснення обходів, охорони комунікацій, 
окремих об`єктів. Основу  тактичних груп (загонів) складали механізовані батальйони, 
підсилені танковими, артилерійськими, інженерними підрозділами ППО, авіації та 
підрозділами протитанкових засобів. Склад засобів підсилення визначався у відповідності до 
конкретних умов бойової обстановки, та змісту бойових завдань, що покладаються.  

Логічним продовженням розвитку загінної тактики стала тактика дій дрібних бойових 
груп, яку умовно можна назвати груповою. Групова тактика федеральних військ в Чечні, на 
сході України явилася відповіддю на зміну умов оперативно-тактичної обстановки і у своїй 
основі представляла собою дії дрібних груп, до складу яких входили військовослужбовці 
різних військових спеціальностей – автоматники, кулеметники, гранатометники, снайпери, 
вогнеметники.  

Кількісний склад бойової групи визначався змістом бойових завдань, які на неї 
покладалися. Головною метою створення таких груп вважалося – створення найбільш 
гнучкого розосередженого бойового порядку, який би дозволяв з максимальною 
ефективністю використовувати бойові якості кожного типу озброєння і своєчасне і якісне 
виконання бойової завдань при мінімальних утратах особового складу. Ефективність 
використання бойових груп, як показують результати досліджень, залежала від рівня 
професійної підготовки військовослужбовців, їх бойової злагодженості, якості 
організованого управління і взаємодії. 

В цілому створення тактичних груп і загонів бойових груп, загінно-групова тактика, як 
показав бойовий досвід в зоні проведення АТО,  себе виправдала і в практиці тактики 
намітилася тенденція подальшого удосконалення способів їх використання в різноманітних 
умовах обстановки, особливо при діях у складі передових, сторожових, штурмових загонів, 
авангардів, веденні наступальних бойових дій у горах, місті й інших умовах. 

Під час проведення антитерористичних операцій у частинах, з’єднаннях, в залежності 
від умов веденні бойових дій, крім зведених тактичних груп і загонів додатково до 
класичних елементів побудови бойового порядку створювались: маневрові, мобільні, ударно-
вогневі, винищувальні, протидиверсійні, бронегрупи та рухомі групи мінування. 
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Військові маневрові групи створювалися для вирішення самостійних, раптово 
виникаючих завдань у ході бою, боротьби з мобільними загонами і групами бойовиків та 
найманців. Базовою основою для створення військової маневрової групи був, як правило, 
механізований батальйон на БМП, підсилений танковим, артилерійським, протитанковим 
підрозділом. При виконанні спеціальних завдань до їх складу включалися загони і групи 
спеціального призначення, підрозділи внутрішніх військ МВС.  

На сьогоднішній день на підставі отриманого досвіду під час формування нових 
частин, з’єднань передбачається створення військових маневрових груп. Передбачається, що 
в кожній бригаді їх ядром повинен бути механізований батальйон, підсилений засобами 
вогневої підтримки, танковими, інженерними, вогнеметними підрозділами та засобами ППО. 
Однак способи та умови їх використання, на теперішній час, у своїй основі не мають 
науково-теоретичного обґрунтування. 

Ударно-вогневі групи створювалися як правило,  у складі рейдових,  обхідних,  
штурмових та блокуючих загонів, а інколи і сторожових застав. Їх основу складали танкові, 
механізовані і артилерійські підрозділи. Сполучення високих ударних та маневрових 
можливостей танкових, механізованих підрозділів із вогнем приданої та підтримуючої 
артилерії дозволяло ударно-вогневим групам швидко здійснювати маневр по фронту і 
глибині, наносити раптові удари, оперативно змінювати обстановку на свою користь, 
потайно виходити з бою з метою  вирішення  нових раптово виникаючих критичних завдань. 

Винищувальні (протидиверсійні) загони і групи формувались для боротьби з 
диверсійно-розвідувальними і терористичними групами при проведенні спеціальних 
операцій «зачистки» у населених пунктах та під час блокуючих дій. Залежно від умов їх 
використання і змісту бойових завдань,  що покладаються,  до їх складу включалися 
механізовані, танкові, спеціальні підрозділи, підрозділи транспортної та бойової армійської 
авіації. Основними вимогами до їх використання вважалися: маневреність, самостійність 
пошуку і раптовість нанесення удару, швидкий маневр на новий напрямок. 

Рухомі групи мінування створювалися та застосовувалися при блокуючих діях, 
локалізації угруповань противника в районах бойових дій і на маршрутах висування, шляхом 
постановки мінно-вибухових загороджень на маршрутах відходу (висування) маневру 
підрозділів противника у ході бойових дій. 

Бронегрупи включалися до складу рухомих загонів, обхідних загонів, сторожових 
застав, загонів супроводження автотранспортних колон, засад, штурмових загонів під час 
ведення бойових дій у місті (населених пунктах).  В залежності від умов обстановки і 
характеру завдань, що вирішуються, до їх складу включалися танкові, механізовані та 
комбіновані підрозділи. 

Необхідність створення додаткових елементів бойового порядку обумовлювалась 
конкретними умовами обстановки, можливостями частин, з’єднань щодо виділення 
необхідних сил і засобів, і всебічного забезпечення їх бойових дій.  

Доцільність створення вище перелічених додаткових елементів бойового порядку під 
час ведення бойових дій, ефективність їх бойового застосування не викликають сумніву. 
Однак, як показують результати проведеного аналізу характер їх бойового застосування має 
визначену епізодичність. Їх створення потребує відриву частки бойового складу підрозділу, 
частини, з`єднання від виконання основних завдань, що у свою чергу значно впливає на стан 
їх бойового потенціалу. Тому доцільність їх створення повинна обґрунтовуватись 
конкретними умовами обстановки, а не бути ознакою урахування командирами і штабами 
досвіду локальних війн. Питання обґрунтованості побудови бойового порядку частин, 
з`єднань, способів їх бойового застосування в конкретних умовах бойової обстановки  на 
теперішній час вважаються найбільш актуальними і висувають гостру необхідність 
всебічного теоретичного і практичного їх дослідження. 

Оборонні дії застосовувались для прикриття кордонів, утримання вузлів доріг, 
населених пунктів, важливих об'єктів, ущелин, перевалів, тощо. Причому вони велись не 
шляхом створення суцільних траншейних позицій і глибокоешелонованих смуг, а являли 
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собою стримуючо-стабілізуючі дії. Тобто це була розосереджена оборона, яка створювалась 
на широкому фронті по осередковому принципу і основу її складали бойові центри з 
круговою системою вогню і загороджень,  мережі вузлів опору і опорних пунктів,  рухомих 
заслонів, засідок, вогневих мішків, кочуючих вогневих точок, сторожових застав і 
блокпостів. 

В бойових діях головна роль, як правило, відводилась механізованим і мотострілецьким 
частинам і з’єднанням. При застосуванні танків і танкових військ на перший план висувалось 
завдання ефективної боротьби з протитанковими засобами противника, а в ході збройних 
конфліктів особлива увага приділялась протитанковим засобам ближньої дії,  налагодження 
взаємодії з піхотою, артилерією, підрозділами інженерних військ і армійською авіацією. 

До завдань танкових військ входило блокування комунікацій противника, населених 
пунктів, окремих осередків опору, підтримка дій механізованих військ. 

Характерним для вогневого ураження було: нанесення точечних вибіркових ударів, 
перш за все при діях в населених пунктах; комплексування вогню артилерії з ударами авіації 
(особливо армійської); обмежене сполучення дальнього і ближнього вогневого бою; 
напружена дуельна антиснайперська боротьба; сполучення вогню удару і маневру в 
специфічних формах; посилення вогневої взаємодії механізованих і танкових підрозділів із 
вертольотами; збільшення дальності вогневого впливу (до 2000-2500 м для танків; до 2500-
5500 м для ПТЗ) забезпечувало ураження бойовиків та сепаратистів до того, як вони мали 
змогу відкрити вогонь з гранатометів. 

Специфічні природні умови і особливий характер бойових дій з іррегулярними 
збройними формуваннями –  осередковий характер,  відсутність чіткої лінії фронту і тилу –  
вимагали від частин і підрозділів високої бойової і тилової автономності, їх здатність до 
ведення довготривалих бойових дій  по принципу – "всюди фронт".  

Висновки. Локальні війни і збройні конфлікти, що мали місце наприкінці ХХ, початку 
ХХІ сторіччя здійснили значний вплив на розвиток воєнного мистецтва і,  перш за все,  
необхідно визначити, що в загальній системі бойових дії яскраво проявилась домінуюча роль 
тактики, як його складової частини. Так, у війнах в Афганістані, Чечні, Арабо-Ізраїльських 
війнах, антитерористичної операції на сході України питома вага тактичних завдань, що 
вирішуються військами, складає, за розрахунками, до 90% від загального об'єму бойових дій. 
Це свідчить про те, що тактика була і залишається основою для досягнення оперативної 
мети в збройній боротьбі. 

Сама тактика значно збагатилась формами і способами боротьби. 
1. В тактиці Сухопутних військ усе більшого значення набирають непрямі дії. Основу 

їх складає вогневе ураження противника; ураження найбільш важливих об’єктів та живої 
сили в тилу противника артилерійським (мінометним) вогнем, вогнем реактивних систем 
залпового вогню, рейдових і обхідних загонів; нанесення удару по флангах і тилу основного 
угрупування противника. 

2. Сформувалась система поглядів на ведення бойових дій проти іррегулярних 
формувань, які діють під девізом: "терор, диверсії, стращання, віроломство", роблять ставку 
на партизанські методи боротьби, відхиляються від прямих воєнних зіткнень. Саме тактичні 
успіхи по розгрому і ліквідації незаконних збройних формувань створюють необхідні умови 
для урегулювання "кризових" ситуацій. 

3. В ході бойових дій виникло немало нових нетрадиційних форм і способів тактичних 
дій в протиборстві з нетиповим противником у "спеціальних операціях". 

4. Затвердилась "загінно-групова" тактика дій військ у збройних конфліктах. З’явилось 
немало нових елементів бойового порядку з’єднань і частин. 

5. Удосконалилась система вогневого ураження противника в умовах осередкового 
протиборства. 

6. Заявився новий спосіб ведення оборони – "стримуючо-стабілізуючі дії". 
7. Значний розвиток отримали принципи загальновійськового бою збагатилися зміст і 

методи роботи командирів і штабів по його підготовці і веденню. 
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Зміни в тактиці, що з’явились в ході локальних війн і збройних конфліктів, досвід 
застосування Збройних Сил України, інших військових формувань з лютого місяця 2014 
року по теперішній час на території нашої країни та тимчасово окупованого Криму дають 
нам змогу детально їх проаналізувати, визначити тенденції її розвитку і на цій підставі 
прийняти активну участь у розробці основних документів для військ та втілити їх у 
навчальний процес факультету військової підготовки і наполегливо працювати над їх 
удосконаленням. 
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ТАКТИКИ ЗА ОПЫТОМ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН И 

ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ СОВРЕМЕННОСТИ, КОТОРЫЕ ВЕЛИСЬ 
РЕГУЛЯРНЫМИ ВОЙСКАМИ ПРОТИВ ИРРЕГУЛЯРНЫХ  ВООРУЖЕННЫХ 

ФОРМИРОВАНИЙ 
 
Статья посвящена аспектам дальнейшего развития тактики, как составной части 

военного искусства по опыту действий механизированных (танковых) подразделений в 
локальных войнах и вооруженных конфликтах современности, которые велись против 
иррегулярных (незаконных) вооруженных формирований. В статье определены особенности 
ведения боевых действий против иррегулярных вооруженных формирований при условии их 
непрямого действия; определено, что специфика борьбы с ними породила такой вид боевых 
действий как антитеррористическая (специальная) операция, содержанием которой являются: 
изоляционно-ограничительные, разведывательно-поисковые, ударно-огневые, рейдово-
штурмовые и т.д. действия. В практике тактики наметилась тенденция дальнейшего 
совершенствования способов использования тактических групп и отрядов боевых групп не 
большого количества. Поднят вопрос о отрядно-групповой тактики применения малых 
тактических подразделений в различных условиях обстановки, особенно при действиях в 
составе передовых, сторожевых, штурмовых отрядов, авангарда, ведении ними боевых 
действий в городе (населенном пункте) и других условиях. В статье определены и приведена 
краткая характеристика новых элементов построения боевого порядка, а именно: маневренные, 
мобильные, ударно-огневые, истребительные, противодиверсионные, бронегруппы и подвижные 
группы минировании. 

Ключевые слова: локальная война и вооруженный конфликт, иррегулярные вооруженные 
формирования, специальные военные (боевые) действия, малые тактические группы. 
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DEVELOPMENT OF GENERAL TACTICS IN THE EXPERIENCE OF LOCAL WARS AND 
ARMED CONFLICTS OF MODERNITY WHICH WERE REGULAR TROOPS ANTI 

IRREGULAR ARMED GROUPS 
 

The article is devoted to aspects of further development of tactics, as part of the military art 
experience for Action mechanized (tank) units in local wars and armed conflicts, which were conducted 
against irregular (illegal) armed groups. In the article the features of warfare against irregular armed 
groups subject to indirect action; determined that the specific combat them bore this kind of fighting a 
counter-terrorism (Special) operation, the contents of which are: insulating-restrictive, intelligence and 
research, shock, fire, etc. raid-assault action. In practice tactics trend further improve ways of using 
tactical teams and squads battle groups are not a large number. Concerns raised regarding the enclosure-
group tactics tactical use of small units in various conditions of the situation, especially during operations 
as part of advanced, guard, storm troopers, avant-run fighting in cities (towns) and other conditions. The 
article defined and given a brief description of the new elements of construction order of battle, namely 
shunting, mobile, shock-fire, fighter, protydyversiyni, bronehrupy and moving of mining. 

Keywods: local wars and armed conflicts, irregular armed groups, special military (combat) actions, 
small tactical groups. 
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КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БОРОТЬБИ В ІДЕОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ 
 

У статті розглядається концепція системи інформаційної боротьби (ІБ) в ідеологічній 
сфері та функції її підсистем. Об’єкт дослідження (на прикладі ідеологічної боротьби) 
представлений у вигляді складної ергатичної системи. Система ІБ на рівні держави 
визначається як об’єкт сили з відповідним ресурсом засобів. Розглядаються особливості 
функціонування системи ІБ, системні ознаки, властивості та характеристики. Її структура 
визначена у вигляді ієрархії (за Берталанфі), яка включає управляючу («інформаційну») частину 
на першому рівні у складі підсистеми управління та виконавчу (ресурсну) частину у складі 
підсистем з функціями моніторингу об’єктів застосування, формування інформаційного ресурсу 
та застосування інформаційного ресурсу по об’єктах.  

Взято до уваги вплив зовнішніх та внутрішніх факторів, що забезпечують функціонування 
системних властивостей системи ІБ. Вивчено склад спеціального ресурсу сил цієї системи. 
Розглянуто роль та функції управління «складною» системою, що зумовлює її ефективне 
застосування за призначенням. Досліджено види управління силами системи ІБ та визначено 
ресурси, необхідні для виконання задач кожного з видів управління. 

Ключові слова: інформаційна боротьба, національна безпека, система, підсистема, 
системний підхід, ідеологія, інформаційний модуль, ознаки, властивості, характеристики.    
 

Вступ. Інформаційна боротьба (ІБ) полягає у втручанні у «інформаційне середовище» 
(ІС) протидіючої сторони з метою «конструктивного» (в національних інтересах країни)  
«впливу» на його інформаційний ресурс (ІР) та захист власного ІС від втручання в нього 
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протидіючої сторони з метою деструктивного (на шкоду національним інтересам країни) 
«впливу» на свій інформаційний ресурс.  

ІБ має такі основні «спеціалізації» застосування – сфера державного управління, 
економічна, соціальна, ідеологічна, військова сфера діяльності суспільства.  

Предметом докладного розгляду в ІБ повинна бути ідеологічна боротьба, бо вона грає 
домінуючу роль, яка визначається відомою тезою «ідея стає матеріальною силою, як тільки 
вона оволодіває масами». Інші «спеціалізації» ІБ, кожна з котрих має власну мету в інтересах 
національної безпеки держави, ґрунтуються саме на науково обґрунтованих принципах 
«державної ідеології».  

Як стратегічний «засіб» національної безпеки країни, усі засоби масової інформації 
(ЗМІ) сфери державного управління, економічної, політичної, ідеологічної та військової сфер 
діяльності суспільства повинні бути виключно «державними». Комерційні ЗМІ повинні 
контролюватися «державою» щодо інформаційної безпеки їх «контенту», а на особливий 
період – націоналізуватися, поряд зі усіма стратегічними об’єктами інших сфер діяльності 
країни. Інформаційна безпека полягає у здатності «системи ІБ» відвернути неприйнятні 
збитки «національному ресурсу» країни в інформаційній боротьбі власним ресурсом (сил і 
засобів) системи ІБ.  

ІБ в ідеологічній сфері полягає у пропаганді власної державної ідеології в бік 
противника та контрпропаганді щодо ворожих ідеологій з боку противника. Державна 
ідеологія нації, що ґрунтується на принципах справедливого соціально-економічного устрою 
суспільства країни, є підґрунтям морально-психологічного забезпечення як суспільства, так і 
особового складу збройних сил країни.  

Для ІБ державою створюється система ІБ – об’єкт «сили з відповідним ресурсом 
засобів», який має функцію керованого перетворення інформації «моніторингу» ІС 
протилежної стороні в інформацію бажаного «впливу» на ІС протилежної сторони для 
одержання системного ефекту потрібного рівня власним ресурсом. Система ІБ 
концептуально розглядається як «складна» ергатична система. Тому методологічною 
основою аналізу і синтезу даного «об’єкта» є «системний підхід» – концепт системології. 

Основна частина. На рис. 1 представлена концепція інформаційної боротьби в 
ідеологічній сфері в вигляді ієрархії (по Берталанфі) структури «складної» ергатичної 
системи, де на першому рівні її декомпозиції – управляюча («інформаційна») частина (у 
складі підсистеми «управління») та виконавча (ресурсна) частина (у складі підсистем з 
функціями «моніторингу об’єктів застосування», «формування інформаційного ресурсу» та 
«застосування інформаційного ресурсу по об’єктах.  

 

 
 

Рис. 1. Концепція системи ІБ та функції її підсистем 
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Підсистема моніторингу створює базу робочих «наборів» вихідних даних для 
суміжних підсистем. Моніторинг джерел інформаційного «впливу» з боку протилежної 
сторони (її «інформаційного середовища») полягає у викритті спеціалізації і оцінці 
оперативно-стратегічної важливості (в інтересах над-системи «країна») об’єктів 
застосування (подальшого інформаційного «впливу») – «інформаційного середовища» 
інституцій влади, війська, бізнесу, трудового ресурсу, служб життєдіяльності, медіа, церкви, 
політикуму.   

Підсистема формування створює основний витратний інформаційний ресурс 
(витратний) – інформаційні «модулі», як засоби інформаційного впливу («атаки») на об’єкти 
застосування та визначає їх спеціалізації (матриця коефіцієнтів «впливу» на призначені 
об’єкти) 

Підсистема застосування розробляє план розподілу засобів інформаційного впливу 
(«модулів») по об’єктах застосування, план-сценарій дій сил в операції ІБ та оперативні 
завдання силам по застосуванню (інформаційної атаки) основного ресурсу (інформаційних 
засобів).  

Підсистема управління забезпечує керівну діяльність «першої особи» системи ІБ, яка 
координує роботу підсистем в процесі підготовки операції ІБ,  постановки завдань силам та 
їх виконання.  

Об’єкт «система ІБ» вважається «складною» системою, якщо він має певні «системні» 
ознаки, властивості й характеристики.  

Системними ознаками об’єкта є наявність призначення, системного ефекту, способу 
його утворення, власного ресурсу, структури, процесу функціонування і цілеспрямованого 
управління.  

Системними властивостями об’єкта є керованість, адаптивність, функціональна 
сталість та емерджентність.  

Забезпечення зазначених властивостей системи ІБ (СІБ) досягається шляхом 
збереження її стійкості при впливі на неї внутрішніх і зовнішніх факторів.  

Внутрішні фактори знаходять свій прояв у спеціальних заходах,  що мають за мету 
здійснення впливу на політику органів виконавчої та законодавчої влади в державі для 
виконання певних завдань системи ІБ, формування громадської думки про цей вплив, 
зміцнення авторитету і довіри до СІБ, заходи з дезінформування противника з одночасним 
послабленням його позицій в інформаційному та фізичному просторі.         

Зовнішні фактори впливу на СІБ України включають низку тенденцій та окремих подій 
навколо України, що потенційно є джерелами загроз її національній безпеці та впливають на 
ІБ в ідеологічній сфері. На даний час це:  

активізація процесів формування сфер впливу провідними державами світу, яка 
супроводжується агресією сусідньої держави з окупацією частини Української території та 
подальшим втягуванням України у збройний конфлікт;  

незавершеність процесу договірно-правового оформлення державних кордонів 
України, наявність проблемних питань щодо забезпечення національно-культурних прав 
національних меншин на її території, що може спровокувати загострення питання про 
територіальні претензії у момент, визначений ззовні;  

присутність воєнних баз держави-агресора близько кордонів України та на анексованій 
у неї території [1].  

Серйозним випробуванням для функціонування властивостей СІБ є нарощування 
антиукраїнської інформаційної присутності держави-агресора в міжнародному 
медіапросторі. Систематичне формування нею негативного міжнародного іміджу України, 
зокрема шляхом поширення дезінформації, становить загрозу для СІБ України.  

Разом з цим, вплив вказаних факторів сприяє отриманню Україною необхідного 
досвіду у веденні ІБ, що створює умови для належного функціонування встановлених 
системних властивостей та збереження стійкості СІБ України.  
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Щодо системних характеристик об’єкта, вони включають: системний ефект 
(модальність і рівень), системну могутність, потенціал здатності та ефективність. 

Загальний міст системних ознак, властивостей об’єкта «система ІБ» визначається 
спеціальними методами [1, 2]. Тому обмежимося їх особливостями.   

Системним ефектом в операції ІБ є очікувані відвернені збитки WS над-системі 
«держава», рівень яких досягнутий «трудовитратами» сил RS системи ІБ при обраному 
плані-рішенні на операцію  X . 

Кількісною мірою ефективності системи ІБ в операції по плану X є співвідношення 
основних «системних» показників кінцевого результату – рівня системного ефекту і 
трудовитрат сил, якими він досягнутий [3] 

 
)(/)()( XRSXWSXES = .                                             (1) 

 
Склад спеціального ресурсу сил системи ІБ [4]: 
основний ІР (витратний) – інформаційні «модулі» для застосування по призначених 

об’єктах (актуальні тільки в «акті застосування»); 
ІР забезпечення (невитратний) – банки інформаційних технологій (процедур) та 

апаратні засоби реалізації інформаційних процесів в системі в акті застосування. 
Формування інформаційних «модулів» для інформаційних «атак» є найбільш складною 

частиною процесу функціонування системи ІБ.  
По-перше, семантичний зміст кожного «модуля» повинен відповідати  принципам 

власної «державної ідеології» нації щодо справедливого соціально-економічного устрою 
суспільства (вільної від експлуатації праці, виключно державної власності на стратегічно 
важливі для національної безпеки і життєвих інтересів громадян сфери економіки і 
національну валюту, реалізації прав і свобод людини й громадянина). Тільки сповідання 
таких принципів може бути основою морально-психологічного забезпечення суспільства та 
війська й умовою громадянства. Цей критерій також обов’язковий при відборі інформації 
моніторингу для оцінки «оперативно-стратегічної важливості» (небезпеки) джерел  
інформації (об’єктів ІБ) протилежної «атакуючої» сторони.   

По-друге, семантичний зміст кожного «модуля»  повинен бути суворо релевантний 
інформації моніторингу і відповідати (мати спеціалізацію) особливостям об’єкту 
ідеологічного впливу (див. додаток для прикладу).  

Для подальшої розробки плану розподілу «модулів» по об’єктах інформаційного 
«впливу» (ІВ) методами експертного аналізу складається матриця коефіцієнтів ІВ засобів 
 

nmij ´
=G g ,                                                        (2) 

 
де  γij – коефіцієнт «впливу» засобу і-ї спеціалізації на j-й об’єкт, та матриця питомих 
«трудовитрат» системи ІБ на застосування засобів 
 

nmijrR
´

= ,                                                       (3)  

де  rij – «трудовитрати» (од.сил×од.часу) на застосування засобу і-ї спеціалізації на  j-му 
об’єкті.  

Наявність управління «складною» системою є однією з основних її «системних» ознак, 
завдяки чому застосування системи за призначенням стає достатньо ефективним. Управління 
полягає у доцільному використанні системного ресурсу для досягнення мети в акті 
застосування. 

Задача організаційного управління силами (планування інформаційного «ураження») 
полягає у наступному.  

За результатами моніторингу відомі n об’єктів інформаційного впливу (ІВ) противника 
з «важливостями» (для над-системи ІБ) 
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njcC j ,1, == .                                                    (4)  

 
Силами системи ІБ розроблені «інформаційні модулі» (ІМ) m різних «спеціалізацій», як 
«засоби» інформаційного впливу на противника («інформаційного ураження») 

mibB i ,1, == .                                                     (5) 

 
Планами операції інформаційного впливу є план-матриця розподілу засобів по об’єктах 

застосування 
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де xij – кількість засобів і-ї спеціалізації, призначених для застосування (інформаційного 
ураження) j-го об’єкта.  

При плані Х розподілу засобів по об’єктах (6) ефект «інформаційного ураження» для 
кожного об’єкту розповсюдження 
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загальносистемний ефект операції інформаційного ураження 
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«трудовитрати» сил системи по застосуванню засобів 
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У (9) частинні складові (4) дорівнюють 
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де yij – кількість одиниці сил, призначених для виконання завдання по застосуванню xij  
засобів; 

ωij – «питома» продуктивність одиниці сил по застосуванню одиниці засобів і-ї 
спеціалізації по j-му об’єкту; 

τij   –  витрати часу на виконання силами завдання (dij). 
Основна (обернена) задача організаційного управління – на множині планів {X} 

розподілу різнорідних засобів ІВ по завданих об’єктах ураження (4), кожний з котрих (6) 
задовольняє обмеження щодо потрібного рівня загального ефекту операції (критерій 
придатності) 
 

потрWSXWS ³)( ,                                                (11) 
 

знайти такий (оптимальний) план 
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при якому трудовитрати сил системи в операції мінімальні (критерій оптимальності) 
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Дана задача належить до класу задач нелінійного програмування з цілочисельним (за 

фізичним змістом «одиниць» засобів) матричним аргументом і вирішується ітераційним 
методом «кінцевих різниць», адаптованим до їх «динамічної ефективності».  

Оптимальне рішення задачі Xo дає потрібний «об’єм» різнорідних (спеціалізованих) 
засобів по видах – вектор 
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потрібний для застосування засобів склад сил системи ІБ по спеціалізація 
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та затрати часу на застосування засобів в операції по видах 
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 Кількісна оцінка ефективності застосування системи ІБ в операції інформаційного 
ураження, як співвідношення рівня системного ефекту і трудовитрат сил, якими він 
досягнутий [3] 
 

)(/)()( XRSXWSXES = , 
 

для оптимального плану операції набуває максимальне значення 
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Задача оперативного управління силами системи ІБ в операції інформаційного 

«ураження» («розповсюдження») полягає у розробці плану-сценарію дій сил системи ІБ по 
застосуванню засобів по об’єктах [4] 
 

nmijij xdXD
´

= )()( ,                                                  (18) 

де  dij – «дії» сил по застосуванню засобів xij , постановці силам завдань операції (по об’єктах, 
засобах і часу) та координації дій сил в процесі виконання завдань. 

Висновок. Розглянута концепція «системного синтезу» об’єкта дослідження 
«складна» ергатична система ІБ (на прикладі ідеологічної боротьби) дозволяє створити 
високоефективну оптимальну систему даного призначення.  
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КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БОРЬБЫ В ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
 

В статье рассматривается концепция системы информационной борьбы (ИБ) в 
идеологической сфере и функции ее подсистем. Объект исследования (на примере 
идеологической борьбы) представлен в виде сложной эргатической системы. Система ИБ на 
уровне государства определяется как объект силы с соответствующим ресурсом средств. 
Рассматриваются особенности функционирования системы ИБ, системные признаки, свойства 
и характеристики. Ее структура определена в виде иерархии (по Берталанфи), которая 
включает управляющую («информационную») часть на первом уровне в составе подсистемы 
управления и исполнительную (ресурсную) часть в составе подсистем с функциями 
мониторинга объектов применения, формирования информационного ресурса и применение 
информационного ресурса по объектам. Принято во внимание влияние внешних и внутренних 
факторов, которые обеспечивают функционирование системных свойств системы ИБ. Изучен 
состав специального ресурса сил этой системы. Рассмотрены роль и функции управления 
«сложной» системой, что обуславливает её эффективное использование по назначению. 
Исследуются виды управления силами системы ИБ и определяются ресурсы, необходимые для 
выполнения задач каждого из видов управления.   

Ключевые слова: информационная борьба, национальная безопасность, система, 
подсистема, системный подход, идеология, информационный модуль, признаки, свойства, 
характеристики. 

Ph.D. Nevolnichenko A.I., PhD. Pampukha I.V., Ph.D. Marchenko-Babich O.N. 
CONCEPT OF INFORMATION WARFARE IN THE IDEOLOGICAL SPHERE 

 
The information warfare concept in ideology and its subsystems functions are represented in the 

article. The subject of inquiry (on the ideological war example) is introduced as a complicated ergatic 
system. The information warfare system on the state level is determined as the appropriate resources 
power subject. The features of information warfare system functioning, its systematic characters, 
attributes and characteristics are examined in the article. The structure of this system is defined in 
Bertalanfy hierarchy form. Its components are: control (information) on the first level which is a part of 
the control subsystem and operations (resources) which is a part of target monitoring subsystem, 
information resource generation subsystem, and information resource application subsystem relative to 
objects. The influence of external and internal factors that provide the IW system properties functioning is 
considered. The structure of special resource assets of this system is studied. The role and functions of the 
compound system control is examined so this stipulates the efficient functioning of the system. Types of 
control for the IW system assets are studied and the resources necessary to perform the tasks for each type 
of control are determined.  

Keywords: information warfare, national security, system, subsystem, systematic approach, 
ideology, information module, features, attributes, characteristics.    
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ІДЕОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК (СИЛ) 
 

Стаття присвячена дослідженню сучасної проблематики ефективності морально-
психологічного забезпечення (МПсЗ) військ (сил). Конституція, яка містить концепцію 
державної ідеології нації, повинна бути семантичною основою МПсЗ військ (сил). Розглянуті 
деструктивні фактори сьогодення, які значно знижують ефективність МПсЗ, та запропоновані 
рекомендації щодо її підвищення.  

Головним принципом морально-психологічного забезпечення війська і суспільства в цілому 
залишається знаменитий ідеологічний тезис – «ідея стає матеріальною силою, як тільки вона 
оволодіває масами».  

Ключові слова: державна ідеологія нації, соціально-економічний устрій суспільства, 
морально-психологічний стан військ (сил). 

 
Вступ. Відомо, що фактор морально-психологічного стану військ (сил), які 

проливатимуть свою кров на полі бою, стає вирішальним для перемоги при самій досконалій 
зброї, воєнній техніці й управлінні. Семантичний зміст сукупності основних понять, що 
складають ідеологічні переконання особового складу військ (сил), повинний бути 
визначений виключно на науковій основі право-ведення, соціології, політекономії та воєнної 
системології. Єдиною ідеологією особового складу військ (сил) повинна бути офіційна 
державна ідеологія нації – визнані світовою спільнотою права і свободи людини й 
громадянина, правові і моральні норми соціально справедливого устрою цивілізованого 
суспільства («моральний кодекс громадянина нації»). «Уразумей, чтобы уверовать» 
(Августин) – ось закон віри для громадянина. Після розпаду СРСР і незаконного (без 
всенародного референдуму)  переходу в наших країнах від «поганого»  соціалізму (з 
суспільною власністю без експлуатації) до «гарного» капіталізму (з приватною власністю та 
експлуатацією) сучасна проблематика морально-психологічного забезпечення військ (сил) 
тепер пов’язана з виникненням множини деструктивних факторів, що знижують його 
результативність, які потрібно обміркувати та подолати в інтересах зміцнення 
обороноздатності країни. Військо, як ідеологічно передова частина громадянського 
суспільства, окрім свого прямого обов’язку захищати країну від агресії, має ще й моральний 
обов’язок – дбати про її справедливий соціальний устрій та добробут власної нації, які варто 
захищати. 

Основна частина. Проголошені ідеологією капіталістичних країн «вільного 
підприємництва і ринкової економіки» принципи «демократії», основним змістом яких є 
«прибуток приватного підприємця», а не «добробут всього суспільства», насправді є 
збоченням,  профанацією визнаних прав і свобод людини й громадянина саме через 
недоторканість права «приватної власності», котре «узаконює» ганебну для цивілізованого 
людства експлуатацію меншістю приватних власників більшості вільних працівників, 
соціальне і майнове розшарування суспільства, постійне безробіття, соціально-економічний 
хаос та духовну деградацію такого суспільства. Абсурдна і протиприродна стихійна 
«ринкова» економіка, коли «ціна» товарів та послуг визначається чомусь «попитом», але не 
«трудовитратами» на їх створення, а «гроші» зроблені головним «товаром», попре на потуги 
її лакеїв – нобелевських лауреатів по економіці, незапобіжно приречена як соціально 
несправедлива. Взагалі стратегічна соціально-економічна сфера діяльності суспільства по 
забезпеченню «життєвих» потреб (як прав) людини – на фізичне існування, на соціальну 
інформацію, на охорону здоров’я, на освіту й на працю – в дійсно розвинутому 
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демократичному суспільстві може бути тільки державною,  а не «вільною ринковою»,  на 
відзнаку від сфери забезпечення «особових» (понад життєвих) потреб громадянина.      

Національна валюта,  яка є власністю всієї нації  (її право власності повинен 
представляти «державний національний банк») і служить лише не маючим власної вартості 
«засобом забезпечення» економічних відносин (вартісним «еквівалентом» товарів та послуг), 
незаконно перетворена у «приватну власність» таких собі «фінансових підприємців» (тобто 
банківських комерсантів) и експлуатується ними для нечуваного збагачення «олігархів» за 
рахунок решти суспільства, а не для зростання його добробуту. Жага «заробляти гроші», а не 
створювати матеріальний і духовний ресурс нації, в країнах «вільного підприємництва» 
довела до повного падіння суспільну мораль, народила нечувану кримінальну та фінансово-
економічну злочинність, безробіття й непередбачувану стихію фінансово-економічних криз.  

Сутність підступного абсурдного перетворення безчесними комерсантами національної 
валюти у «приватну власність по вартості номіналу», поряд з експлуатацією «меншістю» 
приватних власників «більшості» найманих працівників, полягає у тому, що комерсанти, 
котрі лише «роблять гроші на грошах» замість створення матеріальних и духовних цінностей 
для суспільства,  на оці «купюри»  (що мають лише вартість паперу,  на якому вони 
надруковані, авжеж  не вартість їх номіналу) віднімають для себе у всього суспільства 
величезні матеріальні й інтелектуальні багатства, фактично їх не заробивши  власною 
корисною для суспільства працею. Пора людству, нарешті, прокинутися від важкого 
запаморочення й урозуміти всю несправедливість системи капіталістичного устрою для 
сучасного суспільства людей с такими її потворними явищами, як клани «олігархів», коли 
жменька експлуататорів – приватних власників та фінансових комерсантів – може «законно» 
паразитувати на решті нації. Відомо, що в капіталістичних країнах в цілому статки 90% 
населення («працівників») складають 10%  національного доходу, а статки 10% населення 
(«капіталістів») складають 90% національного доходу! Таким чином, «абсурд» – це норма 
життя «розвинутого» капіталізму.   

Національні інтереси країн – апологетів ідеології «ринкової економіки» та «вільного 
підприємництва» – містяться у поглинанні величезних матеріальних та інтелектуальних 
ресурсів решти людства для паразитування на ньому (так, маючі 4% населення світу, США 
поглинають 40% світових ресурсів). Соціально-економічний устрій такого суспільства, що 
орієнтований на принцип «збагачення меншості (такої собі «еліти») експлуатацією 
більшості» – на протиприродний принцип «рівних можливостей» для досягнення потім саме 
«майнової нерівності» суспільства (закон «джунглів»), а не на справедливий принцип «усі 
рівно-багаті без експлуатації» (принцип людяної моралі).  

При соціально справедливому суспільному устрої природні ресурси, засоби сфер 
промислового і аграрного виробництва, інформаційної сфери (медіа, наука, освіта, культура), 
засоби інфраструктури, сфери послуг і національна валюта, що мають стратегічне значення 
для існування та сталого розвитку країни, повинні бути виключно суспільною (державною) 
власністю, що належить вільним громадянам країни, авжеж не приватною власністю егоїстів 
–  «вільних підприємців». Людина по-справжньому щаслива лише тоді, коли вона робить 
щасливими інших людей досягненнями свого розуму, праці й вищого рівня професіоналізму 
– прикладом служать великі учені й філософи в історії людства, безкорисні носії високої 
суспільної моралі. Цим спростовується міф про те, що тільки приватне підприємництво в 
умовах жорсткої ринкової конкуренції є єдиним двигуном прогресу людства, котрий 
створений лакеями капіталізму в нобелевських мантіях. Щастя піднесеного духу і щастя 
жадібної бездуховності – ось різниця між його розумінням ентузіастом-творцем, якого 
справедливе суспільство без експлуатації достойно нагороджує і назавжди залишає світочем 
у історії людства, і між егоїстом-експлуататором, який неправедно відбирає у суспільства не 
зароблене власною працею і назавжди залишається його ворогом. Підприємництво «ідей» в 
суспільстві без приватної власності та експлуатації по своїм моральним цінностям завжди 
буде найбільш ефективним двигуном прогресу людства. 
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В інтересах соціальної справедливості усі об’єкти приватної власності, як «засоби» 
ганебної експлуатації громадян сучасного цивілізованого суспільства (комерційні банки, 
об’єкти сфери матеріального виробництва товарів и сфери послуг),  повинні бути 
націоналізовані, а «національна» валюта мільярдерів, що неправедно віднята у працюючих 
співгромадян, повинна бути спрямована в національну економку і соціальну сферу країни. 

Власні ідеологічні переконання громадян відносно принципів соціально-економічного 
устрою суспільства,  як и віросповідання,  є суто їх «особистою»  справою,  а не справою 
«держави», яка лише гарантує таке право. Об’єднання ідеологічних однодумців в політичні 
партії може мати за мету практичну реалізацію своїх переконань в їх власних партійних 
«колоніях» (по типу ізраїльських «кібуців», оскільки соціально-економічні експерименти над 
усім суспільством неприпустимі) для доказу суспільству переваг їх ідеології перед 
ідеологіями інших політичних партій власною працею, тобто досягнутим рівнем їх власного 
добробуту. Це і є єдина цивілізована форма ідеологічної боротьби політичних партій, 
оскільки політизація суспільства, яка його тільки роз’єднує, суворо неприпустима. Політичні 
партії и релігійні конфесії, як суто суспільні утворення, повинні бути відділені від «держави» 
й вести ідеологічну боротьбу за рахунок власного, а не державного бюджету. Протизаконне 
«конституційне» позбавлення партійною меншістю позапартійної більшості суспільства 
(«партії позапартійних») рівного права усіх громадян бути обраними в інституції державної 
служби є неприпустимим порушенням демократичного виборчого права,  коли влада над 
народом відверто узурпована партійними функціонерами. Державні інституції повинні 
служити народу, керуючись єдиною державною національною ідеологією, а не бути 
закритим «партійним клубом», що обслуговує «групові» інтереси політичних партій, та 
ареною їх міжусобної боротьби. 

Єдина офіційна державна ідеологія нації, як основа конституції, повинна  бути 
обов’язковою умовою громадянства и правовою основою роботи усіх інституцій державної 
служби. Особисті ідеологічні й релігійні переконання громадян не можуть домінувати 
офіційну державну ідеологію нації через внутріпартійну дисципліну або релігійні канони. 
Тому особовий склад ЗС повинен бути строго позапартійним та відправляти релігійні 
потреби виключно поза військовою службою. Представництво політичних партій й 
релігійних конфесій в інституціях державної служби всьому народу неприпустимо також 
через їх природне ідеологічне чи релігійне протистояння, в котре вони  можуть втягувати 
державних службовців й розпалювати ворожнечу між ними на шкоду їх професійній 
діяльності.    

Держава в інтересах добробуту нації повинна дбати про високий духовний, фізичний, 
матеріальний й професійний рівень громадян своєї країни, проводити ідеологічну політику 
сталого національного прогресу. Тому права й обов’язки громадянина, як і їх етнічна 
належність, повинні бути занесені в паспорт громадянина. «Права людини» на життя, 
свободу, освіту, працю й батьківське право нікому не надаються – людина їх має від 
народження; громадянином стає людина, якій суспільством країни надане громадянство. 
Наділення людей «правами громадянина» та їх захист суспільством (в особі держави) 
припускає безумовне виконання громадянином своїх взаємних обов’язків перед 
суспільством. Підпис громадянина в паспорті повинен не тільки засвідчувати його 
особистість,  а й бути свідоцтвом його присяги перед нацією виконувати свої обов’язки.  
Порушення особою обов’язків громадянина тягне за собою позбавлення права громадянства 
и притягнення до відповідальності по закону, аж до позбавлення деяких «прав громадянина» 
на свободу (чи життя), батьківського права, права на окремі види праці тощо.  

Тут слід надати (з коментарями) науково обґрунтований соціологією демократичного 
суспільства семантичний зміст прав и обов’язків  громадянина країни як основу  єдиної 
державної ідеології нації для забезпечення відповідного до національних інтересів країни 
морально-психологічного стану суспільства.  
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Права громадянина: 
– основні права людини (природні права на життя, свободу, житло, освіту, працю), а 

також батьківське право (право на життя відсутнє для осіб, які не визнають його за іншими 
людьми;  

– право на свободу відсутнє для осіб, які винні в нанесенні фізичного, матеріального й 
морального збитку іншим особам – тобто суспільству в цілому; право на шлюб і батьківське 
право відсутнє для осіб,  які порушують норми людяності у шлюбі та права дітей,  для 
психічно хворих осіб, в тому числі з протиприродними аномаліями у статевій сфері, як особо 
небезпечних для суспільства здорових людей і суспільної моралі); 

– право на вільну від експлуатації суспільно корисну працю і на її справедливу оплату; 
– (реалізація принципу «кожному – по праці»; 
– право на окремі види праці обмежене по закону для психічно хворих осіб,  в  тому 

числі з аномаліями у статевій сфері (з протиприродними відхиленнями – одностатевою 
«орієнтацією», педофілією, статевими маніями та збоченнями); 

– право участі в соціальній,  економічній,  культурній та державній діяльності 
суспільства  

– (обмежене для засуджених і психічно хворих осіб, в тому числі в статевій сфері, як 
небезпечних для решти суспільства і суспільної моралі); 

– право суспільної власності на національні (інтелектуальні, економічні і природні) 
ресурси та національну валюту (НВ) країни (НВ є за призначенням універсальним засобом 
забезпечення державного ринку «результатів» праці з умовною вартістю номіналу, але не 
особистою власністю громадян з фактичною вартістю по номіналу); 

– право на власні філософські переконання, котрі не суперечать суспільній моралі 
(ідеології) нації (світогляд і віросповідання); 

– право на захист суспільством від нанесення фізичного, матеріального і морального 
збитку з боку інших громадян чи держави (силами інституцій охорони здоров’я, 
правопорядку і національної безпеки); 

– право на особисту матеріальну та інтелектуальну власність (як на результат оплати 
особистої легітимної трудової діяльності). 

Обов’язки громадянина: 
– сповідання єдиної державної ідеології нації – соціально справедливих норм 

життєдіяльності суспільства (сповідання морального кодексу громадянина нації); 
– додержання правових норм держави по запобіганню фізичного, матеріального и 

морального збитку громадянам и суспільству (законо-слухняність); 
– повага до державних символів нації (державні прапор,  гімн и герб),  володіння 

державною мовою – засобом міжетнічного спілкування громадян нації та державного 
управління життєдіяльністю суспільства (національний патріотизм); 

– фаховий, трудовий і воєнний професіоналізм, збройний захист Батьківщини  
(громадянська гідність); 

– зміцнення національної безпеки країни, підвищення добробуту нації, виконання 
податкового обов’язку; 

– (захист життєвих національних інтересів, особова суспільно корисна праця, 
зміцнення державності); 

– духовний, фізичний і професійний розвиток особистості, здоровий лад життя 
(додержання змісту національних інтересів щодо соціального добробуту суспільства і 
здоров’я наступних поколінь нації). 

 
«Свободи людини й громадянина» є його власною формою реалізації своїх прав. Таким 

чином, надані тут науково обґрунтовані права й обов’язки громадянина (тобто «моральний 
кодекс громадянина») є принциповими  засадами справедливого суспільного устрою, тобто 
офіційною державною ідеологією нації. 
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Перехід особового складу ЗС на «контрактну» форму військової служби є підступним 
винаходом ворогів суспільства – зухвалих мільярдерів та їх лакеїв-політиків, який загрожує 
воєнній безпеці країни; це добре замаскований спосіб грою на «культі грошей» примусити 
особовий склад ЗС країни захищати, замість Батьківщини, неправедні багатства за платню, 
тобто бути найманцями. Дійсно, хто з вояків буде згоден покласти власне життя на полі бою, 
захищаючі майно і гроші мільярдерів, награбовані у простих громадян – їх батьків, сестер й 
братів?  Звісно,  ніхто.  Тому оточення оцих  стяжателів й нав’язує зрадницьку ідею 
«контрактної платні» (звісно, з бюджету держави!) замість свідомої військової присяги 
патріота на вірність народу країни. Коли патріоти-офіцери ВМС України збирали власні 
кошти (бюджетних не вистачало – привласнили комерційні банки!) на добудову єдиного 
корвета для ВМС, мільярдери України з особистими статками навколо 75 млрд. доларів 
могли придбати не менш 750  корветів,  але їх взагалі не було чути.  Ось приклад істинного 
«патріотизму» наших самих «поважних громадян», котрим жага збагачення за рахунок нації 
затьмарила розум и котрі «пиляють сук, на якому сидять», бо тривіально не розуміють, що 
якщо вони особисто не будуть вкладати частку свого неправедного статку в зміцнення 
боєздатності ЗС, то всю їхню приватну власність, яка перевищує більшу частку 
національного ресурсу країни,  вони втратять,  бо ЗС захищати її не будуть.  Але саме 
«олігархи», втративши почуття совісті й страху перед власним народом, хизуються власними 
рейтингами мільярдерів, футбольними клубами, закордонними маєтками, літаками, 
президентами та політичними партіями; це вони на неправедні, вкрадені у народу, гроші 
наймають на шкоду тому ж народу платні орди «політичних діячів», «демонстрантів», 
«бойовиків», «сепаратистів», «провокаторів», «диверсантів» усіх кольорів райдуги, для 
власних політичних ігрищ на арені розгнузданого імперіалізму. Вони вкрай загралися. 

В таких умовах морально-психологічне забезпечення у ЗС повністю втрачає свою 
ідеологічну  основу. Це по-перше. 

По-друге, контрактна система цілком і повністю звільняє клан «хоробрих товстосумів» 
від військової служби – конституційного обов’язку кожного громадянина по збройному 
захисту Батьківщини! Згадаємо, однак, що передове у світі військо Ізраїлю, котрий історично 
протистоїть ісламському оточенню, створено виключно на основі загального військового 
обов’язку (в тому числі й для жінок),  а зовсім не на контрактній основі.  Тут ідеологічною 
основою морально-психологічного забезпечення є принципи іудаїзму (канони «Тори») – 
єдиної офіційної державної ідеології нації країни. Швейцарія – одна з провідних країн по 
рівню середнього доходу на людину, «світовий банкір», відмовилася від контрактної системи 
військової служби на користь загального військового обов’язку по захисту «багатства» нації; 
навіть там є усвідомлення шкоди контрактної системи військової служби для воєнної 
безпеки країни. До речі, як світська, так і релігійна спільнота України негативно сприймає 
«контрактну»  службу в ЗС замість обов’язкової «строкової»  служби в справі військової 
підготовки та патріотичного виховання молодого покоління громадян суспільства.   

Для кардинального підвищення ефективності строкової військової служби слід 
використовувати її час не на надмірну внутрішню, гарнізонну ти караульну службу, не на 
нескінчені  роботи по військовому господарству (особливо – власному хазяйству військового 
начальства), не на відпрацювання протиприродного «стройового» кроку, котрий, як відомо, 
лише руйнує опорно-рухомий апарат людини,  є більш а ніж 200-річним архаїзмом,  тоді як 
війська взагалі повинні пересуватися безшумно й розосереджено, в строю бойового порядку, 
а використовувати цей час виключно на бойову (оперативну), тактико-спеціальну і фізичну 
підготовку особового складу збройних сил. Відомий ізраїльський воєначальник Моше Даян, 
коли військова частина, яку він прибув інспектувати, зустріла його парадним строєм і 
оркестром, закидав оркестр апельсинами і заборонив усім військам займатися парадами 
замість бойової підготовки.   

Суворовський принцип «перемагай не чисельністю, а вмінням», основний для воєнного 
мистецтва, має також і глибокий моральний сенс. Перемога «чисельністю, а не вмінням» для 
переможця соромна для себе и ганебна перед усіма, а поразка для переможеного – достойна 
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перед усіма й повчальна для себе; перемога «вмінням, а не чисельністю» для переможця – 
достойна для себе і повчальна для усіх,  а поразка для переможеного –  соромна для себе и 
ганебна перед усіма.  

Відмітимо, що навіть найкращім чином озброєні «контрактні» війська США не виграли 
війни а ні в Кореї, а ні у В’єтнамі, війська котрих існували на основі загального військового 
обов’язку з єдиною державною ідеологією комунізму (соціалізму), як форми найбільш 
справедливого, за їх переконанням, соціально-економічного суспільного устрою. Завдяки 
далекобійній зброї (балістичні та крилаті ракети, стратегічна ударна авіація) «хоробрий» 
особовий склад військ США завжди прагне уникнути  безпосередніх огневих контактів в бою 
с противником (Югославія, Ірак, Іран, Афганістан). В операції «Буря в пустелі» наземне 
угруповання військ коаліції не вело бойових дій на протязі 38 діб, поки проводилася 
повітряна операція ударних сил коаліції по виснаженню іракських військ (сил). Історія 
свідчить, що військо найманців – це зажди зрада і поразка при достойній нім відсічі.  

Відомо, що імперіалістичні «національні інтереси» мільярдерів США по 
паразитуванню на людстві розповсюджуються на увесь світ,  и тому вони знаходяться у 
нескінчених збройних конфліктах з країнами, що протистоять експансії США. Оскільки 
єдиним ефективним способом протистояння цьому «монстру» країнами ісламського світу 
обрані терористичні атаки, то США оголосили загрозу «міжнародного  тероризму», який 
самі й народили супротив себе (а зовсім не проти «всього світу»).  В НАТО,  де головують 
США, решта членів альянсу його уставом примушені воювати фактично за інтереси США, и 
тому одержують у відповідь терористичні акції у власних країнах (Велика Британія, Іспанія, 
Франція, Германія, Італія та ін.). Саме це й потрібно США для роздування жаху «світового 
тероризму». Однак зараз більшість членів НАТО  відмовляються брати участь у кампаніях 
США зі збройним вторгненням в інші країни для їх «покарання» за протидію інтересам США 
– настає розуміння їх справжнього сенсу. Тому Україні немає чого робити у НАТО – наше 
місце в системі колективної воєнної безпеки без США – світового імперіаліста, якому лише 
потрібне чуже «гарматне м’ясо» для війн за їх власні «національні інтереси».  

Драматичні події в Україні, що пов’язані с масовими протестами проти державних 
інституцій, є як раз наслідком надмірної політизації суспільного життя, коли амбіційні 
функціонери політичних паркий (як «правлячих», так и «опозиційних») закликають народ до 
«політичного» протистояння, провокуючі розкол і ворожнечу в суспільстві, використовуючи 
протести мас у своїх власних, а зовсім не національних інтересах. Саме гіпертрофована 
політизація держави і суспільства України довела її до соціально-економічної прірви. Усе це 
свідчить, насамперед, про хибність існуючої зараз системи соціально-економічного устрою 
суспільства, коли «приватна» власність є засобом експлуатації людини, а «позапартійність» 
громадян абсолютної більшості суспільства – способом узурпації влади над народом 
політичними партіями шляхом «псевдо-конституційного» позбавлення пересічних громадян 
законного права бути обраними на державну службу в виборних законодавчих та виконавчих 
органах.  

Для розпалювання міждержавного та міжетнічного розбрату в імперіалістичних цілях 
ворогів нашої країни необізнаними шовіністами піднімається «мовна проблема», якої в 
цивілізованій країні взагалі не існує. Згідно державному праву, «державною» обирається 
мова найбільш чисельної  етнічної групи  населення країни з унітарним або федеративним 
устроєм (в «конфедерації» мови усіх компактних етнічних груп є державними і володіння 
усіма ними обов’язково для усіх громадян). «Всередині» кожної етнічної групи громадяни 
вільно спілкуються на рідній мові.  Призначення державної мови –  міжетнічне спілкування 
усіх громадян країни и забезпечення державного управління в усіх сферах діяльності 
суспільства – соціальній, економічній, і особливо – в сфері національної безпеки. И все – 
ніякого «пригнічення» етнічних меншин! Тому володіння державною мовою є обов’язком 
громадянина і умовою громадянства (наприклад,  в «федераціях»  США і Росія).  До речі,  
нашим шовіністам взагалі не потрібна ніяка «перша» державна мова, крім їх власної 
«другої». Такий примітивний шовінізм викликає упертий опір щодо оволодіння іншими 
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мовами саме в англо-язичних й русько-язичних етнічних групах. В свій час (починаючі з 
Карла Великого в Європі)  для зручності людського спілкування в науці,  для 
міжнаціонального і міждержавного спілкування використовувалась «латинь» як основа мов 
романської групи (котра була обов’язковим предметом освіти). Потім для цієї мети була 
розроблена більш досконала штучна мова «есперанто», однак по масштабу насильницького 
розповсюдження їх перемогла «англійська» мова світового імперіалізму. Позитивним 
прикладом мовного «інтернаціоналізму» є єврейській етнос, який вільно володіє, окрім 
власної рідної, державними мовами країн асиміляції.  

Різної масті політичні вожді, що переслідують групові інтереси своїх партій, 
підбурюють народні маси лозунгами про необхідність зміни «влади»  задля соціальної 
справедливості в суспільстві, але все це марно, бо в інтересах саме «соціальної 
справедливості» потрібна повна зміна існуючого соціально-економічного устрою в країні – 
революційний перехід від ворожої до людства «ринкової економіки» приватного 
підприємництва до нормальної «суспільної економіки» без експлуатації людини-
громадянина. Економіка є основною сферою діяльності суспільства для задоволення його 
життєвих потреб, и тому для сталого розвитку нації вона повинна бути «суспільною», тобто 
знаходитися під повним контролем держави в інтересах всього суспільства, а не бути 
стихійним «вільним підприємництвом з приватною власністю» в егоїстичних інтересах 
меншої його частини, що зухвало експлуатує більшу і лише збагачується на неї. До речі, для 
необізнаних,  засліплених жагою наживи «приватних» власників вся власність в суспільстві 
(державна,  особиста і приватна)  є тільки «приватною»!  Вони впевнені,  що у разі 
націоналізації держава відніме у них «всю» власність, не розуміючі, що «приватна» 
власність, на відзнаку від «особистої» власності, є засобом неприпустимої експлуатації 
власником людей найманої праці. В умовах «вільної» ринкової економіки ніяка влада не 
зможе забезпечити сталий добробут суспільства, поки існує протиприродна «приватна 
власність» замість природної «суспільної  власності» в сферах матеріального виробництва, 
на природні ресурси (землю та її надра, флору і фауну) і на національну валюту. Євросоюз, 
до якого прагнуть наші приватні власники та їх ідеологічні однодумці, є територіальним 
альянсом країн світової глобальної фінансово-економічної системи «вільної ринкової» 
економіки с приватною власністю на засоби матеріального виробництва і фінансові ресурси, 
з експлуатацією меншістю («олігархами-роботодавцями») більшості («найманих 
робітників»), з фінансово-економічними і, як наслідок, соціально-політичними кризами й 
безробіттям. Оманливі «рівні можливості» вільного підприємництва є прямим шляхом до 
саме «можливості нерівності» в такому «демократичному» суспільстві. Таким чином, 
основною метою соціального прогресу повинна бути повна  націоналізація приватної 
власності у сфері матеріального виробництва, у фінансовій сфері й природних ресурсів, 
тобто зміна соціально-економічного устрою суспільства переходом від «ринкової» до 
«соціальної» національної економіки з державною власністю на засоби матеріального 
виробництва, на національну валюту і природні ресурси країни та повна деполітизація 
суспільства (сповіданням єдиної офіційної державної національної ідеології) в інтересах 
добробуту нації и сталого розвитку економіки країни.  

Ідеологія «демократичних» капіталістичних країн розбещена культом «заробітку 
грошей» як сенсом  життя людини, культом «приватної власності» як засобом збагачення (за 
рахунок «свого ближчого») та повною несвідомістю відносно прав и свобод людини и 
громадянина. По-перше, така система порушує право людини и громадянина на вільну від 
експлуатації працю, на суспільну, дану людям богом, власність на природні багатства своєї 
країни, а по-друге, шокує і руйнує суспільну мораль не тільки культом грошей, а й повного 
все-дозволу («особистої свободи») – визнанням протиприродних для демократичного 
розвинутого людського суспільства «цінностей». Мова йде про відверто перекручене 
«демократичними» соціологами й псевдовченими медиками-психологами поняття (як однієї 
з «цінностей» західного суспільства)  «нетрадиційна» статева орієнтація людини, нібито є й 
«традиційна»,  а не звичайна «природна»  здорова статева функція,  що надана людям для 
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продовження роду. Не лицемірна «думка» аморальних псевдо-соціологів, а медицина 
психопатології повинна, нарешті, офіційно заявити – якщо людина з нормальними 
зовнішніми природними статевими ознаками має протиприродні статеві аномалії 
(«орієнтацію» на осіб однакової статі, схильність до статевих маній та до педофілії), то це є 
наслідком глибокого психічного розладу, а зовсім не безпечною «нетрадиційною» 
орієнтацією, що просто протилежна до нібито традиційної. Для людей з психічними 
розладами, наркотичною чи алкогольною залежністю, що  руйнує особистість, по закону 
настають відомі  обмеження «прав громадянина» (але не «прав людини») – позбавлення 
батьківського права, права на брак, на суспільну діяльність (на виборних посадах та в 
інституціях державної служби) і на певні види праці в колективах (з високою професійною 
відповідальністю, що пов’язана з національною безпекою країни та особистою безпекою 
громадян). Оці обмеження прав громадянина введені виключно в інтересах безпеки як самих 
хворих, так і решти громадян суспільства. Інтереси національної безпеки потребують 
жорсткого захисту здорової суспільної моралі своєї нації від деструктивного на неї впливу 
збоченої моралі капіталістичного суспільства – культу грошей, влади, насилля, все-дозволу, 
бездуховності.    

Еміграція громадян є наслідком саме капіталістичної моралі «вільно» и «дорожче» 
продатися експлуататорам інших країн,  а не працювати для підвищення добробуту нації 
своєї країни. Тому «громадянство» повинне бути виключно єдиним назавжди, а еміграція,  
що народжена сугубо егоїстичними прагненнями людини і вигідна лише капіталізму для 
експлуатації дешевого трудового ресурсу ззовні, повинна бути осуджена світовою 
спільнотою – кожний громадянин-патріот повинен працювати заради добробуту своєї нації і 
наводити порядок в своєї країні, а не зрадницьки  тікати з неї в інші країни капіталу, де він 
потрібний не більш як «робоча худоба»,  а вже ж не як «олігарх».  Єдине громадянство 
захищає свою країну саме від такої долі її громадян, а – головне – від можливої  зовнішньої 
соціально-економічної,  демографічної,  а потім і воєнної експансії,  аж до втрати країною 
державної незалежності. 

Висновок. Таким чином, головним принципом морально-психологічного забезпечення 
війська і суспільства в цілому залишається знаменитий ідеологічний тезис – «ідея стає 
матеріальною силою, як тільки вона оволодіває масами». Зараз, коли світовий, і особливо – 
російський,  капіталізм переживає фазу агресивного імперіалізму, високий рівень морально-
психологічного стану військ завжди буде визначатися тільки переконаннями особового 
складу в принципах єдиної державної ідеології нації щодо справедливого соціально-
економічного суспільного устрою своєї країни. Якщо особовий склад військ (сил) твёрдо 
переконаний, що він буде захищати «всенародну» власність – суспільну економіку без 
експлуатації, природні багатства і духовне надбання нації, буде захищати добробут і свободу 
ідеологічних однодумців – співгромадян своєї країни, то тільки тоді його морально-
психологічний стан дійсно забезпечить стійкість в бою і прагнення  перемоги у збройній 
боротьбі по захисту Батьківщини. Нерозуміння цього може бути лише ознакою крайньої 
необізнаності чи злого умислу осіб державної служби народу країни, що відповідають перед 
нацією за морально-психологічне забезпечення збройних сил –боєздатну основу системи 
воєнної безпеки країни. 
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОРАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК (СИЛ) 
 
Статья посвящена исследованию современной проблематики эффективности морально-

психологического обеспечения (МПсО) войск (сил). Конституция, содержащая концепцию 
государственной идеологии нации, должна быть семантической основой МПсО. Рассмотрены 
деструктивные факторы современности, значительно снижающие эффективность МПсО, и 
предложены рекомендации по её повышению. 

Главным принципом морально психологического обеспечения войск и общества в целом 
остается знаменитый тезис – «идея стает материальной силой, как только она овладевает 
массами».  

Ключевые слова: государственная идеология нации, социально-экономический строй 
общества, морально-психологическое состояние войск (сил). 
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IDEOLOGICAL PROBLEMS OF EFFICIENCY MORAL AND PSYCHOLOGICAL 
SUPPORT OF TROOPS (FORCES) 

 
The article is devoted problems of efficiency of modern moral and psychological support (MPS) of 

troops (forces). The Constitution, which contains the concept of the nation state ideology should be the 
basis of semantic MPS. Considered destructive factors present, significantly reduce the effectiveness of 
MPS, and recommendations on enhance it. 

The main principle of moral and psychological support for the troops and the community is famous 
thesis - "the idea ceases material force as soon as it has gripped the masses." 

Keywords: state ideology of the nation's socio-economic structure of society, the moral and 
psychological state of troops (forces). 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РАДИАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОТЕЧЕК ПАРОГЕНЕРАТОРА НА ОСНОВЕ  

CD-ZN-TE-ДЕТЕКТОРОВ 
 

В данной статье, следуя принципу общности подхода, на основании критерия реального 
времени предложено структуру программно-технического комплекса радиационно-
технологического контроля (ПТК РТК), предназначенных для определения протечек 
парогенератора по активности 16N.  

Ключевые слова: парогенератор, томографический анализ, ядерное топливо, продукты 
деления, комплекс радиационно-технологического контроля 

 
Вступление. Методы томографического анализа объектов различной физической 

природы, т.е. восстановления физической структуры объекта по физическим полям, 
измеренным вне объекта, как правило, на замкнутой поверхности, зародились в 70-х годах 20 
в. в связи с построением рентгеновских томографических изображений человеческих 
органов [1]. В 80 гг. томографические методы широко применялись уже в промышленности 
для дефектоскопии [2, 3]. В большинстве разработанных к настоящему времени методов, как 
правило, используется активная томография, предполагающая наличие источника излучения, 
проходящего через обследуемый объект, и приемника (или группы приемников), 
регистрирующего прошедшее через объект излучение.  

Для объектов такого класса предложены методы алгебраической реконструктивной 
томографии (АРТ) (algebraic reconstructive tomography, ART) [4, 5]. В алгоритмах 
восстановления этого класса интенсивность зарегистрированного в каждой точке поля 
представляется линейной комбинацией активности излучения от каждого пикселя, на 
которые делится поперечное сечение анализируемого объекта.. Поэтому для ее решения 
применяются специальные алгоритмы восстановления. 

Однако главным недостатком таких алгоритмов следует считать непригодность для 
решения задачи томографии в случае большого числа обусловленности матрицы весовых 
коэффициентов твэлов 

Внедрение новых ПТК РТК не должно приводить к снижению эффективности 
эксплуатации блока, поэтому операции по контролю состояния объектов должны быть 
согласованы с технологией производства электроэнергии и ремонта оборудования, с 
временным графиком других процессов в режиме реального времени. За время выполнения 
технологической операции (время, характерное для изменения какого-либо параметра в 
процессе работы АЭС) ПТК РТК должен обеспечить измерение спектра гамма-излучения 
технологических сред, провести амплитудный анализ импульсов счета, осуществить 
обработку спектра, рассчитать характеристики состояния объекта и занести их в базу 
данных.  

Основная часть. Принцип построения ПТК РТК физических барьеров безопасности 
основан на измерении спектров собственного гамма-излучения технологических сред АЭС. 
Как показано ранее, такой выбор обусловлен существенно большей информативностью 
измерений гамма-излучения, позволяющей определить основные параметры 
технологических процессов работы АЭС без использования дополнительной информации.  

Внедрение новых ПТК РТК не должно приводить к снижению эффективности 
эксплуатации блока, поэтому операции по контролю состояния объектов должны быть 
согласованы с технологией производства электроэнергии и ремонта оборудования, с 
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временным графиком других процессов в режиме реального времени, критерии которого 
показаны ранее. За время выполнения технологической операции (время, характерное для 
изменения какого-либо параметра в процессе работы АЭС) ПТК РТК должен обеспечить 
измерение спектра гамма-излучения технологических сред, провести амплитудный анализ 
импульсов счета, осуществить обработку спектра, рассчитать характеристики состояния 
объекта и занести их в базу данных. Работу ПТК РТК в режиме реального времени при этом 
характеризуют темп поступления входных данных в систему (характеристик собственного 
гамма-излучения топливной сборки, теплоносителя и оборудования первого контура, газов в 
гермоболочке), который должен соответствовать темпу формирования выходных данных 
системы [5]. 

Механическая конструкция основных элементов системы должна обеспечить хорошую 
совместимость с существующим технологическим оборудованием, элементами РУ 
перегрузочной машины, выполнение требований безопасности при проведении ТТО.  

Неверное функционирование данной системы (ложное срабатывание, не выявление 
факта нарушения состояния объекта) может привести к существенным экономическим 
потерям (снижение мощности блока,  дополнительные затраты времени на ремонт 
оборудования), поэтому потеря времени ввиду неработоспособности системы должна быть 
минимальной. 

Надежность системы должна соответствовать надежности оборудования и систем, 
важных для безопасности. 

В данной работе, следуя принципу общности подхода, на основании 
сформулированного критерия реального времени предложено структуру двух видов ПТК 
РТК, предназначенных для определения протечек парогенератора по активности 16N (ИРГ) и 
контроля ОТВС.  

На основании приведенных требований можно сделать вывод, что, с точки зрения 
обеспечения надежности, ПТК РТК должен состоять из независимых подсистем. Например, 
устройство определения протечек парогенератора по активности 16N включает оборудование 
для каждой петли циркуляции теплоносителя.  

При этом каждое устройство контроля протечек парогенератора содержит в своем 
составе несколько детекторов на основе CdZnTe-датчиков, позволяющих увеличить 
надежность работы и за счет современных корреляционных методов анализа повысить 
чувствительность системы, оценить тепловую мощность реактора. Каждое устройство 
детектирования должно осуществить регистрацию гамма-излучения теплоносителя, пара 
второго контур и преобразовать его в электрические сигналы для последующей передачи на 
амплитудный анализатор импульсов. 

Многоканальный амплитудный анализатор импульсов должен осуществлять функции 
накопления первичного (необработанного) гамма-спектра. Затем по разработанной методике 
в полученных спектрах проводят идентификацию пиков полного поглощения, а по ее 
результатам – собственно расчет течи и ведение базы данных. Эти функции возлагаются на 
ЭВМ, входящую в состав устройства определения протечек парогенератора. При 
необходимости управляющий компьютер должен передать требуемые данные о состоянии 
парогенератора в АСУ ТП АЭС в стандартном протоколе. 

Кроме того, система должна включать обязательные блоки питания и управления, 
соответствующие обобщенной структурной схеме и общим требованиям к системам 
контроля на АЭС (рис. 1). 
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Рис.1. Структурная схема системы контроля состояния отработавшего ядерного топлива в 

реальном времени 
 

Функциональное описание комплекса. 
Концепция построения данного программно-технического комплекса радиационно-

технологического контроля в реальном времени основана на следующих основных 
принципах [4]: 

- распределенные многодетекторные измерения с возможностью выделения групп 
измерительных каналов для резервирования;  

- распределенный вычислительный комплекс с дублированием результатов измерения;  
- отказоустойчивые средства вычислительной техники на основе промышленных 

компьютеров;  
- объединение подсистем через локальную сеть на базе HDSL-технологии, 

позволяющей получать высокоскоростной цифровой доступ по витой паре; 
- диагностика технических и программных средств; 
- системность, открытость, совместимость, стандартизация, унификация и 

эффективность. 
На основании изложенной концепции и общего подхода к созданию системы, 

предложен состав технических средств ПТК РТК парогенератора (рис. 2):  
- определения характеристик гамма-излучения теплоносителя, пара; 
- обработки полученной информации;  
- программного обеспечения (управление анализаторами, обработка спектров, связь 

между ЭВМ, представление полученной информации). 
Устройство детектирования на основе CdZnTe-детектора предназначено для 

регистрации гамма-излучения и преобразования его в электрические сигналы с последующей 
передачей в амплитудный анализатор и представляет собой малогабаритное гамма-
детектирующее устройство, измеряющее гамма-излучение в диапазоне от 100 до 2500 кэВ и 
от 20 до 8500 кэВ.  
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Рис. 2. Состав технических средств программно-технического комплекса радиационно-
технологического контроля парогенератора 

 
Устройство детектирования на основе CdZnTe-детектора предназначено для 

регистрации гамма-излучения и преобразования его в электрические сигналы с последующей 
передачей в амплитудный анализатор и представляет собой малогабаритное гамма-
детектирующее устройство, измеряющее гамма-излучение в диапазоне от 100 до 2500 кэВ и 
от 20 до 8500 кэВ.  

Устройства детектирования УДПГ-CZT-1500 и УДПГ-CZT-60 содержат CdZnTe 
кристалл, зарядочувствительный предварительный усилитель и водонепроницаемый корпус.  
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Выводы. Впервые разработаны программно-технические комплексы радиационно-
технологического контроля состояния защитных барьеров. Они основаны на измерении 
спектров собственного гамма-излучения технологических сред АЭС в режиме реального 
времени. Один из комплексов предназначен для контроля протечек парогенератора по 
активности  16N  для каждой петли теплоносителя. В состав комплекса входят несколько 
CdZnTe-детекторов, что позволило увеличить надежность всей системы и ее 
чувствительность. Предложена концепция построения комплекса и состав технических 
средств. 
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ РАДІАЦІЙНО-
ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ПРОТІКАНЬ ПАРОГЕНЕРАТОРА НА ОСНОВІ ZN-TE-

ДЕТЕКТОРІВ 
 
У даній статті, дотримуючись принципу спільності підходу, на підставі критерію 

реального часу запропоновано структуру програмно-технічного комплексу радіаційно-
технологічного контролю (ПТК РТК), призначених для визначення протікання парогенератора 
по активності 16N.  

Ключові слова: парогенератор, томографічний аналіз, ядерне паливо, продукти ділення, 
комплекс радіаційно-технологічного контролю. 
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DEVELOPING SOFTWARE AND HARDWARE COMPLEX PROCESS CONTROL 
RADIATION-BASED OF STEAM GENERATOR LEAKS ZN-TE-DETECTOR 

 
In given clause, following a principle of generality approach, on the basis of criterion reals time it 

is offered structure of program-technical complex of the radiation-technological control (PTC RTC), the 
leaking of a steam and gas generator intended for definition on activity 16N.   

Keywords: steam and gas generator, tomographic analysis, nuclear fuel, fission products, complex 
of radiation -technological control. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ РОЗПОДІЛЕНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ 

НАВЧАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВИБОРУ СЕРЕДОВИЩА 
ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ 

 
У статті проведено аналіз мережевих технологій для організації розподіленої навчальної 

системи, методів вибору середовища передачі інформації між елементами системи.  
Розглядаються питання підвищення ефективності дистанційного навчання за рахунок 

об’єднання декількох підсистем в єдину обчислювальну мережу. 
Запропоновано схему розподіленої автоматизованої навчальної системи з використанням 

сучасних COM-технологій. 
Ключові слова: автоматизовані системи, обчислювальні мережі, навчальні системи , 

COM-технології,  дистанційне навчання. 
 
Вступ. При побудові розподіленої автоматизованої системи навчання, що передбачає 

доступ як в рамках локальної обчислювальної мережі (ЛОМ), так і через Internet, постає 
завдання оптимального вибору середовища передачі інформації між елементами системи.  

Оптимальність визначається часом реакції системи на запит у інтерактивному режимі 
роботи та ставленням швидкості передачі даних до вартості послуг зв'язку. Сучасні 
телекомунікаційні мережі характеризуються великою різноманітністю технологій і 
протоколів. Аналогові системи зв'язку в меншій мірі відповідають вимогам режиму on-line 
через невисокі швидкості і ненадійність з'єднання. Вони можуть успішно застосовуватися 
для низькошвидкісної передачі даних, зокрема за протоколом Х.25, при режимі "товстий 
клієнт - тонкий сервер". Будівництво та оренда виділених цифрових каналів зв'язку, 
побудованих на основі мідних кабелів, оптоволокна, бездротових і супутникових каналів 
зв'язку, обходяться значно дорожче. Тому їх використання для освітніх цілей обмежена.  

Постановка завдання. В тих випадках, коли це можливо (наприклад, в рамках 
освітньої установи), слід використовувати виділені канали. Вони відрізняються надійністю і 
більш високими швидкостями передачі даних, що дозволяє розширити сферу послуг, що 
надаються системою. Вважається, що однією з найбільш перспективних технологій для 
організації розподіленої автоматизованої навчальної системи є цифрова мережа з інтеграцією 
служб ISDN (Integrated Services Digital Network). В основі ISDN лежить усталена технологія і 
використання устаткування і каналів існуючих телефонних мереж загального користування 
(ТМЗК). У міру розвитку і здешевлення мережевих технологій для організації розподіленої 
навчальної системи необхідно  застосовувати нові мережеві технології, серед яких можна 
відзначити такі, як: 

– мережі з асинхронним режимом передачі даних (ATM), які розраховані на передачу 
будь-яких видів трафіку з високою надійністю і ефективністю, а також масштабувати смугу 
пропускання; 

– мережі з ретрансляцією кадрів (frame relay), що підтримують багатоточкові топології 
і зазвичай базуються на виділених лініях; мережі frame relay добре зарекомендували себе при 
передачі різних видів трафіку,  в тому числі для роботи в режимі on-line,  коли дуже високі 
тимчасові вимоги до системи; 

– багатоточечна передача даних на основі комутації комірок (SMDS, Synchronous 
Multimegabit Digital Service); 

– широкосмугова ISDN (B-ISDN, Broadband ISDN); 
– високошвидкісна передача інтегрованих даних по мережах кабельного телебачення 

(КТБ) та телефонних дротах (xDSL). 



 146 

Виклад основного матеріалу. У загальному випадку розподілена навчальна система 
складається з декількох підсистем, пов'язаних обчислювальною мережею. Кожна з цих 
підсистем є або автономною повнофункціональною навчальною системою, або виконує 
окремі операції, необхідні для функціонування розподіленої автоматизованої навчальної 
системи. 

У системі дистанційного навчання канали зв'язку, що забезпечують взаємодію 
віддалених елементів системи, повинні бути не постійними, а комутованими за наявності 
інформації для передачі. В цьому випадку одним з найбільш прийнятних рішень - як по 
функціональним можливостям, так і по вартості - може стати використання мереж ISDN. 
Вони забезпечують такі функції, як зв'язок на вимогу, пропускна здатність на вимогу 
(об'єднання декількох B-каналів в один логічний канал), компресія даних в каналі, захист 
інформації, і дозволяють реалізувати різноманітні вирішення проблем організації зв'язку в 
системі дистанційного навчання. Мережі ISDN здатні вирішити також питання організації 
підключення ЛВС і робочих місць користувачів до Internet за умов досить високих вимог до 
пропускної здатності мережі та обмеженості фінансових ресурсів. 

Загальна схема розподіленої автоматизованої навчальної системи наведена на рис.1. 
У режимі до "ліент-сервер" в залежності від розташування програмного забезпечення 

та поділу функцій розрізняють два типи організації роботи: 
1. "тонкий" клієнт - "товстий" сервер; 
2. "товстий" клієнт - "тонкий" сервер. 
В існуючих навчальних системах в основному використовується перший варіант. 
Розробники та користувачі COM-серверів часто стикаються з різними проблемами, що 

виникають на етапі експлуатації при одночасному обслуговуванні великої кількості клієнтів. 
Зокрема, при створенні COM-серверів доступу до даних, що обслуговують декількох 
клієнтів, слід подбати про підтримку декількох з'єднань з базою даних і про роботу з 
декількома потоками. Однак при великому числі обслуговуваних клієнтів подібні додатки 
пред'являють серйозні вимоги до використовуваним їм ресурсам, наприклад через 
необхідність підтримувати багато з'єднань з базою даних.  

Створення ж і знищення COM-об'єктів на вимогу клієнтських додатків (особливо 
об'єктів, що надають доступ до даних), тягне за собою витрати часу, що несприятливо 
позначається на продуктивності таких додатків. Тому нерідко розробники намагаються 
створити додатковий код для здійснення спільного доступу багатьох клієнтів до декількох 
екземплярах COM-об'єктів,  які постійно перебувають в оперативній пам'яті (іноді говорять 
про так званий пулі об'єктів), при цьому кількість даних об'єктів повинно бути по 
можливості мінімальним (звичайно таке спільне використання об'єктів позначають терміном 
object pooling). При необхідності звернення до COM-об'єкту клієнтський додаток може 
скористатися одним з об'єктів, запозичивши його з пулу, а потім повернути назад, не 
ініціюючи ні його створення, ні знищення. 

Ще одна проблема, що нерідко виникає в процесі практичної реалізації проектів, що 
містять COM-сервери,  полягає в тому,  що реально створювані додатки,  на відміну від 
навчальних і книжкових прикладів, можуть мати досить складну архітектуру і, зокрема, 
містити кілька різних сервісів проміжного шару для вирішення різних завдань. Наприклад, 
деякі з них можуть відповідати за надання доступу до даних з декількох різних СУБД 
(особливо це актуально в компаніях, що колись зазнали так званої острівкової автоматизації), 
і при цьому може виникнути потреба в інструменті,  що реалізує комплексну 
функціональність, зокрема здійснення розподілених транзакцій, що використовують бази 
даних, які обслуговуються різними серверними СУБД (наприклад, Microsoft SQL Server і 
Oracle). Є також ряд проблем щодо авторизованого доступу користувачів до сервісів, що 
надаються COM-серверами. Ці питання, якщо розглядати їх у рамках традиційної COM-
технології, залишаються виключно на совісті розробників зазначених сервісів, оскільки 
специфікація COM не містить жодних вимог з цього приводу. 
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Рис. 1. Загальна схема розподіленої автоматизованої навчальної системи 
 

Таким чином,  існує потреба в розширенні COM-технології допомогою служби,  що 
забезпечує створення COM-об'єктів для спільного використання багатьма клієнтами, 
авторизований доступ до цих об'єктів, а при необхідності також обробку транзакцій цими 
об'єктами. Розширена таким чином технологія COM стала іменуватися COM+, а сам сервіс, 
який реалізує це розширення і є складовою частиною Windows, отримав назву Microsoft 
Component Services (служби компонентів). 

Служби компонентів забезпечують централізацію використання серверів автоматизації, 
спільне використання багатьма клієнтами пулу COM-об'єктів і ресурсів (зокрема, з'єднань з 
базою даних), а також управління транзакціями. Відзначимо, що, крім створення COM-
об'єктів для колективного користування, надання сервісів авторизації користувача при 
доступі до об'єктів і обробки транзакцій, служби компонентів надають засоби моніторингу 
об'єктів і транзакцій. 

Розглянемо типовий сценарій роботи додатку, що використовує служби компонентів. 
Користувач запускає клієнтське додаток, реалізований у вигляді виконуваного файлу або 
Web-додатка. Клієнтський додаток намагається встановити з'єднання з об'єктом COM+. 
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Якщо компонент COM+, що містить такий об'єкт, реалізований у вигляді внутріпроцессного 
сервера, цей об'єкт може виконуватися в адресному просторі додатка dllhost.exe або в 
адресному просторі клієнтського додатку. (Якщо мова йде про Windows і Microsoft 
Transaction Server, то компонент, що містить такий об'єкт, обов'язково повинен бути 
реалізований у внутріпроцесорному сервері, а виконується він в адресному просторі додатка 
mtx.exe; об'єкт MTS також може виконуватися і в адресному просторі клієнтського додатку. ) 
У загальному випадку в об'єкті COM  +  може бути реалізована практично будь яка 
функціональність, наприклад такий об'єкт цілком може бути сервером доступу до даних. 

Якщо запит на встановлення з'єднання коректний, то в адресному просторі додатка, в 
якому повинен функціонувати об'єкт, створюється так званий контекст об'єкта (якщо при 
цьому додаток dllhost.exe не запущено, відбувається його запуск). Контекст об'єкта містить 
такі додаткові відомості, які не передбачені специфікацією COM і тому не містяться в COM-
об'єктах, - це правила доступу до об'єкта і спосіб участі його в транзакціях. Контекст 
створюється для кожного клієнта, обслуговує саме його (на відміну від власне COM-об'єкта) 
і «за дорученням» клієнта взаємодіє з COM-об'єктом, який може бути і щойно створеним, і 
узятим з наявного пулу об'єктів. Після створення контексту клієнтський додаток може 
посилати об'єкту COM+  запити на виконання його методів.  Ці методи можуть,  наприклад,  
виконувати запити до СУБД або реалізовувати якісь інші дії, в тому числі звертатися до 
іншого об'єкту COM+. 

Якщо при виконанні якого-небудь методу об'єкта COM  +  (батьківського або 
дочірнього) виникає виняткова ситуація, об'єкт інформує про це служби компонентів, а ті, в 
свою чергу,  інформують про це додаток (або відповідно інший об'єкт COM  +),  а при 
необхідності виробляють і додаткову обробку виключення. 

Якщо ж метод об'єкта COM + успішно завершив свою роботу, він інформує про це 
служби компонентів,  так само як і про те,  що даний клієнт в ньому більше не потребує.  
Потім даний об'єкт може бути зруйнований, повернутий в пул або використаний іншим 
клієнтом. 

Висновки. У загальному випадку при створенні коду об'єктів COM + рекомендується 
користуватися з'єднанням з базою даних за мінімальний час і якнайшвидше повернути його у 
відповідний пул ресурсів. Посилання ж на контекст об'єкта при цьому може зберігатися 
досить довго. З цієї ж причини рекомендується також викликати метод SetComplete як можна 
частіше,  щоб якнайшвидше повернути об'єкт у відповідний пул об'єктів.  Об'єкти COM+  
об'єднуються в програми COM + - Applications, кожен з яких може містити один або декілька 
об'єктів.  Управління об'єктами і додатками COM+  здійснюється за допомогою програми 
Componet Services Explorer, яке доступне в розділі Administrative Tools панелі управління 
Windows. Кожен об'єкт, зареєстрований як об'єкт COM +, володіє властивістю Transaction 
Support, що визначає правила участі об'єкта в транзакціях. Це властивість приймає п'ять 
можливих значень: 

1. Disabled - для даного об'єкта не створюється контекст транзакції; 
2. Not Supported - служби Component Services не запускають компонент всередині 

контексту транзакції; 
3. Supported - служби Component Services запускають компонент всередині контексту 

транзакції, якщо така запрошені, в іншому випадку - поза контекстом; 
4. Required - служби Component Services поміщають об'єкт в контекст транзакції при 

виклику будь-якого з методів. Якщо для цього об'єкту транзакція недоступна, ініціюється 
нова; 

5. Requires new - служби Component Services ініціює нову транзакцію при створенні 
об'єкта незалежно від того, які транзакції в цей момент виконуються. 
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ИНФОРМАЦИИ 
 
В статье проведен анализ сетевых технологий для организации распределенной учебной 

системы, методов выбора среды передачи информации между элементами системы. 
Рассматриваются вопросы повышения эффективности дистанционного обучения за счет 

объединения нескольких подсистем в единую вычислительную сеть.  
Предложена схема распределенной автоматизированной обучающей системы с 

использованием современных COM-технологий. 
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КРИПТОГРАФІЧНИЙ МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ ВІДДАЛЕНИХ 
СЕРВІСІВ НА БАЗІ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ 

 
Сьогодні хмарними обчисленнями не здивуєш нікого: вони скрізь і всюди. А в умовах 

світової фінансової кризи багато великих компаній, спочатку не звертаючі уваги на хмарні 
сервіси та послуги, різко перенаправили свої грошові потоки саме туди, усвідомивши давні 
помилки і прорахунки. У цій статті розглянуто інформацію про переваги та проблеми в сервісах 
на основі розділених систем, так званих - cloud-сервісах. Також розглянуто криптографічний 
спосіб вирішення проблем безпеки даних користувачів хмарних сервісів. 

Ключові слова: cloud-сервіс, хмарні обчислення, Software as a Service (SaaS), криптографічні 
методи. 

 
Вступ. Сервіси на базі розподілених систем охоплюють великий спектр різних 

обчислювальних ресурсів і послуг, що використовуються користувачами через Інтернет. Такі 
рішення дозволяють будувати інформаційні системи для управління без придбання дорогого 
устаткування. Це дає можливість споживачам вирішити проблеми несанкціонованого 
використання програмного забезпечення, а також знизити великий відсоток витрат на 
побудову центрів обробки даних. Хмарні технології мають можливість миттєво реагувати на 
збільшення попиту, що дозволяє вирішити питання, пов'язані з тривалим часом побудови та 
введення в експлуатацію великих об'єктів IT-інфраструктури [4]. 

Постановка проблеми. У щорічному дослідженні Gartner, проведеному серед ІТ-
директорів і стосується інвестицій в технології, хмарні обчислення різко перемістилися з 
шістнадцятої позиції на другу. І зараз основним завданням є забезпечення безпеки цих 
сервісів. Справді, переважна більшість клієнтів, дізнавшись про хмару, кажуть, що вони 
скоріше створять віртуальний центр обробки даних на своїй території, так звані приватні 
хмарні сервіси, оскільки погано знайомі з питаннями безпеки. 

У зв'язку з цим забезпечення безпеки хмарних обчислень буде основним напрямком 
діяльності вендорів в найближчому майбутньому», - вважає Джонатан Пенн (Jonathan Penn), 
аналітик Forrester Research. «Розробники, що займаються безпекою, звикли продавати свої 
продукти безпосередньо підприємствам. Проте з часом вони будуть використовувати 
хмарних провайдерів для поставки своїх продуктів на ринок», - додає він [5]. 

В статті буде розглянута модель - SaaS (Software as a Service). 
У моделі SaaS додаток запускається на «хмарній» інфраструктурі і є доступним через 

веб-браузер. Клієнт не керує мережею, серверами, операційними системами, зберіганням 
даних і навіть деякими можливостями додатків. З цієї причини в моделі SaaS основний 
обов'язок по забезпеченню безпеки практично повністю лягає на провайдерів. 

Є кілька ризиків безпеки при використанні SaaS, які необхідно враховувати при 
прийнятті рішення про перехід на таку модель роботи. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Клаудкомп’ютинг (англ. Cloudcomputing) - 
це програмно-апаратне забезпечення, доступне користувачеві через мережу Інтернет, або 
локальну мережу, у вигляді сервісу, що дозволяє використовувати зручний інтерфейс для 
віддаленого доступу до виділених ресурсів (обчислювальних ресурсів, програм і даних).  
Користувач має доступ до власних даних, але не може керувати операційною системою і 
власне ПЗ, з яким він працює. 

Існують такі варіанти надання сервісу клаудкомп’ютингу: 
1. SaaS (Software as a Service), або програми у вигляді сервісів - варіант, при якому 

користувачу пропонують використовувати якесь конкретне ПЗ, наприклад, корпоративні 
системи, у вигляді сервісу за передплатою.  
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2. PaaS (Platform as a Service) - на відміну від SaaS, призначений більше для кінцевого 
користувача, є варіантом для розробників програм і ПЗ. 

3. IaaS (Infrastructure as a Service) - дозволяє користувачам самостійно управляти 
ресурсами, надаючи в оренду як апаратні засоби (сервери, клієнтські системи, мережеве 
обладнання і так далі), так і операційні системи і необхідне прикладне програмне 
забезпечення [1]. 

 
Рис. 1. Логічна схема cloud computing 

Робота сервісів надається провайдерами і пов'язана з дуже великими системами. Вони 
мають складні процеси і вимагають висококваліфікований персонал для експлуатації систем, 
кожен з яких окремо не може мати повний доступ до інформаційних ресурсів в цілому.  В 
результаті, існує безліч прямих і непрямих переваг інформаційної безпеки при використанні 
хмарних технологій. Тут наводяться деякі ключові переваги безпеки даних в хмарних 
середовищах: 

1. Централізація даних: в хмарному середовищі, сервіс-провайдер піклується про 
питання зберігання даних, і малому бізнесу немає необхідності витрачати багато грошей на 
апаратну складову зберігання даних. Крім того, зберігання даних у хмарі, а отже можливість 
централізованого зберігання, може забезпечити обробку даних швидше і, як правило, 
дешевше. Це особливо корисно для малого бізнесу, який не має можливості витрачати 
додаткові гроші на фахівців з безпеки та адміністрування систем зберігання даних. 

2. Реагування на інциденти: Постачальники IaaS послуги можуть підняти виділений 
«контрольний сервер», який може використовуватися на вимогу. Всякий раз, коли 
зафіксовано порушення безпеки, сервер може бути піднято в статус онлайн. У деяких 
випадках резервна копія сервісу може бути легко згенеровано і поміщена на хмару, не 
зачіпаючи нормальний хід бізнесу, тим самим не порушуючи безперервності бізнесу. 

3. Контрольний час перевірки зображення (FIVT): Деякі реалізації хмарних технологій 
зберігання даних піддаються додатковим захистах із застосуванням криптографічних 
атрибутів таких як: визначення контрольної суми або обчислення хеш-функції. Наприклад, 
Amazon S3 обчислює MD5 (Message-Digest Algorithm 5) автоматично при збереженні об'єкта. 
Тому в теорії, зовнішні інструменти, що вимагають багато часів на генерування контрольних 
сум MD5, усувається. 

4. Облік: У традиційній моделі обчислювальних систем, облік часто здійснюється 
заднім числом. Загалом, недостатність виділеного місця на диску робить його або не 
існуючим, або мінімальним. Однак, в хмарі, потреба зберігання в стандартних логах 
автоматично вирішена. 

Незважаючи на всі переваги безпеки, хмарні технології не позбавлені ряду проблем 
інформаційної безпеки: 
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1. Розташування даних: Концепція реалізації хмарних технологій заснована на тому, що 
користувачі не знають про точне місцезнаходження центрів обробки даних, а також не мають 
ніякого контролю над фізичним доступом до цих даних. Найбільш відомі провайдерам 
хмарних сервісів мають центри обробки даних по всьому світу. Деякі постачальники послуг 
також можуть скористатися своїми глобальними центрами обробки даних. Проте, в деяких 
випадках, додатки і дані можуть зберігатися в країнах, де останні мають свої судові інтереси. 
Наприклад, якщо для користувача дані зберігаються в країні X, то постачальники послуг 
будуть піддаватися вимогам безпеки та правовим зобов'язанням країни Х, що, як правило, 
ускладнює діяльність користувача, який не знайомий з юридичними витратами даної країни. 

2. Розслідування: Розслідування незаконної діяльності може бути неможливо в 
хмарному середовищі.  Хмарні сервіси особливо важко розслідувати,  так як дані для 
декількох клієнтів можуть бути розподілені і можуть також бути розміщені на багатьох 
центрах обробки даних. Користувачі мають мало інформації про топологію мережі, що 
лежить в основі середовища. Постачальник послуг також може накладати обмеження на 
мережеву безпеку користувачів послуг. 

3. Довгострокова життєздатність: Постачальники послуг повинні забезпечити безпеку 
даних у випадках можливої зміни свого юридичного статусу, таких як злиття і поглинання. 
Клієнти повинні забезпечуватися даними в таких ситуаціях. Постачальники послуг також 
повинні переконатися, що дані в безпеці при негативних кондиціях, таких як тривалі 
відключення і просто і т.д. 

4. Відповідність нормативам: Традиційні постачальники послуг піддаються перевіркам 
зовнішніх аудиторів та сертифікати безпеки. Якщо постачальник хмарних сервісів не 
дотримуються цих аудити, що в даний час не заборонено, то це призводить до очевидного 
зниження довіри з боку клієнтів. 

5. Відновлення: Провайдери хмарних послуг повинні забезпечити безпеку даних у разі 
природних і техногенних катастроф. Як правило, це досягається реплікацією даних на 
декількох вузлах. Однак у випадку будь-якого такого небажаного події, постачальник 
повинен зробити повне і швидке відновлення. 

6.  Дані сегрегації:  Дані в хмарі,  при використанні глобальної хмари,  розташовуються 
разом з даними інших клієнтів. Шифрування не може бути єдиною можливою панацеєю 
вирішення проблеми інформаційної безпеки. Це пов'язано з сегрегацією даними. У деяких 
ситуаціях, клієнти можуть не хотіти зашифровувати свої дані, через імовірність 
пошкодження даних при збої шифрування [2]. 

Для вирішення проблеми з сегрегацією даних потрібно створити такий метод, щоб при 
шифруванні даних були мінімальні втрати інформації, або зовсім без втрат.  

Так склалося, що людині необхідно працювати з інформацією: вміти здійснювати її 
пошук, обробку, засвоєння, вирішувати питання, пов'язані із її зберіганням. На щастя, на 
сьогоднішній день є багато сервісів,  які полегшують життя і допомагають долати певні 
труднощі. Однак вони можуть не завжди відповідати вимогам клієнтів. Наприклад, не всі 
пошукові системи на даний момент підтримують приватний пошук, тобто пошук, при якому 
пошуковий сервер нічого не знає про те, які запити надсилають йому користувачі. Хоча така 
річ дуже б знадобилася людям, охочим зберегти конфіденційність своїх інтересів. 

Найкращим вирішенням вищеописаної проблеми була б передача даних з сервера 
користувачеві. Тоді власник бази точно не дізнається, що саме потрібно запитувачу. Але а 
що, якщо багато? Якщо їх ще потрібно шифрувати? Стискати? З'являються серйозні 
проблеми, пов'язані з часом і ресурсами. Але тут нам приходить на допомогу гомоморфне 
шифрування. 

Гомоморфне шифрування - форма шифрування, що дозволяє виробляти певні 
математичні дії із зашифрованим текстом і отримувати зашифрований результат, який 
відповідає результату операцій, що виконуються з відкритим текстом. Наприклад, одна 
людина могла б скласти два зашифрованих числа, а потім інша людина могла б 
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розшифрувати результат,  не використовуючи ні одне з них.  Гомоморфне шифрування 
дозволило б об'єднати в одне ціле різні послуги, не надаючи дані для кожної послуги. 

Розрізняють частково гомоморфні і повністю гомоморфні криптосистеми. У той час як 
частково гомоморфна система дозволяє проводити одночасно тільки одну з операцій - 
додавання множення, повністю гомоморфні криптосистеми підтримують одночасне 
виконання обох операцій, що дозволяє гомоморфно обчислювати довільні логічні контури. 

Для простоти припустимо, що на якомусь сервері зберігається n-бітовий вектор x, а 
клієнту необхідно дізнатися i-ий біт, та так, щоб його запит був конфіденційним. Користувач 
відсилає серверу зашифрований бінарний вектор, кожен біт якого — зашифрований нуль 
(природно, з допомогою гомоморфного алгоритму), крім i-го біта. На сервері тоді 
виконується скалярне множення отриманого вектора x. Результат передається клієнту, який 
просто розшифровує надходжені дані і отримує відповідь на свій запит [3]. 

Висновки. Зроблені висновки про доцільність використання гомоморфного методу 
шифрування в віддалених сервісах на базі розподілених систем. Проведений аналіз дозволив 
зробити висновки про доцільність використання цього методу для захищення інформації від 
зловмисників.  

Запропонований підхід дозволить усунути ряд недоліків при збереженні інформації в 
хмарних сервісах. 
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КРИПТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ УДАЛЕННЫХ 
СЕРВИСОВ НА БАЗЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ 

Сегодня облачными вычислениями не удивишь никого: они везде и повсюду. А в условиях 
мирового финансового кризиса многие крупные компании, сначала не обращая внимания на 
облачные сервисы и услуги, резко перенаправили свои денежные потоки именно туда, осознав 
давние ошибки и просчеты. В этой статье рассмотрена информация о преимуществах и 
проблемах в сервисах на основе разделенных систем, так называемых - cloud-сервисах. Также 
рассмотрен криптографический способ решения проблем безопасности данных пользователей 
облачных сервисов. 

Ключевые слова: cloud-сервис, облачные вычисления, Software as a Service (SaaS), 
криптографические методы. 

 
Ph.D. Boychuk V.O., Prof. Lenkov S.V., Nikitkin O.M. 

CRYPTOGRAPHIC METHOD OF OPTIMIZATION OF REMOTE SERVICES BASED ON 
DISTRIBUTED SYSTEMS 

Today the cloud computing will not surprise anyone: they are everywhere. And amid the global 
financial crisis, many large companies, initially oblivious to the "cloud" services and services, 
dramatically redirected their cash flow is there, realizing the long-standing mistakes and miscalculations. 
In this article the information about the benefits and challenges in services on the basis of separated 
systems, the so-called - cloud-services. Will be considered by a cryptographic method of solving the data 
security of users of cloud services. 

Keywords: cloud-service, cloud computing, Software as a Service (SaaS), cryptographic methods. 
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РОЗПАРАЛЕЛЮВАННЯ ЗАДАЧ РОЗВ’ЯЗУВАНИХ МЕТОДОМ 

СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА GPU NVIDIA 
 

У статті проведено аналіз швидкості та продуктивності обчислень добутку двох 
розріджених матриць в послідовному варіанті та за допомогою технологій CUDA і  OpenMP. До 
даного типу матриць зводяться задачі, що розраховуються методом скінченних елементів. 
Описано методи зберігання даного типу матриць та наведено алгоритм за яким виконуються 
розрахунки. Отримані результати дають можливість провести узагальнену оцінку покращення 
швидкості обчислень при використанні графічних процесорів. 

Програмно-апаратна архітектура CUDA від компанії NVIDIA для паралельних розрахунків 
на графічних процесорах, добре підходить для вирішення завдань, що потребують 
високопродуктивних паралельних обчислень для чисел з одинарною точністю, оскільки 
результати дослідження показали, що використовуючи, навіть, не досить потужний графічний 
процесор, можна отримати систему більш продуктивну, ніж при використанні декількох 
процесорів. 

Ключеві слова: матриці, обчислення, МСЕ, CUDA, продуктивність, OpenMP. 
 
Вступ.  На сьогоднішній день існує багато задач,  що потребують високої 

продуктивності обчислень: аналіз передачі тепла між матеріалами, деформація об’єктів при 
будівництві літаків та автомобілів, рух рідин по трубах. Послідовні методи не можуть 
забезпечити необхідної швидкості розрахунків, саме тому створюється безліч паралельних 
алгоритмів і систем таких як: кластери, багатопроцесорні системи та інші, що дозволяють 
виконати розрахунки певних задач на порядок швидше. 

Задачі пружності, теплопередачі часто зводяться до вирішення систем диференційних 
рівнянь, використовується метод скінченних елементів. Завдяки цьому для вирішення задачі 
необхідно перемножити матриці, обрахувати системи лінійних рівнянь з багатьма 
невідомими. 

Операції між матрицями добре розпаралелюються, що дає змогу скоротити час 
обрахунку у декілька разів. 

Постановка проблеми. Матриці досить широко використовуються при математичному 
моделюванні різноманітних процесів та явищ.  Але такі обчислення досить трудомісткі і 
потребують використання потужних обчислювальних систем. Проте вартість багатьох з 
таких систем обчислення та їх модернізація досить висока,  саме тому потрібно 
використовувати варіанти, що  потребують затрати меншої кількості коштів при установці і 
модернізації та гарантують максимальну завантаженість процесорів та процесорних ядер. 

Виклад основного матеріалу досліджень. В ході дослідження було проведено 
порівняння часу виконання програми перемноження двох прямокутних розріджених матриць 
з використанням технологій OpenMP для розпаралелення задач по процесорах та технології 
CUDA від фірми NVIDIA, що дозволяє виконувати паралельні розрахунки на графічному 
процесорі. Також виконання програм виконувалось без використання розпаралелювання, в 
один потік. В якості обчислювальної системи використовувався комп’ютер з такими 
характеристиками: 

- Процесор: Intel Core i3-2310m 2.10Ghz з 2 фізичними ядрами 
- Оперативна пам'ять: 6Гб 
- Графічний процесор: NVIDIA GeForce GT 630M 
- Кількість ядер CUDA: 96 
- Частота графічної підсистеми: 660МГц, тактова частота процесора 1320МГц. 
- Розділяєма системна пам'ять: 2047МБ 
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- Інтерфейс пам’яті: 128біт 
Програмне забезпечення, що використовується: 

- MS Visual Studio 2012 
- Бібліотека OpenMP. 
Також використовувалися числа з одинарною точністю. 
В ході обрахунків використовуються розріджені матриці, де ненулеві елементи 

знаходяться біля головної діагоналі. Зберігання в пам’яті такої матриці досить затратно, тому 
для зберігання таких матриць та пришвидшення обчислень використано два з багатьох 
форматів, що відкидають усі нулеві елементи, зберігаються тільки дані про значущі елементи 
та їх розміщення у матриці, а саме CSR та CSC. 

Матриці в форматі CSR (Compressed Sparse Row), являють собою три масиви даних де: 
- Масив Val – масив усіх ненулевих елементів матриці. 
- Масив RovPtr  -  масив з номерами що вказують на новий рядок з ненулевими 

елементами. 
- Масив ColIndex – масив з індексами ненулевих значень в рядках. 
Приклад матриці в форматі CSR відображено на рисунку 1. 

 
Рис. 1. Формат матриці CSR 

 
Ще одним варіантом зберігання являється CSC  (Compressed  Sparse  Column).  Він 

аналогічний попередньому, але є певні відмінності: 
- Значення ненулевих елементів записуються у порядку розміщення їх у стовпцях 

матриці. 
- Масив ColPtr – масив, що зберігає вказівник на новий стовпець матриці. 
- Масив RowIndex – масив індексів ненулевих значень у стовпцях. 
Приклад матриці у даному форматі відображено на рисунку 2. 

 
Рис. 2. Формат матриці CSC 

 
Обчислюючи добуток двох матриць A  *  B  =  C  з використанням даних форматів,  

матриці зберігаються у наступних форматах:   матриці A та B у форматі CSR, матриця C  у 
форматі CSC. 

Для множення матриць використовується алгоритм відображений на рисунку 3, де 
змінні RowPtrArr – масив покажчиків на рядки з ненулевими елементами матриці А, 
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ColPtrArr – масив покажчиків на стовпці  матриці В, CSRCollIndArr/CSCRowIndArr – масиви 
з індексами ненулевих елементів в матриці В/А, CSRValArr, CSCValArr – масиви зі 
значеннями матриць. 

 

 
 

Рис. 3. Алгоритм обчислення 
 
При використанні бібліотеки OpenMP необхідно вказати директиви, які будуть 

розпаралелювати код та змінні, що будуть використовуватись спільно або індивідуально 
кожним потоком. 

Для ініціалізації паралельного блоку було використану директиву: 
#pragma omp parallel private(rowA, j, i, colB) shared(index) 

 



 157 

Тут вказується, що усі потоки будуть спільно використовувати змінну index, змінні 
rowA, j, i, colB будуть у кожного з них свої. Розділено на потоки було перший цикл за 
допомогою директиви: 

 
 #pragma omp for 

 
Дана директива вказує, що даний цикл необхідно виконувати паралельно у декілька 

потоків. 
Також був розроблений варіант програми для розпаралелення обрахунку на графічному 

процесорі. 
Результати дослідження відображено в таблиці 1. 
 

Таблиця 1 
Результати обчислення добутку двох матриць 

 

Intel Core i3-
2310m 2.10Ghz 

1 потік 

Intel Core i3-
2310m 2.10Ghz 

OpenMP 
2 потоки 

GeForce GT 
630M Розміри матриць 

К-сть не 
нулевих 

елементів 
матриці cек/ MFlops cек/MFlops cек/ MFlops 

300x300 49800 3,004/18,126 1,376/39,572 0,433/124,503 
500x500 89600 9,388/26,7631 4,193/59,922 0,449/556,236 

1000x1000 189100 41,649/48,140 18,046/111,105 0,47/4255,19 
3000x3000 587100 387.462/139,485 174,778/309,221 1,528/35334,4 

 
Висновки. Як видно з результатів( таблиця 1), час що було витрачено на обрахунок з 

використання паралельного обчислення значно менший від того, що виконується послідовно. 
Затрати на виконання завдання з перемноження двох матриць розміром 3000х3000 в 
послідовному (однопоточному) варіанті уже займає доволі тривалий час. Використовуючи 
технологію OpenMP ситуація покращується в 2 рази в порівнянні з однопоточним методом. 
При розрахунку на графічному процесорі час обчислення триває значно менше, швидкість 
обчислень в 114 раз швидше ніж при обчисленні з використанням OpenMP. 

Програмно-апаратна архітектура CUDA від компанії NVIDIA для паралельних 
розрахунків на графічних процесорах, добре підходить для вирішення завдань, що 
потребують високопродуктивних паралельних обчислень для чисел з одинарною точністю, 
оскільки результати дослідження показали, що використовуючи, навіть, не досить потужний 
графічний процесор, можна отримати систему більш продуктивну, ніж при використанні 
декількох процесорів. 

Це досягається за рахунок великої кількості процесорів у графічній карті та обміну 
даними між її блоками, та розбиттям складних задач на простіші. 
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д.т.н., доц. Боряк К.Ф., д.т.н., проф.  Мясищев А.А., Ноянчук В.В. 

РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЕ ЗАДАЧ РЕШАЕМЫХ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ НА GPU NVIDIA 

 
В статье проведен анализ скорости и производительности вычислений произведения двух 

разреженных матриц в последовательном варианте, с помощью технологий CUDA и OpenMP. К 
этому типу матриц сводятся задачи, которые рассчитываются методом конечных элементов. 
Описаны методы хранения данного типа матриц и приведен алгоритм по которому 
выполняются расчеты. Полученные результаты дают возможность провести обобщенную 
оценку улучшения скорости вычислений при использовании графических процессоров. 

Программно-аппаратная архитектура CUDA от компании NVIDIA для параллельных 
расчетов на графических процессорах, хорошо подходит для решения задач, требующих 
высокопроизводительных параллельных вычислений для чисел с одинарной точностью, 
поскольку результаты исследования показали, что используя даже недостаточно мощный 
графический процессор, можно получить систему более производительную, чем при 
использовании нескольких процессоров. 

Ключевые слова: матрицы, вычисление, МКЭ, CUDA, производительность, OpenMP. 
 

 
Prof. Borjak K.F., Prof. Myasischev A.А., Ph.D. Noyanchuk V.V. 

PARALLELIZATION PROBLEMS SOLVED BY FINITE ELEMENT METHOD ON GPU 
NVIDIA 

 
The paper analyzes the speed and efficiency of computing the product of two sparse matrices in a 

sequential version and using technology CUDA and OpenMP. Such matrix types are used to solve 
problems by finite element method. Introduced methods for storing of such matrix types and calculation 
algorithm. Received results allow estimation of calculating speed with usage of GPU. 

Software and hardware architecture NVIDIA CUDA from the company for parallel calculations on 
the graphics processor is well suited for solving problems that require high-performance parallel 
computing for numbers with single precision, since the results showed that using even not powerful 
enough graphics processor available system more productive than using multiple processors. 

Keywords: matrix calculation, ITU, CUDA, performance, OpenMP. 
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АЛГОРИТМІЧНИЙ ПІДХІД ОПИСУ НЕЛІНІЙНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ МЕТОДОМ ПРОСТОРУ СТАНІВ 
 

У статті розглянуто підхід до аналізу динаміки нелінійних систем автоматичного 
управління із застосуванням методу простору станів. Нелінійний елемент представляється 
набором еквівалентних лінійних схем, які послідовно включаються у загальну схему в змінних 
стану об’єкту управління.  

Метод простору станів дозволяє дослідити процеси у часовій області по всіх 
координатних осях і мати цілісну картину про відпрацювання задавального діяння в усіх 
важливих точках системи, при цьому використовується векторно-матричний підхід до 
дослідження систем управління. Перевагою методу є можливість зручної алгоритмізації 
процесу дослідження систем управління. 

Ключові слова: нелінійний об'єкт управління, система автоматичного управління, метод 
простору станів,рівняння стану. 

 
Постановка проблеми. Практично всі реальні системи автоматичного управління 

(САУ) є нелінійними, а САУ електроприводами усі завжди нелінійні. Пояснюється це тим, 
що основним елементом електропривода є електрична машина, яка містить кола з 
феромагнітними матеріалами. Рівняння, що описують динамічні процеси в електричній 
машині, нелінійні, бо індуктивність є функцією струму, ЕРС внаслідок насичення магнітної 
системи нелінійно залежить від струму збудження, опір обмоток якоря та збудження 
залежить від температури тощо. Крім того, в електроприводах використовуються 
підсилювачі з насиченням, елементи механічних передач із люфтами і сухим тертям та інші 
нелінійні елементи [1]. 

Теорію лінійних САУ можна застосовувати для аналізу та синтезу реальних систем 
електропривода лише за досить малих відхилень від режиму, який досліджується. Проте 
існує значна кількість САУ, у яких нелінійні ланки застосовуються з метою забезпечення 
таких властивостей, що неможливо досягти в лінійних системах. До таких ланок належать 
релейні елементи і логічні перемикаючі пристрої, які дають змогу змінювати структуру САУ 
залежно від деяких її координат, ланки із зоною нечутливості, підсилювачі з насиченням, що 
забезпечують обмеження координат, тощо. 

Задачі аналізу та синтезу нелінійних САУ набагато складніші за аналогічні задачі для 
лінійних систем. Це пояснюється великою різноманітністю та складністю динамічних 
процесів у нелінійних системах. Стійкість нелінійних систем на відміну від лінійних 
залежить від величини та місця прикладання зовнішньої дії, характер перехідного процесу 
змінюється при змінюванні величини зовнішньої дії, в нелінійних системах спостерігаються 
режими, які не існують в лінійних системах, зокрема режим автоколивань. Усе це потребує 
застосування спеціальних точних і наближених методів аналізу та синтезу нелінійних 
систем. Таким чином, у статті запропонований підхід до опису нелінійних САУ з 
використанням математичного апарату методу простору станів. 

Основна частина. Одним з ключових моментів,  при застосуванні методу простору 
станів, є складання рівняння стану для системи автоматичного управління. Рівняння стану 
нелінійних систем знаходяться зі схем системи в змінних стану. Схеми в змінних стану 
складаються так само, як і для лінійних систем, із зазначенням місця нелінійних елементів. 
Місце нелінійних елементів в системі управління може бути різним, тому існує безліч 
структур нелінійних систем, однак методика їх побудови - однакова. Розглянемо систему з 
одним нелінійним елементом, узагальнена схема якої наведена на рис. 1. Вона містить дві 
лінійні частини, між якими знаходиться нелінійний елемент N. Між лінійними частинами 
можуть бути прямі і зворотні зв'язки. Для побудови схеми в змінних стану такої нелінійної 
системи необхідно скласти схеми в змінних стану для лінійних частин і включити нелінійний 
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елемент, місце якого визначено структурою нелінійної системи. 

 
Рис. 1. Узагальнена схема нелінійної системи с одним нелінійним елементом 
 
Вхідна величина )t(xm  нелінійного елемента N в загальному випадку буде лінійною 

комбінацією складових вектора стану )t(x  і вектора входу )t(u  [2,3]. Таким чином, вхідну 
величину )t(xm  нелінійного елемента можна записати у вигляді: 

)t()t()t(x uxm ugxg +=                                            (1) 
де ux   , gg  – вектори, що формують )t(xm  з вектора стану )t(x  та вектору входу )t(u . 

Вихідна величина )t(xn  нелінійного елемента N є результатом нелінійного 
перетворення вхідного сигналу )t(xm , тобто [ ])t(xN)t(x mn = . З урахування рівняння (1) 
отримуємо [ ]ux,N)t(xn = . 

Таким чином, у загальному вигляді рівняння стану нелінійної системи приймають 
вигляд: 

)t()t()t(
)t()t()t(

u)uD(x,u)xC(x,y
u)uB(x,u)xA(x,x

+=
+=&

                                              (2) 

де u)D(x,u)C(x,u)B(x,u)A(x,  , , ,  – матриці коефіцієнтів, управління, виходу та обходу 
розглянутої нелінійної системи. 

Нелінійний елемент можна замінити сукупністю лінійних схем з подальшим їх 
використанням для дослідження нелінійних систем на основі рішень лінійних рівнянь стану. 
Розглянемо перетворення окремих типових нелінійностей [3]. 

1. Нелінійність типу «обмеження».  
Статична характеристика симетричною нелінійності типу «обмеження» наведена на 

рис. 2. Замінимо дану нелінійну залежність )t(xn  від )t(xm –  лінійною залежністю у вигляді:  

nmnn uxK)t(x += .                         (3) 
Параметри nK  та nu  приймають різні постійні 
значення у залежності від діапазону змін mx , а саме: 

0mmn
0m

0n
n xх якщо ,0u ,

x
xK £==  

0mm0nnn xх якщо xu ,0K >==  

0mm0nnn xх якщо ,xu ,0K -<-==  
Сталість параметрів nK  та nu  рівняння (3) в 

межах кожного з трьох зазначених діапазонів зміни 
mx  дозволяє скласти дві еквівалентні лінійні схеми у 

вигляді сукупності пропорційного елемента з коефіцієнтом nK  і додаткового входу nu  
(рис. 3).  
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Рис. 2. Статична характеристика 
нелінійності типу «обмеження» 
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Рис. 3. Еквівалентні лінійні схеми нелінійності типу “обмеження” 

 
Кожна зі схем правильна тільки для свого діапазону зміни вхідної величини нелінійного 

елемента mx . Величина додаткового входу nu  для схеми рис. 3. залежить від значення mx . 
2. Релейна характеристика без гістерезису  
Релейная характеристика без гістерезису показана на рис. 4, а. Параметри nK  та nu  

будуть приймати наступні значення: 
0mmnn xх якщо ,0u ,0K £==  

0mm0nnn xх  якщо ,xu ,0K >==  

0mm0nnn xх якщо ,xu ,0K -<-==  
Еквівалентна лінійна схема релейного характеристики показана на рис. 4, б.  

 
а) б) 

Рис. 4. Релейна характеристика та еквівалентна лінійна схема релейного елементу 
 
Нелінійність типу «обмеження» із зоною нечутливості.  
Статична характеристика такої нелінійності зображена на рис. 5.  
Вона має два різних за величиною нахилу і відповідно буде мати дві еквівалентні 

лінійні схеми, показані на рис. 6. 
Відповідно статичної характеристики параметри 

nK  та nu  приймають різні постійні значення у 
залежності від діапазону змін mx , а саме: 

1mmnn xх якщо ,0u ,0K £==  

1mm0nnn xх якщо ,xu ,0K >==  

1mm0nnn xх якщо ,xu ,0K -<-==  
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Рис. 5. Статична характеристика не 
лінійності типу «обмеження» з зоною 

нечутливості 
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Рис. 6. Еквівалентні лінійні схеми нелінійності типу “обмеження” із зоною нечутливості  
 
Розглянуті приклади представлення нелінійних елементів сукупністю еквівалентних 

лінійних схем розкривають методику такого подання для довільної нелінійної статичної 
характеристики, яка допускає кусково-лінійну апроксимацію. При цьому число 
еквівалентних лінійних схем дорівнює кількості лінійних ділянок нелінійного елементу з 
різними нахилами. 

Еквівалентне представлення нелінійних елементів сукупністю лінійних схем дає 
можливість замість рівнянь стану нелінійних систем (2) застосовувати сукупність рівнянь 
стану лінійного виду 

)t()t()t(y
)t()t()t(x i

DuCx
BuxA

+=
+=&

                                                      (4) 

Нелінійний елемент має декілька еквівалентних лінійних схем відповідно до кількості 
різних лінійних ділянок апроксимації нелінійної характеристики. Наприклад, релейні 
характеристики мають одну еквівалентну лінійну схему, нелінійність типу «обмеження» із 
зоною нечутливості - дві і т. д.  

Для кожної еквівалентної лінійної схеми складається схема в змінних стану, яка 
включає лінійну частину нелінійної системи та еквівалентну схему нелінійності, місце 
включення якої відповідає розташуванню нелінійного елементу в системі.  

З кожної схеми в змінних стану знаходять лінійні рівняння стану у вигляді рівнянь (4)  і 
їх рішення [2–5]:  

)t()t(x)t(y

d)t()t()t()tt()t(x
t

t
00i

0

DuC

BuФxФ ni

+=

tt-+-= ò                                  (5) 

Вектор входу )t(nu  включає в себе входи нелінійної системи )t(u  та додатковий вхід 

nu .  Таким чином,  розмірність матриці входу В збільшиться на один стовпець порівняно з 
цією ж матрицею для нелінійної системи без еквівалентного представлення нелінійного 
елементу. Матриця переходу tie)t( A

iФ =  буде різною для кожної схеми в змінних стану, так 
як змінюються коефіцієнти nK , і відповідно змінюється матриця А. 

При заданих початкових умовах )t(x 0  і заданому векторі входу )t(u 0  нелінійна 
системи визначає значення вхідної величини mx  нелінійного елемента із співвідношення (1) 
і тим самим визначається початковий вибір рівнянь стану і відповідного їм рішення (5), а 
також значення додаткового входу nu .  

Дослідження динаміки нелінійної системи необхідно починати з обраного рішення 
рівнянь стану. В процесі рішення необхідно контролювати величину mx  нелінійного 
елемента, яка є функцією векторів )t(x  та )t(u . При досягненні mx  граничного значення, 
при якому повинні змінюватися або значення додаткового входу nu  або коефіцієнт nK , 
відбувається зміна nu  або перехід до іншого рівнянням стану відповідно. Застосування 
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нових рівнянь стану і їх вирішення для дослідження динаміки нелінійної системи має 
починатися з нових початкових умов, які відповідають значенню вектора )t(x  в кінці 
попереднього діапазону зміни mx .  

Таким чином, контроль вхідної величини mx  нелінійного елемента визначає перехід 
від одних лінійних рівнянь стану до інших і зміну величини nu . Послідовне використання 
різних лінійних рівнянь стану і їх стикування початковими умовами дозволяють провести 
дослідження динаміки нелінійної системи на необхідному відрізку часу t. 

Перше рівняння (4) являє собою неоднорідне диференційне рівняння першого порядку. 
Його рішення має дві складові, вільну та вимушену. Перша залежить від динаміки системи за 
рахунок ненульових початкових умов х(t0) (співпадає з рішенням однорідного рівняння), 
друга – характеризує реакцію системи на зовнішній вплив u(t)  та додатковий вплив nu  
нелінійного елементу. Вільна складова визначається рішенням однорідного рівняння 

)t()t( ixAx =& , коли вектори вхідного діяння u(t) та додаткового впливу nu  передбачаються 
нульовими. Для спрощення рішення (5) доцільно перетворити систему неоднорідних рівнянь 
(4) в однорідну наступного виду: 

)t()t(y
)t()t(x

P

Pi

xC
xA

=
=&

.                                                         (6) 

Мета даного перетворення полягає в тому, щоб отримати рівняння стану системи при 
наявності вхідних впливів u(t) та додаткових впливів nu  нелінійного елементу.  

Перетворення системи неоднорідних рівнянь в однорідні можливо, якщо вектори 
зовнішніх та додаткових впливів представити у вигляді рішення певного лінійного 
однорідного диференційного рівняння з постійними параметрами. Схема в змінних стану для 
формування векторів u(t) та nu  буде мати свої змінні стану )t(z  з початковим значенням 

)t( 0z . 
Застосування наведеної методики можна розглянути на прикладі релейної системи рис. 

7. 
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Рис. 7. Структурна схема релейної системи 

 
Вхідний вплив u(t) являє собою ступеневу функцію з амплітудою 3, 3)t(u = , початкові 

умови вектору стану )t(x  – нульові. Релейний елемент замінюємо еквівалентною схемою 
рис.4, а лінійну частину системи представляємо розширеною схемою в змінних стану, рис.8, 
яка включає змінні стану вхідного діяння u(t) та додаткового впливу nu . 

Відповідно до структурної схеми у змінних стану (рис.8.) складаємо рівняння стану, 
причому за вихідні величини приймаємо вихід системи: 11 xy = , виходи другого та третього 
інтеграторів: 22 xy = , 33 xy = , останні значення необхідні для визначення нових початкових 
умов, які відповідають значенню вектора стану )t(x  в кінці попереднього діапазону зміни 
значення 3x . 
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Рис. 8. Структурна схема релейної системи у змінних стану 

 

Рівняння стану приймають вигляд (6): 
)t()t(y
)t()t(x
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Для знаходження вектора виходу ( )ty  необхідно розв'язати перше рівняння і визначити 
залежність )t(x . Рішенням рівняння стану є вираз 

{ } )t( ]p[ L)t(e)t( 0
1

p
1

0
)tt( 0Pi xAIxx A --- -== ,  відповідно вектор виходу визначається як:  

{ } )t( ]p[ L)t(e)t()t( 0
1

p
1

p0
)tt(

pp 0 xAICxCxCy A --- -=== . 
Так як в схемі присутній нелінійний елемент,  то наведені рівняння вирішуються для 

різних інтервалів часу і на початку кожного нового інтервалу вектор початкових умов )t( 0x  
має нове значення.  

Так для першого інтервалу часу 1,0t0 £< , вектор 03000)t( 0
T =x , при 1,0t =  

значення 3x  досягає значення зони нечутливості релейного елементу. При цьому 
здійснюється зміна значення nu  стрибком від 0 до 2un = . Таким чином, для другого 

інтервалу часу 12,4t1,0 £<  вектор 233,000)t( 0
T =x . При 12,4t =  значення 3x  

знову досягає значення зони нечутливості релейного елементу ( 3x  зменшується і при 
12,4t =  3,0x3 = ). Відповідно до релейної характеристики значення nu  стрибком змінюється 

від 2 до 0un = . Третій інтервал часу 85,4t12,4 £< , а вектор 

033,099,062,3)t( 0
T =x , при 74,6t85,4 £<  233,024,04)t( 0

T --=x ; 

8,7t74,6 £<  033,097,072,2)t( 0
T --=x  і т д.  

Вирішуючи наведені рівняння за допомогою математичного пакету, наприклад 
mathematicа, можна побудувати графік вихідної величини, або іншої величини, яку 
необхідно дослідити. На рис.9 наведений лістинг програми у середовищі математичного 
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пакету mathematicа, для побудови графіка перехідної функції 11 xy = , а на рис.10 показана 
сама перехідна функція релейної системи [6]. 

 

 
Рис. 9. Лістинг програми для побудови графіка перехідної функції релейної системи 
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Рис. 10. Перехідна функція релейної системи 

 
Проводячи моделювання тієї самої релейної системи в середовищі математичного 

пакету VisSim, отримано аналогічний графік перехідної функції, рис.11. 

 
Рис. 11. Перехідна функція релейної системи у середовищі математичного пакету VisSim 

 
Аналіз перехідних функцій, які отримані різними способами, показує що похибка не 

перевищує 5%. 
Висновок. Розроблено та досліджено алгоритмічний підхід опису нелінійних систем 

автоматичного управління з використанням методу простору стану. Сутність підходу 
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полягає у представленні нелінійного елементу еквівалентною схемою у вигляді комбінації 
лінійних елементів, що призводить до появи додаткового входу. Таке представлення 
дозволяє використовувати результати лінійної теорії для дослідження нелінійних систем.  

Застосування методу простору станів для аналізу динаміки нелінійних систем дозволяє 
дослідити процеси у часовій області по всіх координатних осях і, таким чином, мати цілісну 
картину про відпрацювання задавального (збурного) діяння в усіх важливих при дослідженні 
точках системи. Перевагою методу є можливість зручної алгоритмізації процесу 
дослідження систем управління. 
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АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ПОДХОД ОПИСАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МЕТОДОМ ПРОСТРАНСТВА СОСТОЯНИЙ 

 
В статье рассмотрен подход к анализу динамики нелинейных систем автоматического 

управления с применением метода пространства состояний. Нелинейный элемент 
представляется набором эквивалентных линейных схем, которые последовательно включаются 
в общую схему в переменных состояния объекта управления. 

Метод пространства состояний позволяет исследовать процессы во временной области 
по всем координатных осях и иметь целостную картину об отработке входного воздействия во 
всех важных точках системы, при этом используется векторно-матричный подход к 
исследованию систем управления. Преимуществом метода является возможность удобной 
алгоритмизации процесса исследования систем управления. 

Ключевые слова: нелинейный объект управления, система автоматического управления, 
метод пространства состояний, уравнение состояния. 
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DESCRIPTION ALGORITHMIC APPROACH NONLINEAR SYSTEMS AUTOMATIC 
CONTROL BY STATES SPACE 

 
In the article the approach to the analysis of the dynamics of nonlinear systems of automatic 

control using the method of state space. Nonlinear element seems equivalent set of linear circuits that 
consistently included in the general scheme of state variables in object management. 

Method of state space allows to investigate processes in the time domain on all coordinate axes and 
have a complete picture of the working zadavalnoho act in all important points of the system, using the 
vector-matrix approach to research management systems. The advantage of this method is an excellent 
opportunity to study algorithmic process control systems. 

Keywords: nonlinear control object, automatic control system, a method of state space, equation of 
state. 
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ОПТИМІЗАЦІЇЇ АСОРТИМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
У статті проведено аналіз підходів до оптимізації асортименту підприємства . 
Розглянуто три групи методів вирішення задач оптимізації асортименту. Проведено 

аналіз основних методів оптимізації асортименту підприємства з кожної групи, виявлено їх 
основні переваги та недоліки. Узагальнення інформації щодо сучасних методів дослідження 
асортименту дозволяє визначити, що з метою аналізу асортименту на ринку може бути 
використана значна кількість методів маркетингового аналізу, кожен із яких має ряд переваг і 
недоліків. 

Таким чином, постає завдання вирішити питання, які залишилися без уваги, мінімізувати 
вплив факторів, які можуть призвести до неточностей і зниження економічної ефективності 
прийнятих рішень щодо оптимізації асортименту. 

Ключові слова: модель Розенберга, АВС-аналіз, XYZ-аналіз, метод Дібба-Сімкіна, симплекс-
метод, матриця “Маркон”, матриця BCG, матриця McKinsey, модель ADL. 

 
Вступ. Надзвичайно актуальною проблемою для підприємств роздрібної та оптової 

торгівлі є вибір оптимального асортименту товарів, що містяться в асортименті компанії. 
Проблема актуальна з точки зору покращення економічних показників ефективності 
компаній, оскільки можливостей для скорочення витрат у такому виді діяльності як торгівля 
стає все менше. Оскільки вирішення питання управління ассортиментом може призвести до 
ряду позитивних наслідків, таких як скорочення витрат на зберігання продукції, скорочення 
грошових ресурсів, задіяних в закупівлі товарів, скорочення витрат на обслуговування 
персоналом неефективних товарів з каталогу, варто приділити особливу увагу вирішенню 
даного питання. Похідним результатом підтримання оптимального для споживача 
асортименту є формування іміджу компанії та нарощування бази постійних клієнтів, що 
згодом стає додатковими продажами з мінімальними операційними витратами на операцію. 

Проблемні питання. Необхідно визачити основні аспекти формування товарного 
асортименту підприємства та методів визначення оптимальної асортиментної структури. Для 
цього розглянемо основі підходи до вирішення цього питання, та визначимо недоліки 
існуючих методів. 

Основа частина. Для оптимізації асортименту використовують цілу низку сучасних 
методів,  серед яких науковці виділяють три групи -  споживчих переваг,  економічного і 
портфельного аналізу [1, 2]. 

Перша група методів стосується виявлення споживчих переваг. Для стратегічного 
набору товарів доцільно розглянути методи диференціювання окремих елементів і 
властивостей продуктів [2,  3,  5].  В першу чергу до цієї групи відносяться психологічні 
методи – модель Розенберга, модель з ідеальною точкою, модель «товар-ринки». 

Модель Розенберга – аналітична модель ринкової адекватності товарів. Її суть у тому, 
що споживачі оцінюють продукти з погляду їх придатності для задоволення власних потреб. 
У первісному вигляді суб'єктивна придатність продукту за даною моделлю оцінювалася як 
сума суб'єктивних оцінок придатності даного продукту для задоволення різних мотивацій. 
Проте мотиви, важливі для продукту, часто буває важко визначити. Слова опитуваних не 
дають точної вказівки на те, які характеристики продукту повинні бути змінені. 

Під час апробації моделі з’ясувалось, що досить важко визначити мотиви, важливі для 
продукту. Тому виникла потреба в модифікації моделі Розенберга, в якій значення окремих 
мотивів визначається опосередковано, через конкретні характеристики продукту, як показано 
у формулі. Використання такого способу збору необхідних даних щодо багатьох продуктів, 
дозволяє узагальнити оцінки продуктів, які можуть служити індикаторами уподобань 
споживачів, отримати інформацію про те, як сприймаються споживачами окремі продукти і 
про важливість різних характеристик для загальної оцінки. Крім того, модель Розенберга 
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можна використати для отримання ідеальної бази при проведенні сегментації ринку, для 
управління асортиментом та можливості ухвалення рішень про його оптимізацію. 

Суттєве значення при виборі моделі Розенберга має той факт,  що вона ґрунтується на 
припущенні, що кожна характеристика бажана, і водночас - чим вище оцінка, тим краще. 
Однак,  на практиці цей факт не є аксіомою,  тому у деяких випадках доцільним є введення 
додаткового компонента ідеальної величини, що можна вирішити шляхом використання 
моделі з ідеальною точкою, яка враховує таку ідеальну величину - характеристику продукту.  
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де: jQ  – ідеальне значення j-ї характеристики;  

kW  – важливість характеристики n) ..., 1, =k  (k ;  

jkB  – оцінка характеристики k марки j з погляду споживачів;  

kI  – ідеальне значення характеристики k з погляду споживачів;  
n  – кількість мотивів. 
Слід віддати перевагу продукту,  віддалення якого від ідеальної точки невелике.  На 

продукт варто звернути більше уваги у випадку, коли його віддалення від ідеальної точки є 
значним. Переваги моделі в тому, що вона дає уявлення про ідеальний, з точки зору 
споживачів, продукт. 

Друга група методів -  це методи економічного аналізу.  У цій групі традиційно 
представлено такі,  як:  метод АВС XYZ аналізу [3,  5],  метод Дібба-Симкіна,  метод Маркон,  
лінійне програмування [4], а також аналіз асортименту за економічними показниками [2, 3]. 

Одним з універсальних та розповсюджених методів структурного аналізу товарного 
асортименту компанії є метод АВС-аналізу, заснований на ранжуванні об’єктів дослідження 
з ряду обраних показників.  

Основна ідея цього методу базується на підставі принципу Парето -  20 % усіх товарів 
дають 80  %  обігу.  Тобто необхідно концентрувати ресурси на тій малій частині,  яка дуже 
вважлива, ніж на величезній частині другорядного. За рахунок цього методу визначається 
АВС-рейтинг всіх товарів з групи, що аналізується, та на його основі ухвалюються рішення 
про зміни і розвиток в товарному портфелі. Метод дає змогу класифікувати ресурси фірми за 
ступенем їх важливості. Результатом АВС-аналізу товарного асортименту є групування 
об’єктів за ступенем впливу на загальний результат. 

XYZ-аналіз як статистичний метод дає можливість оцінювати стабільність продажів 
товарних груп або окремих товарів і порівнювати продажі продукції різного типу попиту, 
різних цінових категорій. З його допомогою асортимент, що перебуває на складі, 
розподіляється залежно від частоти споживання. Принцип диференціації асортименту в 
процесі аналізу складається з розподілу його на три групи залежно від ступеня рівномірності 
попиту й точності прогнозування. Ознакою, на основі якої конкретну позицію асортименту 
відносять до групи X, Y або Z, є коефіцієнт варіації попиту (v) по цій позиції: 

 

( )

%100

1

×

-

=

å
=

x
n

xx

v

n

i
i

, 

де: ix  – значення параметра по об’єкту, що оцінюється за і-й період;  
x  – середнє значення параметра по об’єкту аналізу, що оцінюється;  
n  – кількість періодів. 
Цей метод застосовується для визначення значення товарної групи, нормативу 

товарного запасу та частоти замовлення товару. Клас X - характеризується постійною 
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величиною їх потреби. клас Y – заздалегідь відомими тенденціями визначення потреби в 
них, клас Z - споживаються нерегулярно, будь-які тенденції споживання відсутні. 

Поєднання АВС- та XYZ-аналізів дає змогу повніше охопити товарний портфель, тим 
самим підвищити ефективність управління товарними запасами та закупками товарів, 
розробити оптимальний варіант випуску кожного виду продукції, виявити товари, що є 
найбільш прибутковими, та ті, що користуються найменшим попитом, визначити найкращі 
шляхи розвитку асортименту з метою нарощування обсягів реалізації та приваблення 
цільових споживачів. У практиці аналіз використовується для дослідження значимості 
окремих продуктів підприємства з погляду результату (збуту, прибутку) з метою оптимізації 
структури збутової програми й очищення виробничої програми від збиткових продуктів.  

Завдяки методу Дібба-Сімкіна можна визначити основні напрями розвитку окремих 
товарних груп, виявити пріоритетні позиції асортименту, оцінити ефективність структури 
асортименту і шляхи її оптимізації. Для аналізу використовуються дані про динаміку 
продажів і собівартості продукції (включаючи тільки змінні витрати, без обліку постійних 
витрат).  На основі співвідношення обсягу продажів у вартісному вираженні та внеску в 
покриття витрат товари відносяться до окремої групи. Проводячи таку діагностику, компанія 
має можливість визначити перспективи розвитку свого асортименту.  

Симплекс-метод – метод розв’язання задачі лінійного програмування, в якому 
здійснюється скерований рух по опорних планах до знаходження оптимального розв’язку. 
Симплекс-метод також називають методом поступового покращення плану. В його основі 
лежить рішення лінійної функції f(X) - max, тобто як спланувати структуру асортименту, 
щоб прибуток був максимальним. Як керовані змінні вибираються кількість представлених в 
асортименті товарів, очікуваний прибуток від їх реалізації та низка факторів, які впливають 
на ефективність продажів. Такий метод, з одного боку, дає змогу визначити оптимальний 
асортимент продукції, а з іншого, – забезпечує максимальний прибуток при заданих 
ресурсних обмеженнях. 

Матриця “Маркон” є простою аналітичною структурою, що комбінує інформацію, 
важливу для поточного й стратегічного керування. Відповідно до цього методу вихідні дані 
групуються на якісні, визначальні, типові характеристики конкретних виробів і кількісні, що 
включають основні економічні дані. У матриці Маркона використовуються три параметри: 

1) загальна валова маржа (MCU), маржинальний дохід або маржинальний прибуток 
(MCA); 

2) валова маржа на одиницю продукту; 
3) відсоток валової маржі (MCІ). 
Перевагою методу є те, що при маркетинговому аналізі асортименту всі параметри, що 

характеризують внутрішню ситуацію (обіг, кількість, загальний запас прибутку, тощо) 
використовуються одночасно. Основний недолік – залежність результатів аналізу від 
точності переносу змінних витрат на конкретний виріб. 

До третьої групи належать методи аналізу життєвого циклу товару і портфельного 
аналізу. Основою аналізу товарного портфелю є концепція життєвого циклу товару (ЖЦТ).  

Метод аналізу за допомогою ЖЦТ. Оптимізація асортименту товарів, які одночасно 
продаються на ринку, але відрізняються за ступенем новизни, дозволяють гарантувати 
підприємству відносно стабільні загальні умови забезпечення обсягів реалізації, покриття 
витрат і рівня прибутку. Хоча на ринку не присутня група товарів, що розробляються, вона 
враховується, оскільки поступово готується до виходу на ринок. При цьому приділяється 
увага співвідношенню товарних груп та їх частки на ринку. Практика свідчить, що в 
ідеальному випадку частка основної групи товарів має становити 75 – 85 %. У товарній групі 
є товари, які перебувають на стадії спаду. Якщо підприємству не вдається підтримувати 
оптимальний асортимент, то воно має здійснити елімінування, тобто виведення їх з 
асортименту. 

Методи портфельного аналізу. Види, характеристики матричних методів і варіанти їх 
застосування розглядалися в працях Г. Асселя, Ф. Котлера [3], Дж. Еванса, Б. Бермана та ін. 
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Матриця Бостонської Консалтингової Групи (Матриця BCG) є класичним 
універсальним інструментом для аналізу асортименту продукції компанії, дає наочну уяву 
про життєвий цикл товарів, класифікуючи їх за допомогою двох параметрів: відносної 
частки ринку,  що характеризує позицію компанії на ринку,  та швидкості зростання обсягів 
продажу на конкретному ринку. Матрицю BCG можна використовувати для визначення 
пріоритетів у товарному асортименті організаційної бізнес-одиниці. У процесі портфельного 
аналізу компанія може простежити зміни товарів в динаміці. Це дає змогу збалансувати 
ассортимент, проаналізувати потенціал наявного товарного портфеля, оцінити дійсність 
поточної роботи з асортиментом та за необхідності розробити план дій зі зміни тенденції, 
розробити стратегії для подальшої роботи з ними.  Основними недоліками є відсутність 
об’єктивних даних, які спричиняють виникнення складнощів у визначенні частки ринку 
конкурентів, не враховуються зовнішні джерела конкурентних переваг, обов’язкова 
наявність ефекту масштабу. 

Матриця McKinsey або General Electric широко застосовується для аналізу поточних 
ринкових ситуацій з матриць “привабливість – конкурентоспроможність”. Її особливістю є 
більш точне розроблення стратегії компанії, пов’язаної з оптимізацією товарного 
асортименту.  Порівняно з матрицею BCG,  вона враховує більшу кількість факторів,  які 
впливають на розробку стратегії, базуючись на суб’єктивних показниках  
конкурентоспроможності та привабливості, які можуть не відповідати дійсності [3].  

Матриця DPM або Shell є аналогом матриці McKіnsey, подібно до матриці BCG 
визначає поточне та динамічне положення компанії з аналізованими товарами. Цей метод 
роботи з асортиментом враховує недоліки обох матричних методів, виступає достатньо 
авторитетним методом аналізу товарного портфеля, оскільки робить більший акцент на 
кількісних показниках бізнесу. Примітна особливість моделі Shell/DPM полягає в тому, що в 
ній можуть розглядатися види бізнесу, які перебувають на різних стадіях свого життєвого 
циклу.  Така модель виявляється пристосованою як для аналізу бізнес-динаміки з погляду 
перспектив віддачі первісних інвестицій, так і для аналізу фінансового балансу всього 
ділового портфеля організації з погляду потоку готівки. Крім того, модель DPM орієнтує 
керівників на перерозподіл певних фінансових потоків з бізнес-областей, які породжують 
грошові маси в бізнес-області з високим потенціалом віддачі інвестицій у майбутньому. 

Модель ADL або LC (Arthur  D.  Lіttle)  є потужним інструментом аналізу портфельних 
стратегій для визначення розумної диверсифікованості діяльності багатогалузевої 
організації.  Відповідно до концепції життєвого циклу галузі,  якої дотримуються фахівці 
ADL, вона у своєму розвитку, як правило, проходить послідовно чотири стадії: зародження, 
зростання (або розвиток), зрілість, старіння. Основне теоретичне положення моделі ADL/LC 
полягає в тому, що й окремо взятий вид бізнесу будь-якої організації, володіючи певним 
положенням відносно до конкурентів, може перебувати на одній із зазначених стадій 
життєвого циклу, і, отже, його потрібно аналізувати відповідно до цієї стадії. Модель 
застосовується для збалансування корпоративного бізнес-портфеля шляхом вибору 
конкретної стратегії організації. Напрями можливого збалансування товарного портфеля, 
раціоналізацію товарного асортименту показує оцінка ЖЦТ та відповідна 
конкурентоспроможність. Основним недоліком моделі ADL є те, що вона дуже схематична й 
може привести недосвідчених менеджерів до механічних і нетворчих рішень [5]. 

Висновки. Узагальнення інформації щодо сучасних методів дослідження асортименту 
дозволяє нам визначити, що з метою аналізу асортименту на ринку може бути використана 
значна кількість методів маркетингового аналізу, кожен із яких має ряд переваг і недоліків. 

Рішення розроблені попередніми дослідниками не включають впливу факторів 
відсутності достовірних статистичних даних попередніх періодів. Існуючі моделі не 
виключають фактору тимчасової відсутності пропозиції товару, що спотворює дані про 
попит товарів.  Також важливим фактором вирішення проблеми є оцінка впливу товарів 
аналогів на попит продукції. Особливо складним та невирішеним питанням залишається 
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оцінка впливу присутності в асортименті товарів різних категорій що мають властивості для 
споживача однакового змісту. 
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Абаркин П.С., к.т.н. Красильников С.Р., Жиров Б.Г. 
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОПТИМИЗАЦИИ АССОРТИМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В статье проведен анализ подходов к оптимизации ассортимента предприятия. 
Рассмотрены три группы методов решения задач оптимизации ассортимента. Проведен 

анализ основных методов оптимизации ассортимента предприятия из каждой группы, 
выявлены их основные преимущества и недостатки. Обобщение информации относительно 
современных исследовательский приемов ассортиментов позволяет определить, что с целью 
анализа ассортиментов на рынке может быть использовано значительное количество методов 
маркетингового анализа, каждый из которых имеет ряд преимуществ и недостатков. 

Таким образом, возникает задача решить вопросы, которые остались без внимания, 
минимизировать влияние факторов, которые могут привести к неточностям и снижению 
экономической эффективности принятых решений по оптимизации ассортимента. 

Ключевые слова: модель Розенберга, АВС-анализ, XYZ-анализ, метод Дибба-Симкина, 
симплекс-метод, матрица "Маркон", матрица BCG, матрица McKinsey, модель ADL.  

 
 
Abarkin P.S., Ph.D. Krasylnykov S.P., Zhyrov B.G. 

ANALYSIS OF APPROACHES TO OPTIMIZING PRODUCTION RANGE 
 
This paper analyzes approaches to optimize production range. 
Reviewed three methods of solving optimization range problems. Analysis of the basic methods of 

optimization range of enterprise from each group, found its main advantages and disadvantages. 
Synthesis of information on modern research methods range allows us to determine that in order to 

analyze assortment on the market can be used a significant amount of marketing analysis methods, each 
of which has a number of advantages and disadvantages. 

Thus, the goal is to resolve issues left unattended, to minimize the impact of factors that could lead 
to inaccuracies and reduce of economic efficiency of decisions for optimizing range. 

Keywords: Rosenberg's model, ABC analysis, XYZ analysis, Dibb-Simkin method, simplex method, 
the "Marcon" matrix, BCG  matrix, McKinsey matrix, ADL model. 
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ДОЦІЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 
У сучасних умовах успішне виконання завдань сухопутними військами неможливе без 

застосування геоінформаційних систем. У зв’язку із суттєвим підвищенням ролі інформації та 
поширенням напрямків її застосування в сучасних війнах і конфліктах провідні держави світу 
постійну увагу приділяють підвищенню інформаційно-технічного рівня власних збройних сил. У 
порівнянні зі збройними силами провідних країн світу теперішній стан забезпечення Збройних 
Сил України інформацією про місцевість і об’єкти на ній характеризується недостатнім 
використанням величезних можливостей обчислювальної техніки та машинної графіки в 
процесах створення і обробки картографічної інформації. Тому необхідно прискорити процес 
впровадження геоінформаційних систем як для військових інформаційних систем нового 
покоління, так і для вирішення завдань сухопутних військ. 

Ключові слова: геопросторова інформація, геоінформаційні системи, сухопутні війська, 
Збройні Сили України. 

 
Вступ. У сучасних умовах успішне виконання завдань сухопутними військами 

неможливе без застосування геоінформаційних систем на базі цифрових та електронних 
карт, які за своїми функціональним призначенням можуть надавати інформацію про 
місцевість і зміни на ній в режимі реального часу, підвищувати ефективність 
функціонування систем управління військами та озброєнням, достовірно і повно оцінювати 
стан противника та своїх військ, вирішувати картографічні завдання, проводити аналіз даних 
і виконувати військово-географічні прогнози та розрахунки. Але із збільшенням обсягу 
даних зменшується час на прийняття рішень, а із збільшенням мобільності військ 
збільшується обсяг завдань з видів бойового забезпечення, внаслідок чого зменшується час 
на опрацювання відповідних даних. 

Постановка завдання. В зв’язку із суттєвим підвищенням ролі інформації та 
поширенням напрямків її застосування в сучасних війнах і конфліктах провідні держави 
світу постійну увагу приділяють підвищенню інформаційно-технічного рівня власних 
збройних сил. Це досягається шляхом створення військових інформаційних систем різного 
призначення. У порівнянні зі збройними силами провідних країн світу теперішній стан 
забезпечення Збройних Сил України інформацією про місцевість і об’єкти на ній 
характеризується недостатнім використанням величезних можливостей обчислювальної 
техніки та машинної графіки в процесах створення і обробки картографічної інформації. 
Тому необхідно прискорити процес впровадження геоінформаційних систем (ГІС) як для 
військових інформаційних систем нового покоління, так і для вирішення завдань сухопутних 
військ (СВ). 

Результати дослідження. Досвід провідних країн світу свідчить, що застосовування 
геоінформаційних систем дозволяє більш точно і оперативно вирішувати більшість завдань 
як повсякденної діяльності військ, так і планування та ведення бойових дій. Ефективність 
сучасних збройних сил значною мірою залежить від рівня їх інформатизації – насиченості на 
всіх рівнях управління комп’ютерами і засобами комунікації, базами даних і електронними 
носіями інформації, а також уміння всіх військовослужбовців ефективно використовувати всі 
ці засоби [1-2]. 

Використання ГІС у складі військових інформаційних систем за даними зарубіжних 
джерел дає змогу: 

1) оперативно відображати будь-які зміни обстановки та візуалізувати зону ведення 
бойових дій; 

2)  швидко та якісно проводити аналіз геопросторової інформації і приймати 
адекватні раціональні рішення; 

3) автоматизувати стандартні військові процедури, зокрема, оновлення та ведення 
карти, визначення координат певних об’єктів тощо; 
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4) забезпечувати користувачів, які залучені в процес прийняття певного рішення, 
однаковими вихідними даними щодо бойових дій; 

5) підтримувати знання обстановки на тактичному та оперативно-тактичному рівнях; 
6) забезпечувати швидке поширення інформації до зацікавлених санкціонованих 

користувачів [3-4]. 
Аналіз застосування геоінформаційних систем у збройних силах провідних країн світу 

свідчить: 
1) у зв’язку з суттєвим підвищенням ролі використання інформації в сучасних війнах 

і конфліктах постійна увага приділяється підвищенню інформаційно-технічного рівня 
власних збройних сил. Провідні країни йдуть шляхом створення військових інформаційних 
систем, які уніфікуються та послідовно об’єднуються за ієрархічним принципом. Така 
технологія побудови геоінформаційних систем відрізняє їх серед інших інформаційних 
систем, забезпечує унікальні можливості для їх застосування, які пов’язані із задачами 
аналізу, плануванням стратегічних операцій, моделюванням обстановки, підтримкою 
прийняття рішень; 

2) зазначений досвід необхідно широко застосовувати при створенні та впровадженні 
геоінформаційної системи СВ Збройних Сил України (ЗСУ) як складової Єдиної 
автоматизованої системи управління Збройних Сил України (ЄАСУ). 

Сьогодні інформаційне забезпечення Збройних Сил України на основі застосування 
геоінформаційних технологій набуває пріоритетного значення, що викликає необхідність 
створення геоінформаційної системи Збройних Сил України (в яку повинна бути інтегрована 
ГІС СВ),  при цьому ГІС ЗСУ повинна створюватись як підсистема ЄАСУ Збройних Сил 
України.Географічна інформаційна система Збройних Сил України – це сукупність 
взаємопов’язаних органів управління, технічних засобів, банку і баз цифрових 
картографічних даних, математичного та програмного забезпечення, що призначені для 
надання органам управління і військам (силам) цифрової картографічної інформації про 
місцевість та об’єкти на ній і накладання на неї даних обстановки в інтересах діяльності ЗС 
України [5]. 

Використання цифрової картографічної інформації у Збройних Силах України свідчить 
про те, що сучасні засоби і технології геоінформаційного забезпечення у Збройних Силах 
України впроваджуються недостатньо ефективно. Проблемними питаннями є: 

відсутність ефективних спеціалізованих програмних оболонок до геоінформаційного 
програмного забезпечення для виконання прикладних задач військового призначення; 

відсутність необхідної кількості підготовленого персоналу, в першу чергу, в органах 
управління, для обробки та застосування цифрової картографічної інформації у військових 
цілях; 

обмежена наявна кількість в органах управління ліцензійного геоінформаційного 
програмного забезпечення для застосування цифрових карт. 

На сучасному етапі геоінформаційні системи застосовуються для вирішення багатьох 
військових завдань: командування і контроль, аналіз місцевості, аналіз обстановки, розвідка, 
логістика, оперативно-стратегічне планування, тактичне планування, навігація тощо. 

Однак на даний момент ще залишаються напрямки, де ГІС могли б значно скоротити 
час на виконання поставлених завдань. ГІС може використовуватись як платформа для 
комплексних рішень під час організації та проведення операцій, адже просторова складова є 
основою інтеграції завдань оперативного управління, розрахункових завдань, навігації тощо. 

При достатньому розвитку системи можуть вирішуватися також і завдання 
моделювання [6]. Прикладів успішної реалізації таких систем багато. По суті, це створення 
бази даних на всі об'єкти обліку, що містить як описову, так і позиційну інформацію, тобто 
карта плюс прив'язана за ідентифікаторами об'єктів реляційна база даних. 

ГІС важливі не тільки як інструмент оперативного створення та відображення карт, але, 
що навіть більш важливо, і як інструмент інтеграції в управлінні. 
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По-перше, це інтеграція різнорідної інформації, важливої для управління, - карт, 
таблиць, баз даних, аналітичних алгоритмів. По-друге, ГІС як універсальний засіб роботи з 
просторовою інформацією дозволяють інтегрувати просторові дані, які знаходяться в 
розпорядженні різних організацій і відомств. Нарешті, саме в ГІС є можливість поєднувати і 
спільно використовувати картографічні дані, дані аерокосмічних зйомок, отриманих у 
результаті дистанційного зондування, і дані координатних вимірів (GPS) [7]. 

Завдання, які будуть вирішуватись частинами та підрозділами збройних сил, вимагають 
постійного контролю. Природно, що при цьому накопичується гігантський об'єм різної 
інформації, яку необхідно систематизувати і аналізувати. Тут велику допомогу можуть 
надати інформаційні системи, що базуються на сучасних комп'ютерних технологіях, зокрема, 
системи управління базами даних і геоінформаційні системи [6]. Але існують деякі проблеми 
створення та впровадження ГІС військового призначення. Основні причини їх виникнення 
наступні: 

відсутність чіткої централізованої політики і концепції розвитку інформаційних систем, 
тобто створення єдиного інформаційного простору за рахунок сумісності і взаємодії об'єктів, 
що створюються, і процесів; 

відсутність нормативних та інших документів, які чітко регламентують основні 
положення створення галузевих інформаційних систем. 

На теперішній час ГІС – основа оперативного інформаційного забезпечення військової 
діяльності, а розробка ГІС СВ ЗСУ та впровадження геоінформаційних технологій в 
інформаційне забезпечення військами – одна з найактуальніших задач при реформуванні 
Збройних Сил України. Це дозволить підвищити оперативність збору, обробки інформації, 
збільшити мобільність пунктів бойового управління, зменшити час на обмін інформації 
отриманої від командного пункту нижньої ланки і передачі її до вищої ланки,  організувати 
підтримку прийняття рішення. ГІС СВ ЗСУ буде забезпечувати вирішення наступних 
основних завдань:формування цифрових картографічних даних про місцевість;прив’язка 
цифрових даних про обстановку до цифрової картографічної інформації;автоматизація 
процесів створення, оновлення та підготовки до друку топографічних карт всього 
масштабного ряду;формування електронних карт різних масштабів;розповсюдження 
цифрової картографічної і оперативно-тактичної інформації серед користувачів ЄАСУ ЗС 
України;підтримання та управління комп’ютерною мережею цифрової географічної та 
картографічної інформації і базами даних про обстановку; забезпечення математичного 
моделювання процесів повсякденної і бойової діяльності СВ Збройних Сил України та 
виконання розрахункових та інформаційних задач;забезпечення всебічного аналізу 
розвідувальної інформації про противника;зменшення витрат на підготовку та підвищення 
якості аналітичних і статистичних звітів;створення, розповсюдження і накопичення в 
електронному вигляді бойових документів з використанням цифрових карт та можливістю 
отримання їх твердих копій [7].При створенні і розвитку ГІС сухопутних військ виникають 
як проблеми, які властиві будь-яким ГІС, так і специфічні. Розглянемо деякі з них: 

1) вибір оптимальної моделі даних. Це питання стоїть особливо гостро внаслідок 
складності і різноманітності інформації. Модель даних ГІС повинна забезпечувати підтримку 
різних типів даних, їх надійне зберігання, сумісність з іншими системами тощо; 

2) часткова сумісність форматів даних різних ГІС-подібних систем; 
3) відсутність єдиної концепції створення і розвитку подібних систем; 
4) проблема збору і оновлення інформації. 

Враховуючи вищесказане, можна сформулювати основні принципи і підходи до 
створення ГІС сухопутних військ: 

дана система повинна створюватися на основі прийнятих нормативних документів і 
бути, по можливості, сумісною з іншими системами; 

при створенні системи потрібно дуже ретельно дослідити питання вибору 
оптимальної моделі даних, платформи, яка використовується, і програмного забезпечення; 

можливість доповнення та внесення змін до системи; 
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легкий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для користувача. 
Як зазначалось, геоінформаційні технології останнім часом набувають все більшого 

значення у вирішенні завдань Збройних Сил України. Але, нажаль, Програма створення і 
впровадження геоінформаційної системи Збройних Сил України реалізується дуже повільно 
за браком коштів на її фінансування. 

Виходячи з існуючого вектору державної політики національної безпеки України, а 
саме, поступової інтеграції України до європейської співдружності, всі аспекти побудови 
Збройних Сил України необхідно поступово наближувати до європейських стандартів, а це 
веде до того, що в систему управління військами потрібно включати на рівні всіх 
традиційних забезпечень і інформаційне забезпечення ведення бойових дій: від підготовки 
до ведення бойових дій та до аналізу результату. Тому останнім часом Збройні Сили України 
проводять інтенсивні міжнародні контакти зі збройними силами держав, що входять до 
НАТО.  При цьому особливе місце займає діяльність Збройних Сил України щодо 
підтримання миру та стабільності в окремих регіонах світу, надання допомоги щодо 
ліквідації наслідків ведення бойових дій тощо. Співпраця в цій галузі дає надзвичайно 
позитивний ефект тільки у разі високої професійної підготовки миротворців та належного 
всебічного забезпечення. 

Як засвідчив досвід ведення бойових дій в ході проведення антитерористичної 
операції на сході України, ефективність виконання військами (силами) покладених на них 
завдань знаходиться в прямій залежності від оперативності, точності та достовірності 
забезпечення військ (сил) геопросторовою інформацією. 

Висока динаміка та інтенсивність бойових дій, необхідність мобільного реагування на 
зміни обстановки висувають нові вимоги до геоінформаційного забезпечення, а саме: 

широке використання супутникових навігаційних та геодезичних приладів для 
визначення місцеположення елементів бойових порядків військ (сил); 

підвищення ролі оперативного виготовлення в польових умовах необхідних видів 
документів про місцевість; 

використання геоінформаційних технологій для вирішення завдань аналізу місцевості, 
обстановки та прийняття рішень. 

З метою ретельної підготовки маршрутів висування та руху колон, вивчення ділянок 
обладнання переправ,  з урахуванням особливостей місцевості,  широкої практики набуло 
виконання завдань щодо підготовки деталізованих фізико-географічних описів відповідних 
маршрутів, ділянок місцевості. 

Враховуючи специфіку ведення бойових дій переважно в межах або поблизу 
населених пунктів на місцевості зі складним ландшафтом нагальною стала постійна потреба 
щодо оперативного виготовлення деталізованих великомасштабних фотодокументів про 
місцевість із додатковим інформаційним навантаженням. 

Необхідно враховувати, що використання ГІС для удосконалення інформаційного 
забезпечення Сухопутних військ порівняно з іншими видами ЗСУ ускладнюється великою 
кількістю рівнів управління, широким спектром родів, служб військ та їхніми функціями, 
значним діапазоном видів діяльності, які повинна підтримувати ГІС, розбіжністю вимог до 
застосування систем у воєнний та мирний час, великим розміром географічних районів, а 
отже, великим обсягом даних та потребою у різноманітних типах даних, необхідних для 
задоволення різних військових структур. 

Тому і виникла нагальна потреба щодо створення сучасної геоінформаційної системи 
Сухопутних військ Збройних Сил України, яка змогла б ефективно функціонувати як в мирний 
час, так і в особливий період. 

Висновки. Таким чином, можна зробити наступні висновки: 
впровадження ГІС у військові інформаційні системи — один з важливих напрямів 

підвищення ефективності систем управління військами та озброєнням, достовірності та 
повноти оцінки стану противника і своїх військ. Застосування ГІС у складі військових 
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інформаційно-управляючих систем дозволить підвищити оперативність управління 
військами і зброєю за рахунок значного зменшення часу на кожному етапі циклу управління; 

в умовах реформування та розвитку Збройних Сил України можливо значно 
підвищити оперативність в системі управління Сухопутними військами шляхом створення та 
використання сучасної геоінформаційної системи, яка дозволить командирам всіх рівнів 
підняти на вищий рівень процес управління військами, підвищити якість розробки, 
наочність, точність та оперативність відпрацювання документів, своєчасність внесення змін 
в них, значно зменшити час і матеріальні витрати, необхідні для їх видання; 

геоінформаційна система СВ ЗСУ дозволить значно скоротити час на виконання 
поставлених завдань, але існують проблеми, які ускладнюють її розвиток: висока вартість 
розгортання такої системи в зв’язку з використанням закордонних програмних продуктів, 
відсутність досвіду використання ГІС у практиці військ. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СОЗДАНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ 
 

В современных условиях успешное выполнение задач сухопутными войсками невозможно 
без применения геоинформационных систем. В связи с существенным повышением роли 
информации и распространением направлений ее применения в современных войнах и 
конфликтах ведущие государства мира постоянное внимание уделяют повышению 
информационно-технического уровня собственных вооруженных сил. По сравнению с 
вооруженными силами ведущих стран мира нынешнее состояние обеспечения Вооруженных 
Сил Украины информацией о местности и объекты на ней характеризуется недостаточным 
использованием огромных возможностей вычислительной техники и машинной графики в 
процессах создания и обработки картографической информации. Поэтому необходимо ускорить 
процесс внедрения геоинформационных систем как для военных информационных систем нового 
поколения, так и для решения задач сухопутных войск. 

Ключевые слова: геопространственная информация, геоинформационные системы, 
сухопутные войска, Вооруженные Силы Украины. 
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PRACTICABILITY OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT  
OF THE ARMY OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE  

 
Nowadays successful realization of the Army’s tasks is not possible without using of geographic 

information systems. Due to significant increase of information’s role and dissemination of direction of its 
using in modern wars and conflicts, leading countries pay attention to increasing of information and 
technical level of its own armed forces. In comparison with armed forces of leading countries, present 
conditions of information providing about terrain and objects on it in the Armed Forces of Ukraine are 
characterized by insufficient using of significant possibilities of computers and computer graphics in 
creation and processing of cartographic information. Therefore it is necessary to speed up process of GIS 
implementing for military information systems of new generation and for problems solving of the Army. 

Keywords: geospatial information, geographical information systems, the army, the Armed Forces 
of Ukraine. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ЗА 
РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
У статі проаналізовані процеси надання статусу учасника бойових дій, які існували та 

існують у відповідності до діючого законодавства України. Розглянути та деталізовані основні 
функції кадрових органів, що приймають участь при оформленні документів для надання 
статусу учасника бойових дій. За результатами аналізу наведені основні недоліки в процесах 
надання статусу учасника бойових дій, розглянуті шляхи їх удосконалення. Запропоновано 
здійснити удосконалення системи обліку учасників бойових дій за рахунок впровадження 
інформаційних технологій. Наведено архітектуру створеної системи обліку учасників бойових 
дій. Обґрунтовано вибір системи управління базою даних, механізми її управління. Наведені 
приклади інтерфейсу розробленої системи обліку учасників бойових дій. Впровадження 
інформаційних технологій дозволило значно скоротити час на опрацювання інформації; 
спростило процедуру пошуку відповідної інформації; автоматизувало функції по заповненню 
відповідної бази даних. 

Ключові слова:  система обліку учасника бойових дій, база даних, система управління базою 
даних, автоматизація процесу. 

 
Вступ. Проблема отримання статусу учасника бойових дій для учасників 

антитерористичної операції (далі – АТО) на сьогодні є нагальною та кричущою. Нерозуміння 
з боку держави проблем та потреб військових, затягування часу для оформлення відповідних 
документів, отримання статусу учасника бойових дій призводить до систематичного 
порушення прав захисників Вітчизни та позбавляє їх цілого ряду соціальних пільг та 
гарантій. Президент України Петро Порошенко вважає надто тривалим порядок оформлення 
і надання військовослужбовцям статусу учасників АТО і вимагає скорочення терміну його 
надання та видачі відповідних документів особовому складу Збройних Сил України. Глава 
держави зазначив, що донедавна розгляд документів про надання статусу учасника бойових 
дій займав від трьох, у разі подання повного пакету документів, до шести місяців. Вже зараз 
вдалося значно скоротити цей процес, утім, і цього, на думку Президента України, ще 
недостатньо [1]. 

Він підкреслив, що відповідні служби мають ретельно перевіряти всю інформацію, аби 
статус учасника АТО отримували ті, хто реально боронив кордони України від агресора на 
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Сході. “Ми повинні знайти розумний баланс між уникненням шахрайства і високоякісним та 
швидким обслуговуванням реальних учасників АТО. Для шахраїв ми проблеми маємо 
створювати, а для воїнів – їх вирішувати”, – наголосив Петро Порошенко [1]. 

Аналіз останніх досліджень. У зв’язку з тим, що проблема надання статусу учасників 
бойових дій для учасників АТО виникла в нашій державі досить недавно дослідження за 
даною тематикою повною мірою не проводились. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є проведення аналізу процесів надання 
статусу учасника бойових дій, які існували та існують у відповідності до діючого 
законодавства України. Знайти шляхи оптимізації діяльності кадрових органів щодо процесу 
обліку УБД до вимог сьогодення. Здійснити удосконалення системи обліку учасників 
бойових дій за рахунок впровадження інформаційних технологій для скорочення часу на 
опрацювання інформації; спрощення процедур пошуку відповідної інформації; автоматизації 
різноманітних функцій. 

Виклад основного матеріалу. Рік тому, 13 квітня 2014 року, Рада національної 
безпеки і оборони України оголосила про початок проведення антитерористичної операції у 
східній частині України. Рішення було прийняте у відповідь на проросійські заворушення у 
містах Донецької і Луганської областей, зокрема, на спроби незаконних збройних груп 
захопити адміністративні будівлі і силові структури. О.Турчинов, який на той момент 
виконував обов’язки президента України, заявив, що війну проти України веде Російська 
Федерація. 14 квітня він підписав відповідний указ про виконання прийнятого рішення 
РНБО "Про невідкладні заходи з подолання терористичної загрози і збереження 
територіальної цілісності України". В липні 2014 року Верховною Радою України ухвалено 
зміни до законодавства щодо надання статусу учасника бойових дій (далі – УБД) та 
забезпечення соціальної підтримки військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) 
та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, 
Держприкордонслужби, особам рядового, начальницького складу, військовослужбовцям, 
працівникам МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо брали участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних із 
запобіганням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) та перебували 
безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, а також працівникам 
підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в 
антитерористичній операції в районах її проведення (далі – персонал ЗСУ) [2]. Відповідно 
була визначена процедура надання статусу учасника АТО, яка передбачала дворівневу 
перевірку пакету підтверджуючих документів про безпосереднє залучення до виконання 
завдань антитерористичної операції в районах її проведення (далі – пакет документів). 

На першому етапі пакет документів учасників АТО розглядала комісія Міністерства 
оборони України з питань розгляду матеріалів, пов’язаних із визначенням учасників бойових 
дій та спірних питань щодо зарахування до вислуги років окремих періодів військової 
служби (далі – комісія МОУ) і приймала відповідне рішення. На другому етапі – міжвідомча 
комісія Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 
операції (далі – ДС СВВ та АТО), яка розглядала документи, надіслані комісією МОУ, 
ухвала рішення щодо надання статусу УБД,  про що інформує комісію МОУ.  В разі 
відсутності підстав щодо надання статусу УБД,  які підтверджуються документами,  комісія 
МОУ повертає їх до військових частин (органів, підрозділів), установ, закладів для 
подальшого доопрацювання (рис. 1). 
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ДС СВВ та АТОПерсонал 
ЗСУ

Обласні (міські) 
військові 

комісаріати

Командири 
військових частин

комісія МОУ

особисто

подача пакету документів 

звільнені

всі категорії

не 
звільненні

перевірка пакету документів, їх 
доукомплектування

перевірка пакету 
документів, їх попередній 

розгляд

Ухвалення 
рішення щодо 
направлення 
документів 

для розгляду в 
ДС СВВ та 

АТО

Ухвалення рішення щодо направлення 
документів на доопрацювання та повернення 

пакету документів заявникам
Ухвалення рішення щодо відмови у наданні 

статусу УБД та повернення пакету документів 
заявникам

перевірка пакету документів, 
прийняття рішення щодо 

надання статусу УБД

- перевірка наявності у особи 
статусу УБД по існуючій БД;
- друк рішення;
- направлення рішень до 
комісії МОУ;
- направлення пакету 
документів особам, яким 
відмовлено в наданні статусу 
УБД/повернення документів 
на доопрацювання;
- ведення єдиного державного 
реєстру;  

Рис. 1. Процес надання статусу УБД виключно міжвідомчою комісією ДС СВВ та АТО 
 

Також на ДС СВВ та АТО було покладено завдання щодо: перевірки наявності у особи 
статусу УБД з інших підстав по існуючій базі даних (далі – БД); друк рішення на кожну 
особу; направлення рішень до комісії МОУ; направлення пакету документів особам, яким 
відмовлено в наданні статусу УБД/повернення документів на доопрацювання; ведення 
єдиного державного реєстру.  

Організація процесу надання статусу УБД за такою схемою забирала багато часу, 
кількість осіб, які потребували відповідного соціального пакету (в першу чергу поранені, 
інваліди, родини загиблих) зростала, внаслідок чого зростала соціальна напруженість 
населення. З огляду на вищенаведене було прийняте рішення щодо оптимізації процесу 
надання статусу УБД, включено питання щодо права позбавлення статусу УБД [3]. 

Відповідно до внесених змін право надання статусу АТО надано комісії МОУ з 
подальшим наданням інформації про осіб,  яким надано статус УБД до ДС СВВ та АТО.  У 
комісії ДС СВВ та АТО залишилась функція розгляду спірних питань,  що потребують 
міжвідомчого урегулювання, перевірка у особи статусу УБД (з інших підстав), ведення 
державного реєстру. Процес надання статусу УБД комісією МОУ представлено на рис 2. 

ДС СВВ та АТОПерсонал 
ЗСУ

Обласні (міські) 
військові 

комісаріати

Командири 
військових частин

комісія МОУ

особисто

подача пакету документів 

звільнені

всі категорії

не 
звільненні

перевірка пакету документів, їх 
доукомплектування

перевірка пакету 
документів, прийняття 
рішення щодо надання 

статусу УБД

Направлення 
інформації про 

осіб, яким 
надано статус 

УБД

Ухвалення рішення щодо направлення 
документів на доопрацювання та повернення 

пакету документів заявнику
Ухвалення рішення про відмову у наданні 

статусу УБД та повернення пакету документів 
заявнику

прийняття рішення у разі 
виникнення спірних питань, 

що потребують міжвідомчого 
врегулювання

- перевірка наявності у особи 
статусу УБД по існуючій БД;
- ведення єдиного державного 
реєстру;

- друк витягу із протоколу;
- направлення рішень до комісії 
МОУ;
- направлення пакету документів 
особам, яким відмовлено в наданні 
статусу УБД/повернення 
документів на доопрацювання;
- надання відповідей заявникам;

НЕОБХІДНІСТЬ:
- перевірки наявності у особи 
статусу УБД ;
- ведення загальної БД за ЗСУ.

Ухвалення рішення щодо надання статусу УБД, 
направлення копії витягу із протоколу

 
 

Рис. 2. Процес надання статусу УБД комісією МОУ 
 
Але зазначені зміни лише фактично зняли об’єм роботи з міжвідомчої комісії ДС СВВ 

та АТО та переклали його на комісію МОУ. При цьому виникла необхідність здійснення 
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процедури перевірки у особи статусу УБД з інших причин, ведення загальної БД за Збройні 
Сили України (далі –ЗСУ). 

Тому на виконання вимог президента щодо спрощення процесу надання статусу 
учасника бойових дій у Міністерстві оборони був опрацьований наказ [4]. Особливістю 
нововведень є те, що права надання статусу АТО надані новоствореним комісіям з питань 
розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій в Генеральному штабі ЗСУ, 
командуваннях видів ЗСУ, військовій частині А0515 та військовому комісаріаті Автономної 
Республіки Крим, обласних та Київському міському військових комісаріатах, що значно 
прискорило та спростило процедуру надання статусу УБД, видачу відповідних посвідчень, з 
подальшою подачею до комісії МОУ інформації про осіб, яким надано статус УБД, копій 
протоколів з відповідними рішеннями. Також на комісію МОУ була покладена функція щодо 
узагальнення інформації про надання статусу УБД за всі діючі комісії Міністерства оборони 
України з подальшою передачею інформації до ДС СВВ та АТО.  

Існуюча оптимізована процедура отримання статусу УБД представлена на рис. 3. 
 

Персонал 
ЗСУ

Обласні (міські) 
військові 

комісаріати

Командири 
військових частин

комісія МОУособисто

подача пакету документів 

звільнені

всі категорії

не 
звільненні

перевірка пакету документів, 
їх доукомплектування

перевірка пакету документів, прийняття 
рішення щодо надання статусу УБД

- перевірка наявності у 
особи статусу УБД по 
існуючій БД;
- ведення загальної БД 
за МОУ;

- друк витягу із протоколу;
- направлення пакету документів 
особам, яким відмовлено в 
наданні статусу УБД/повернення 
документів на доопрацювання;
- надання відповідей заявникам;
НЕОБХІДНІСТЬ:
- перевірки наявності у особи 
статусу УБД .

Ухвалення рішення щодо надання 
статусу УБД, направлення копії витягу із 
протоколу.

Ухвалення рішення щодо направлення 
документів на доопрацювання та 
повернення пакету документів заявнику.

Ухвалення рішення про відмову у 
наданні статусу УБД та повернення 
пакету документів заявнику.

Комісії з питань розгляду матеріалів про 
визнання учасниками бойових дій в 

Міністерстві оборони України, 
Генеральному штабі Збройних Сил 

України, командуваннях видів Збройних 
Сил України, військовій частині А0515 та 

військовому комісаріаті Автономної 
Республіки Крим, обласних та Київському 

міському військових комісаріатах.

прийняття рішення у 
разі виникнення спірних 

питань

направлення інформації 
про осіб, яким надано 

статус УБД;
направлення копії рішень 

до комісії МОУ

ДС СВВ та АТО

прийняття рішення у разі 
виникнення спірних питань, 

що потребують міжвідомчого 
врегулювання

- перевірка наявності у особи 
статусу УБД по існуючій БД;
- ведення єдиного державного 
реєстру.

направлення інформації 
про осіб, яким надано 
статус УБД за МОУ

 
 

Рис. 3. Існуюча оптимізована процедура отримання статусу УБД 
 
У зв’язку з великим обсягом інформації, яка поступала від новоутворених комісій, з 

метою автоматизованої переробки інформації, постала загальна необхідність автоматизації 
діяльності кадрових органів щодо процесу обліку УБД; забезпечення інформаційних потреб: 
формуванням, за запитом користувача, різноманітної інформаційно-аналітичної інформації; 
автоматизованого створення звітної інформації у табличному вигляді, яка надсилається до 
ДС СВВ та АТО тощо. 

Впровадження інформаційних технологій дозволяє в повному обсягу вирішити 
зазначену проблему. Для її вирішення були поставленні і вирішенні завдання щодо: 

1. Проведення аналізу існуючих автоматизованих систем обліку персоналу. 
2. Обґрунтування вимог до автоматизованої системи обліку учасників бойових дій ЗСУ. 
3. Розробці моделі автоматизованої системи обліку учасників бойових дій ЗСУ. 
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4. Розробці структури і складу автоматизованої системи обліку учасників бойових дій 
ЗСУ. 

5. Перевірці роботи автоматизованої системи обліку учасників бойових дій ЗСУ в 
тестовому режимі. Усунення недоліків. 

6. Розробці пропозицій щодо впровадження автоматизованої системи обліку учасників 
бойових дій в ЗСУ. 

Аналіз існуючих автоматизованих систем обліку персоналу показав, про доцільність 
створення нової системи обліку учасників бойових дій ЗСУ, яка б відповідала вимогам 
сьогодення. При обґрунтуванні вимог до автоматизованої системи обліку учасників бойових 
дій ЗСУ були застосовані класичні вимоги, при цьому особливу увагу приділено захисту 
інформації від несанкціонованого втручання, здатність до відновлення інформації при збоях 
обладнання, наявністю засобів архівації і резервного копіювання даних [5]. Роботу системи 
організовано в on-line режимі, в якої всі клієнти об’єднанні у єдину локально-обчислювальну 
мережу та створений обмін між ними. В такому режимі дані будуть актуальні у будь-який 
час, є можливість звернутися до початкових даних. 

Архітектурою системи обліку учасників бойових дій ЗСУ обрано структуру “клієнт-
сервер”, яка є однією з найпопулярніших концепцій при створенні інформаційних систем 
(рис. 4).  

сервер

Автоматизоване робоче 
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Рис. 4. Архітектура системи обліку учасників бойових дій ЗСУ 
 
В наведеній архітектурі передбачені наступні компоненти: 
- серверна частина (збереження і обробка інформації); 
- клієнтська частина (робочий інструмент користувача); 
- комунікаційна мережа, яка забезпечує взаємодію (обмін інформацією) між клієнтом і 

сервером. 
Дані зберігаються на сервері, що містить наступні елементи: систему управління 

базами даних (СУБД) та програмні модулі, що забезпечують функціонування бізнес-логіки.  
Системою управління базами даних обрано MySQL – вільну реляційну систему 

управління БД. MySQL представляє собою рішення для малих і великих додатків. Входить у 
склад серверів WAMP, AppServ, LAMP та в портативні зборки серверів Денвер, XAMPP, 
VertrigoServ. Зазвичай MySQL використовується в якості сервера, до якого звертаються 
локальні клієнти, також до дистрибутиву входить бібліотека внутрішнього сервера, яка 
дозволяє включати MySQL в в автономні програми.  

Гнучкість СУБД MySQL забезпечується підтримкою великої кількості типів таблиць: 
користувачі мають можливість обирати таблиці типу MyISAM, що підтримують як 
повнотекстовий пошук,  так і таблиці InnoDB,  що підтримують транзакції на рівні окремих 
записів.  Більш того,  СУБД MySQL постачається зі спеціальним типом таблиць EXAMPLE,  
які демонструють принципи створення нових типів таблиць. Завдяки відкритої архітектури 
та GPL-ліцензуванню, в СУБД MySQL постійно з’являються нові типи таблиць. 
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Для адміністрування СУБД MySQL обрано веб-додаток PHPMyAdmin з відкритим 
кодом, який написаний мовою PHP та являє собою веб-інтерфейс [6]. PHPMyAdmin дозволяє 
через браузер здійснювати адміністрування сервера MySQL, запускати команди SQL и 
дивитися зміст таблиць та БД. Веб-додаток користується великою популярністю у веб-
розробників, як такий, що дозволяє управляти СУБД MySQL без безпосереднього вводу SQL 
команд, надаючи дружній інтерфейс. 

Зміст запитів до системи обліку учасників бойових дій ЗСУ за допомогою веб-додатку 
PHPMyAdmin частково наведений на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Зміст запитів до системи обліку учасників бойових дій ЗСУ за допомогою веб-

додатку PHPMyAdmin 
 

На рис. 6 представлений фрагмент розробленого інтерфейсу системи обліку учасників 
бойових дій ЗСУ з фрагментом додавання запису до БД. Він дозволяє здійснити додавання 
нової інформації до БД шляхом внесення у відповідні рядки необхідної інформації. При 
цьому при внесенні прізвища, ім’я по батькові здійснюється перевірка особи за 
ідентифікаційним кодом (реєстраційним номером облікової картки платника податків) щодо 
запобігання повторного внесення даних.  

 

 
 

Рис. 6. Фрагмент інтерфейсу системи обліку учасників бойових дій ЗСУ 
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Розроблена автоматизована система обліку учасників бойових дій ЗСУ у відповідності 
до класичних вимог дозволяє здійснювати резервне копіювання як в автоматичному режимі, 
так і за запитом користувача, здійснювати відновлення резервної копії БД.  

Для внесення інформації до БД системи обліку учасників бойових дій ЗСУ від 
новостворених комісій з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій 
[4] передбачено імпортування відповідних даних із електронного файлу, який надається до 
комісії МОУ у форматі *.xls до БД. Приклад фрагменту розробленого інтерфейсу з 
відповідними командами та налаштуваннями наведений на рис. 7. 

 

 
 

Рис. 7. Фрагмент інтерфейсу налаштування системи обліку учасників бойових дій ЗСУ 
 
Також в системі обліку учасників бойових дій ЗСУ передбачено автоматизоване 

формування таблиці інформації про осіб, яким надано статус УБД, яка надається до ДС СВВ 
та АТО. Приклад автоматизовано сформованої таблиці, яка формується за запитом 
користувача у відповідності до вимог [2] наведений на рис. 8. 

 

 
 

Рис. 8. Приклад сформованої таблиці, що надається до ДС СВВ та АТО 
 
Таким чином поставлене завдання щодо здійснення автоматизованої обробки 

інформації, автоматизації діяльності кадрових органів щодо процесу обліку УБД; 
забезпечення інформаційних потреб: формуванням, за запитом користувача, різноманітної 
інформаційно-аналітичної інформації; автоматизованого створення звітної інформації у 
табличному вигляді, яка надсилається до ДС СВВ та АТО тощо виконана. Крім того система 
обліку учасників бойових дій в ЗСУ розроблена з урахуванням подальшої її інтеграції до 
рекомендовано до інформаційно-аналітичної системи обліку особового складу ЗС України 
“Персонал”. 

На теперішній час здійснюється апробація роботи системи обліку учасників бойових 
дій в ЗСУ в тестовому режимі. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку. Використання автоматизованої системи обліку учасників бойових дій ЗСУ 
дозволяє здійснити наголос на важливому моменті – реальній економії часу й праці 
працівників кадрових органів. Значна економія часу роботи працівників кадрових органів 
дозволяє їм більше приділяти часу роботі з людьми, перевірці пакету документів, підготовці 
й надання відповідної інформації, підготовці звітної інформації,  соціальним питанням. 
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Ефект від впровадження автоматизованої системи обліку учасників бойових дій ЗСУ 
виявляється в поліпшенні праці об'єкта управління завдяки науковій обґрунтованості, 
комплексності й оперативності управлінських рішень. Підвищується якість відпрацьованих 
документів, скорочується час на підготовку різноманітної інформації.  

Розроблену систему обліку учасників бойових дій в ЗСУ після закінчення тестового 
режиму та усунення виявлених недоліків буде рекомендовано до впровадження в 
Департамент кадрової політики Міністерства оборони України. 
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к.т.н. Малюга А.В. 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ  

ДЕЙСТВИЙ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
В статье осуществлён анализ процессов предоставления статусу участника боевых 

действий, которые существовали и существуют в соответствии с действующим 
законодательством Украины. Рассмотрены и детализированы основные функции кадровых 
органов, которые принимают участие при оформлении документов для предоставления 
статуса участника боевых действий. По результатам анализа приведены основные недостатки 
в процессах предоставления статуса участника боевых действий, рассмотрены пути их 
усовершенствования. Предложено осуществить усовершенствование системы учета 
участников боевых действий за счет применения информационных технологий. Показана 
применённая архитектура созданной системы учета участников боевых действий. Обоснованно 
выбор системы управления базой данных, механизмы ее управления. Приведены примеры 
интерфейса разработанной системы учета участников боевых действий. Внедрение 
информационных технологий позволило значительно сократить время на обработку 
информации; упростило процедуру поиска соответствующей информации; автоматизировало 
функции по заполнению соответствующей базы данных. 

Ключевые слова: система учета участников боевых действий, база данных, система 
управления базой данных, автоматизация процесса. 
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Ph.D. Malyuga A.V. 
IMPROVEMENT OF SYSTEM OF THE ACCOUNTING OF PARTICIPANTS OF  

MILITARY OPERATIONS DUE TO INTRODUCTION OF INFORMATION TECHNOLOGIES 
 
In article, the analysis of processes of granting to the status of the participant of military operations 

that existed is carried out and exist according to the current legislation of Ukraine. The main functions of 
personnel bodies that take part at paperwork for providing the status of the participant of military 
operations are considered and detailed. By results of the analysis the main shortcomings of processes of 
providing the status of the participant of military operations are given, ways of their improvement are 
considered. It is offered to carry out improvement of system of the accounting of participants of military 
operations due to application of information technologies. The applied architecture of the created system 
of the accounting of participants of military operations is shown. Reasonably choice of a control system of 
a database, mechanisms of its management. Examples of the interface of the developed system of the 
accounting of participants of military operations are given. Introduction of information technologies 
allowed to reduce time for information processing considerably; simplified procedure of search of the 
relevant information; automated functions on filling of the corresponding database. 

Keywords: system of the accounting of participants of military operations, database, control system 
of a database, process automation. 
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РОЗРОБКА ЛІНГВІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО 

МОНІТОРИНГУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ 
 
У статті розглядаються нові принципи та підходи до розробки лінгвістичного 

забезпечення для автоматизованого семантичного пошуку та відбору інформації, зміст якої 
може свідчити про цілеспрямований вплив на аудиторію, серед текстів соціальних мереж та 
інших соціально-орієнтованих Інтернет-сервісів. Визначено особливості мовних конструкцій та 
компонентів бази знань системи автоматизованого моніторингу. Запропоновано спосіб 
підвищення точності смислового аналізу текстів, який включає уникнення впливу полісемії 
багатозначних слів та словосполучень. Підходи, визначені у статті, дають можливість 
отримати в процесі пошуку текст, який не містить жодного ключового слова із запиту і при 
цьому повністю відповідає йому за змістом та семантикою. Пропонуються види аналізу тексту, 
які доцільно використовувати для семантичного пошуку в текстах соціальних мереж та інших 
соціально-орієнтованих Інтернет-сервісах: контекстний асоціативно-семантичний та 
Sentiment Analysis, що дає можливість врахування багатьох нюансів та деталей емоційного 
забарвлення текстових повідомлень і може відображати загальну спрямованість 
інформаційного впливу, що здійснюється зацікавленими учасниками інформаційного простору.  

Ключові слова: інформаційний вплив, інформаційний простір, соціальна мережа, 
Інтернет-сервіс, обробка природної мови, алгоритм пошуку.  

 
Вступ. Останнім часом спостерігається швидкий темп розвитку, розповсюдження та 

запровадження в усі сфери життя глобальної інформаційної мережі Інтернет. Значне 
зростання обсягу та швидкості передачі інформації зумовило розвиток діяльності іноземних 
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спеціальних структур, відповідальних за здійснення психологічного тиску на 
військовослужбовців та населення інших країн. Країни, що претендують на глобальне 
лідерство (або на його повернення), постійно нарощують свої потужності зі здійснення 
інформаційного впливу. Серед таких країн визначаються як загальновизнані світові лідери 
(як, наприклад, США), так і ті, що останнім часом намагаються повернути собі втрачені 
сфери впливу (як, наприклад, Російська Федерація).   

Сучасні спеціалісти поряд з такими традиційними методами як друкована пропаганда, 
усна агітація, теле- і радіомовлення, в інтересах ІВ стали активно використовувати мережу 
Інтернет, зокрема, технології соціальних мереж та інших соціально-орієнтованих Інтернет-
сервісів [1].  

За висновками фахівців у галузі інформаційних технологій, найбільша загроза 
монополізації інформаційного впливу на даний час походить від Google, YouTube, Facebook, 
Twitter, «ВКонтакте» та інших крупних ресурсів. Зростає покоління людей, для яких 
Інтернет невідділимий від соціальної мережі,  в якій вони сидять,  і саме з якої вони 
отримують велику частку інформації [2].   

Кардинально змінилась роль «простих громадян» у формуванні інформаційного 
простору, який створюється засобами соціальних медіамереж: кожен з них стає не лише 
об’єктом, а й ланкою, що приймає інформаційний вплив та сприяє його подальшому 
поширенню. Дослідження [3] свідчать, що ці мережі та інші соціально-орієнтовані Інтернет-
сервіси можуть використовуватись як інструмент маніпулювання суспільною (масовою, 
індивідуальною) свідомістю та є зручним майданчиком для формування громадської думки.  

Європейська дослідницька компанія InsitesConsulting.eu підрахувала, що різними 
соціальними мережами в усьому світі зараз користуються більш ніж 1 млрд людей. Останнім 
часом до соціальних мереж приєдналось більш ніж 70% усіх Інтернет-користувачів [4]. 
Хвиля "facebook"-революцій в різних кутках світу в останні роки дійсно продемонструвала 
здатність Інтернету грати провідну роль серед ЗМІ, оскільки це наймасовіший, найдешевший 
та найважче контрольований державою засіб масової інформації. Усе це створює 
необхідність запровадження інструментів відстеження та контролю інформаційного потоку 
соціальних ресурсів з метою відповідного реагування.    

Усе вищевикладене вказує на необхідність удосконалення технологій пошуку та 
опрацювання повідомлень соціальних мереж з ознаками інформаційного впливу за 
допомогою програмних засобів автоматизованого моніторингу. Актуальним є винайдення 
нових підходів та вдосконалення вже існуючих у розробці лінгвістичного забезпечення цих 
засобів та побудова алгоритмів обробки природномовних текстів.  

Аналіз останніх досліджень В ході проведених досліджень у даній галузі вже 
визначено інформаційно-комунікативні аспекти, встановлено психолінгвістичні особливості 
текстів соціальних мереж та інших соціально-орієнтованих Інтернет-сервісів [5]. Також 
досліджено механізм здійснення інформаційного впливу засобами цих Інтернет-сервісів, 
розглянуто основні риси їх інформаційного контенту [3] із зазначенням необхідності його 
моніторингу та контролю відповідними державними структурами. Для структурування 
контенту соціальних ресурсів Інтернет розроблено процедуру фільтрації інформаційних 
повідомлень [6]. Разом з тим, для реалізації зазначених заходів не визначено параметрів 
формування лінгвістичного забезпечення автоматизованого пошуку та відбору повідомлень, 
що містять задану змістовно-емоційну складову, у вказаному сегменту Інтернету.    

Тому метою і основним змістом статті є визначення принципів та підходів до 
побудови лінгвістичного забезпечення для автоматизованого семантичного пошуку та 
відбору інформації, зміст якої може свідчити про цілеспрямований вплив на аудиторію, 
серед текстів соціальних мереж та інших соціально-орієнтованих Інтернет-сервісів.   

Викладення основного матеріалу. Розробка лінгвістичного забезпечення засобів 
автоматизованого семантичного пошуку включає визначення підходів для забезпечення 
найбільш якісного аналізу та інтелектуальної обробки об’єкта пошуку. Так, останнім часом 
серед найбільш актуальних напрямів виділився такий помітний сегмент ІТ-досліджень, як 

http://ru.tsn.ua/tags/%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
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новий підхід, що має інтегрувати в собі риси та характеристики різних технологій для 
побудови та аналізу об’ємної багатовимірної моделі інформаційних об’єктів. Побудована 
модель за допомогою багаторівневого представлення різної за походженням та модальністю 
інформації про об’єкт виводить якість аналізу та інтелектуальної обробки текстів на суттєво 
вищий рівень,  з огляду на наявність різнопланових точок зору на інформаційні об’єкти 
вхідного тексту. 

Одним з компонентів такої багатовимірної моделі є мовна складова, яка передбачає 
врахування особливостей дискурсу соціальних мереж. Його важливою властивістю є форма 
міжособистісного та міжгрупового спілкування, яка відрізняється зниженим рівнем 
критичності та потреби у верифікації інформації.    

Особливостями дискурсу соціальних мереж та інших соціально-орієнтованих Інтернет-
сервіісів є [5]:  

- конкретність та образність ключових слів у дискурсі офіційних і неофіційних 
Інтернет-ресурсів і посиланнях пошукових систем; 

- емоційне перенасичення тексту: метафори та інші образні засоби, що підмінюють 
фактичний матеріал; 

- використання риторичних запитань, що підштовхують читача до потрібних 
відповідей; 

- приховування джерел інформації (з посиланням на "деяких експертів" тощо); 
- використання лінгвістичних структур єдності, довіри;  
- експлуатація ідеї "кола своїх", навмисне включення до нього мережевого ресурсу; 
- використання евфемізмів, що формує необхідний маніпулятору образ; 
- властивостями слова є стискання, розширення та злиття з іншими словами;   
- візуальне підкріплення змісту переданої інформації, оскільки немовні моменти 

спілкування менше піддаються осмисленому контролю: "ні з чого" виникає певне емоційне 
ставлення.  

Крім того, тексти соціальних мереж присвячені актуальним на визначений період 
темам і за своїми лінгвістичними характеристиками відображають особливості Інтернет-
спільноти, залученої до спілкування. Це знайшло своє відображення й у керівних документах 
з інформаційного забезпечення для фахівців з інформаційних операцій США [7], залучених 
до роботи зі ЗМІ, у тому числі Інтернет. Так, правила такої роботи включають: 

- створення інформаційного простору з таким змістовно-емоційним наповненням, що 
забезпечить слідування меті інформаційної операції;  

- обговорення змісту, що забезпечує дотримання ключових тем, які необхідно 
дотримуватись або навпаки, яких слід уникати;  

-  дотримання у повідомленнях стилю викладення,  що відображає соціокультурні 
особливості цільової аудиторії та лінгвістичні особливості середовища,  на яке спрямовано 
вплив.  

Виконання цих правил забезпечується наданням визначеним підрозділам відомостей 
щодо особливостей цільової аудиторії та інших складових інформаційного середовища.  

З огляду на це, лінгвістична складова системи автоматизованого моніторингу повинна 
враховувати мовні конструкції, властиві дискурсу соціальних мереж. Вона також повинна 
відображати загальні тенденції розвитку у сфері, якої стосуються повідомлення зазначеного 
Інтернет-сегменту. Цю базу слід періодично оновлювати та настроювати згідно поточного 
інформаційного контенту.   

До бази знань даної системи слід включити такі складові:  
визначений профіль пошуку (розділи новин в електронних ЗМІ,  певні сайти,  що є 

місцем спілкування Інтернет-спільнот);  
тематику, визначену напрямом діяльності; 
емоційну забарвленість текстів повідомлень; 
мову повідомлення, визначену завданням пошуку.  
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Одним із засобів, здатних встановити емоційну забарвленість тексту, є технологія 
Sentiment analysis, що дозволяє розподілити повідомлення за характером на позитивні та 
негативні згідно оціночних суджень їх авторів про предмет обговорення. Завдяки фільтрам 
на інформацію певного характеру, наприклад, негативну, є можливість відбирати тексти 
певної спрямованості згідно завдань пошуку.  

При здійсненні моніторингу необхідно враховувати пошуковий профіль користувача (із 
врахуванням особливостей спектру його інтересів), а також можливість завдання пошуку не 
лише запитами, але й прикладами еталонних документів за їх «образом і подобою» за 
змістом і семантикою. Новизна підходу полягає у тому, що документ шукається не за 
принципом співпадіння ключових слів, а за принципом відповідності семантичних структур 
знайденого документу пошуковому запиту. Саме завдяки цьому вдається долати проблеми 
погіршення точності смислового аналізу текстів внаслідок впливу полісемії багатозначних 
слів та словосполучень [8]. 

Крім того, пропонується запровадження алгоритмів семантичного пошуку, які 
допомагають поширювати інформаційно-пошукові запити за допомогою синонімів, 
семантично-близьких понять (термів), що містяться в семантичній базі знань системи [9]. Це 
дасть змогу формалізувати процес складання ефективного пошукового запиту, побудувати 
синонімічний ряд для кожного зі слів та вкласти до пошукової системи усі необхідні дані.  
Таким чином можна знайти такий текст, який не містить жодного ключового слова з запиту і 
при цьому повністю за змістом та семантикою відповідає даному запиту.    

Для знаходження повідомлень за вказаним напрямом проводиться лінгвістичний аналіз, 
складовими якого є лексико-морфологічний, синтаксичний, семантичний аналіз для 
отримання певної семантичної структури, яку можна проаналізувати з точки зору впливу на 
цільову аудиторію. Згідно з синтаксичною структурою речень текстів будуються семантичні 
графи та проводиться психолінгвістичний аналіз їх компонентів.  

Особливостями повідомлень, якими обмінюються учасники Інтернет-спільноти, є те, 
що вони часто представлені у вигляді коротких текстів (наприклад «твітів»), які не 
піддаються стандартним алгоритмам. Для відстеження даних повідомлень необхідно 
використання алгоритмів, спеціально пристосованих для обробки таких текстів. Тому з 
урахуванням нових особливостей Інтернет-контенту з'являється все більше спеціалізованих 
пошукових систем, які використовуються для пошуку на сайтах з конкретної тематики. 
Згідно останніх наукових досліджень [10], при вирішенні зазначених завдань для побудови 
бази знань доцільно використовувати як тексти довільної форми, так і напівструктуровані 
джерела інформації (таблиці, списки, сайти регулярної структури). Також слід приділити 
увагу системам безперервного навчання, наприклад такій, що реалізована у проекті NELL 
[11] та ітераційно виконує дві задачі: задачу читання і задачу навчання. Під задачею читання 
розуміється отримання системою нових фактів з неструктурованих або напівструктурованих 
джерел (текстів). Задача навчання — на отриманих фактах сформувати нові патерни для 
більш ефективного «читання» системою текстових масивів мережі Інтернет [11].  

Автоматичний розподіл відібраних повідомлень доцільно здійснювати залежно від 
особливостей висвітлення у них об’єкта пошуку. Для цього у процесі семантичного аналізу 
повідомлень соціальних мереж пропонується використання підходу, що застосовується у 
системах семантичного моніторингу [12]. Зокрема, це контекстний асоціативно-семантичний 
аналіз для обробки текстових потоків і корпусів з блоком якісного оцінювання лінгвістичних 
фокусних об’єктів. Він дозволяє обчислювати якісні характеристики й параметри будь-якого 
заданого лінгвістичного об’єкта в корпусах текстів і текстових потоках, відстежуючи 
динаміку змін та визначаючи основні тенденції оцінювання фокусного об’єкта. Після подачі 
на вхід системи імені заданого об’єкта вона формує семантичний фокус-образ в мережі 
онтології, обчислюючи якісні характеристики і параметри заданого об’єкту в тексті. 
Важливим етапом створення системи семантичного моніторингу є формування лінгвістичної 
шкали для якісних оціночних концептів онтології. Перший підхід визначення чисельно-
порядкових значень концептів виконується за допомогою асоціативно-контекстних 
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алгоритмів, які шукають відстані в мережі онтології між поточним концептом і концептом-
максимумом (мінімумом) даної шкали. Другий підхід, задіяний при розробці лінгвістичної 
шкали, використовує частотні алгоритми, що визначають частоту спільної появи пар слів в 
глобальних корпусах текстів, встановлюючи таким чином близькість їх семантичних значень 
(із врахуванням винятків серед сполучень певних груп слів). Такий контекстний асоціативно-
семантичний аналіз дозволяє гнучко варіювати значення якісних оціночних концептів 
залежно від локально-глобального контексту, що дає можливість враховувати складні з 
точки зору ординарної семантики випадки застосування лексики.  

Використання такого підходу забезпечує обчислення якісних характеристик і 
параметрів тексту з відстеженням динаміки змін та визначенням основних тенденцій 
оцінювання об’єкта вивчення. В свою чергу, застосування підходів напряму Sentiment 
Analysis [13] в системах моніторингу та пошуку текстів соціальних медіамереж дає 
можливість врахування багатьох нюансів та деталей емоційного забарвлення текстових 
повідомлень, що є дуже затребуваним з огляду на специфіку інформаційного простору, який 
формується такими повідомленнями та може відображати загальну спрямованість 
інформаційного впливу, що здійснюється зацікавленими учасниками інформаційного 
простору.  

Висновки. З огляду на швидкий розвиток Інтернет-простору, який вже сьогодні є 
наймасовішим, найдешевшим та найважче контрольованим державою засобом масової 
інформації, необхідно запровадження інструментів відстеження та контролю його 
інформаційного потоку. Це, зокрема, соціальні мережі та інші соціально-орієнтовані 
Інтернет-сервіси, у формуванні інформаційного простору яких зацікавлені певні сили. Тому 
для оперативного відстеження інформаційного потоку всередині цих соціально-орієнтованих 
мереж необхідно залучення програмних засобів автоматизованого моніторингу, лінгвістичне 
забезпечення яких повинно включати: 

- базу знань, яка враховує особливості дискурсу повідомлень, властивих соціальним 
мережам, профілю пошуку, об’єктів пріоритетного вивчення Інтернет-повідомлень. Цю базу 
слід періодично оновлювати та настроювати згідно поточного інформаційного контенту;  

- алгоритми як для обробки неструктурованих даних (звичайних текстів новин тощо), 
так і для напівструктурованих даних (таблиць, списків, сайтів регулярної структури) та 
коротких повідомлень.  

Основні етапи обробки текстових повідомлень соціально-орієнтованих Інтернет-
сервісів, у тому числі соціальних мереж, повинні включати:  

формалізацію повідомлень, що передбачає побудову семантичних графів згідно із 
синтаксичною структурою речень в текстах повідомлень та подальшим психолінгвістичним 
аналізом компонентів графу;  

автоматичний розподіл повідомлень, відібраних з мережі Інтернет програмними 
засобами, з урахуванням актуальності повідомлення та характеристик джерел, які їх 
поширюють, а також особливостей висвітлення об’єктів, що становлять інтерес. 

Важливо також врахування особливостей пошукового профілю користувача із 
можливістю завдання пошуку не лише запитами, але й прикладами еталонних документів за 
їх «образом і подобою»,  не за принципом простого співпадіння ключових слів,  а за 
принципом відповідності семантичних структур знайденого документу запиту користувача, 
із застосуванням підходів напряму Sentiment Analysis.   

Запропоновані принципи побудови лінгвістичного забезпечення дають можливість 
оперативного пошуку та відбору інформації, зміст якої може свідчити про активність 
зацікавлених структур відносно української аудиторії, серед текстів соціальних мереж в 
Інтернет, з метою своєчасного адекватного реагування.   
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РАЗРАБОТКА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ  

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
 
В статье рассматриваются новые принципы и подходы к разработке лингвистического 

обеспечения для автоматизированного семантического поиска и отбора информации, 
содержание которой может свидетельствовать о целенаправленном воздействии на 
аудиторию, среди текстов социальных сетей и других социально-ориентированных Интернет-
сервисов. Установлены особенности языковых конструкций и компонентов базы знаний 
системы автоматизированного мониторинга. Предложен способ повышения точности 
смыслового анализа текстов, в основу которого входит уход от влияния полисемии 
многозначных слов и словосочетаний. Подходы, изложенные в статье, дают возможность 
получить в процессе поиска текст, который не содержит ни одного ключевого слова из запроса 
и при этом полностью отвечает ему по смыслу и семантике. Предложены виды анализа 
текста, которые целесообразно использовать для семантического поиска в текстах 
социальных сетей и других социально-ориентированных Интернет-сервисах: контекстный 
ассоциативно-семантический и Sentiment Analysis, что дает возможность учета многих 
деталей и нюансов эмоциональной окраски текстовых сообщений и может отображать общую 
направленность информационного воздействия, которое осуществляется заинтересованными 
участниками информационного пространства.  

Ключевые слова: информационное воздействие, информационное пространство, 
социальная сеть, Интернет-сервис, обработка естественного языка, алгоритм поиска.  
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DEVELOPING PROVIDING FOR LINGUISTIC THE AUTOMATED MONITORING  

OF SOCIAL NETWORKS 
 
The article examines new principles and approaches to linguistic support for automatized semantic 

retrieval and information sampling among social networks and other social-oriented Internet-services. 
The information contents can signify of directed influence towards the audience.  The features of 
linguistic structures and knowledgebase components of the automatized monitoring system are defined. 
The technique of increase of texts semantic analysis precision is suggested. It comprise avoidance of the 
impact of  the multivalued wards and phrases polysemy. The article approaches let obtain the text without 
any  keyword  of  the  query  but  in  the  meantime   completely  corresponding  to  it  in  the  process  of  the  
retrieval. Including of the context association-semantic analysis and Sentiment Analysis is expedient in 
the process of semantic retrieval of the social network and other social-oriented Internet-services. These 
kinds of analysis let regard many details of the text messages emotional coloration and are able to reflect 
the total tendency of the information influence from the interested parts of the information environment.  

Keywords: information influence, information environment, social network, Internet-service, 
natural language processing, retrieval algorithm.   
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНИХ СИСТЕМ 
СУПУТНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 

 
Технології фізичного рівня для систем супутникового зв'язку розвиваються повільніше, ніж 

для систем безпроводового наземного зв'язку. У даній роботі запропоновані технології передачі 
сигналів з області наземних безпроводових телекомунікацій (наприклад, надширокосмугові 
сигнали,  OFDM  і MIMO),  як можливе рішення для збільшення швидкості передачі в каналі,  
пропускної спроможності системи та раціонального використання спектра систем 
супутникового зв'язку. Розглянуто проблеми, що виникають при застосуванні цих технологій та 
можливі напрямки подальших досліджень. 

Ключові слова: системи супутникового зв'язку, безпроводні системи.  
 

Вступ. В даний час супутниковий сегмент в телекомунікаціях займає важливе місце і 
забезпечує позиціонування системи зв'язку глобального покриття. Однак, розвиток 
супутникових технологій в порівнянні з наземними безпроводовими технологіями 
відбувається невисокими темпами. Так, наприклад, новий стандарт супутникового 
телемовлення DVB-S2 (Digital Video Broadcasting via Satellite) містить невелике число 
удосконалень і доопрацювань по відношенню до попереднього стандарту DVB-S [1]. 
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У той же час, в області наземних безпроводових технологій відбуваються досить 
радикальні зміни. До найважливіших з них відносяться розвиток і впровадження технології 
мультиплексування з ортогональним роподілом сигналів OFDM (Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing), систем MIMO (Multiple Input - Multiple Output) і надширокосмугових 
сигналів UWB (Ultra Wideband). 

Метою даної роботи є аналіз можливості застосування ряду ефективних технологій 
сучасних безпроводових систем (таких як OFDM, UWB і MIMO) в системах фіксованого 
супутникового зв'язку. 

Основна частина. MIMO-технології включають в собі ціле сімейство технологічних 
напрямків, таких як однокористувацьке, багатокористувацьке і розподілене (віртуальне) 
MIMO [2]. Тому виникає питання вибору виду MIMO-технологій, які можуть бути найбільш 
раціонально застосовані у супутникових системах зв'язку, що відрізняються від наземних 
систем областю покриття, топологією каналу зв'язку, величиною затримки поширення, 
рівнем перешкод в каналі зв'язку. 

Виходячи з особливостей супутникового зв'язку найбільш перспективними варіантами 
використання MIMO-систем в системах супутникового зв'язку можуть бути: 

- Однокористувацька схема передачі з використанням одного або двох супутників; 
- Багатокористувацька схема передачі з використанням одного супутника. 
Необхідною умовою для повного використання переваг рознесення і 

мультиплексування в однокористувацькому випадку є наявність середовища з великим 
числом розсіювачів для більшої незалежності просторових шляхів поширення сигналів між 
багатоантенним приймачем і передавачем. Сам супутник не може забезпечити необхідне 
просторове рознесення антен для ефективної роботи системи MIMO. Тому, у разі 
однокористувацької схеми передачі з одним супутником можливе створення несиметричного 
SIMO  (Single  Input  -  Multiple  Output)  каналу,  де множина антен реалізована виключно в 
наземному сегменті шляхом рознесення антен наземних станцій на необхідні відстані. 

Застосування однокористувацького MIMO для каналу прямої видимості з 
тропосферними завмираннями утруднено через обмеження розміру супутника і 
неможливості рознесення антен на необхідну відстань. Однак, широкосмугова інтерактивна 
багатопроменева супутникова система обслуговує велике число терміналів за допомогою 
декількох променів.  Більше того,  існує пряма аналогія між прямим багатопроменевим 
супутниковим каналом і широкомовним каналом багатокористувацької MIMO-системи. Дана 
аналогія дозволяє уникнути більшість недоліків однокористувацького супутникового MIMO-
каналу. Схеми багатокористувацького MIMO надають можливість використання 
багатокористувацького мультиплексування, менш чутливі до наявності прямої видимості або 
кореляції антен, і дозволяють отримати виграш від просторового мультиплексування без 
необхідності обладнання наземних терміналів декількома антенами. Це важливо з 
економічної точки зору, оскільки немає необхідності модифікувати стандартні прийомні 
термінали. Крім того, для розробки багатокористувацького MIMO в багатопроменевих 
супутникових системах є можливість використання подвійного поляризації [3]. 

Відносно застосування надширокосмугових зв'язку у супутникових системах ключовим 
завданням є вивчення впливу перешкод на наземні системи. При цьому необхідно вирішити 
й інші важливі завдання: вибір діапазону частот для надширокосмугових супутникових 
систем зв'язку; визначення впливу перешкод, які створюються такою системою для інших 
супутникових систем [4]. 

Технології надширокосмугового передачі менше схильні до впливу радіочастотних 
спотворень, таких як: нелінійність підсилювачів потужності, фазовий шум, дисбаланс I / Q 
компонент. 

Імпульсні надширокосмугові сигнали не мають несучої і, отже, прості і дешеві в 
реалізації,  так як для їх роботи не потрібні змішувачі та гетеродини.  З іншого боку,  для їх 
формування потрібні високошвидкісні цифро-аналогові і аналогово-цифрові перетворювачі 
для цифрової обробки сигналів. 
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Побудова високошвидкісних систем супутникового зв'язку можливе на основі 
об'єднання технології MIMO і надширокосмугових сигналів. Перспективним напрямом 
подальших досліджень є розробка надширокосмугових систем MIMO (UWB-MIMO) для 
досягнення гігабітних швидкостей не тільки в наземних, але і у супутникових системах. 

Дослідницькі роботи, присвячені UWB-MIMO можна розділити на три групи: вимір і 
моделювання каналу UWB-MIMO, оцінка пропускної здатності каналу і просторово-часове 
кодування, формування діаграми спрямованості антени. Незважаючи на значну кількість 
робіт, присвячених вивченню даної технології, деякі аспекти залишаються невивченими. 
Отже, поки рано говорити про широке практичне застосування UWB-MIMO у супутникових 
системах. 

У сучасних системах зв'язку широко використовується технологія мультиплексування з 
ортогональним поділом сигналів (OFDM). Основними перевагами даної технології є висока 
стійкість щодо частотно-селективних завмирань в каналі при меншій обчислювальній 
складності в порівнянні з системами з однією несучою, а також висока спектральна 
ефективність. Проте, до недавнього часу, дана технологія передачі вважалася непридатною 
для використання в супутниковому зв'язку, по-кільки OFDM-сигнал характеризується 
великим пікфактором. З цієї причини OFDM сигнали чутливі до нелінійних спотворень 
підсилювачів потужності передавача, що є одним з найважливіших показників при роботі з 
супутниковими системами. 

Методи зменшення пікфактора для наземних систем широко вивчені і можуть бути 
застосовані в супутникового зв'язку.  Однак,  одним з новітніх рішень для супутникового 
сегменту є модифікація OFDM  з постійною огинаючою (CE-OFDM  -  Constant  Envelope  
OFDM) [5]. У таких системах за допомогою фазової модуляції виходить сигнал з постійною 
обвідної, що має відношення пікової потужності до середньої рівне 0 дБ.  

Висновки. Таким чином, проведений аналіз можливості використання технологій 
наземних систем зв'язку MIMO, OFDM, надширокосмугових сигналів і UWB-MIMO у 
фіксованих системах супутникового зв'язку з метою збільшення їх пропускної спроможності 
і більш раціонального використання спектра дозволяє зробити наступні висновки. 

Впровадження розглянутих варіантів застосування технології MIMO у супутникових 
системах зв'язку дозволить підвищити пропускну здатність і ефективність цих систем. При 
цьому, виникає необхідність проведення додаткових досліджень з метою адаптації даної 
технології в системах супутникового зв'язку. 

Надширокосмугові сигнали можуть бути використані в ліцензованих супутникових 
системах без обмеження по потужності. Це не призведе до оптимального використання 
спектру, але може зменшити складність апаратної бази і чутливість до радіочастотних 
спотворень, і, отже, збільшити пропускну здатність каналу. 

Об'єднання надширокосмугових сигналів з технологією MIMO  (UWB-MIMO)  може 
бути найбільш перспективним при використанні в високошвидкісних наземних і 
супутникових системах зв'язку. 

Використання технології OFDM в системах супутникового зв'язку може бути 
ефективним з трьох основних причин: збільшення спектральної ефективності фіксованих 
супутникових систем зв'язку, зменшення загальної складності супутникового приймача, 
зменшення складності інтеграції супутникових та наземних мобільних систем зв'язку. 
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к.т.н. Миночкин Д.А. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ СПУТНИКОВОЙ 

СВЯЗИ 
 

Технологии физического уровня для систем спутниковой связи развиваются медленнее, 
чем для систем беспроводной наземной связи. В данной работе предложены технологии 
передачи сигналов из области наземных беспроводных телекоммуникаций (например, 
сверхширокополосные сигналы, OFDM и MIMO), как возможное решение для увеличения 
скорости передачи в канале, пропускной способности системы и рационального использования 
спектра систем спутниковой связи. Рассмотрены проблемы, возникающие при применении 
этих технологий и возможные направления дальнейших исследований. 

Ключевые слова: системы спутниковой связи, безпроводные системы. 
 

Ph.D. Minochkin D.A. 
THEORETICAL BASIS FOR BUILDING EFFICIENT SATELLITE COMMUNICATIONS  

SYSTEMS 
 

Development rate of physical layer techniques for satellite communications systems is slower, than 
for terrestrial wireless systems. This paper considers terrestrial wireless transmission techniques (such as 
UWB, OFDM, MIMO) as possible means to increase channel rates, system capacity and rational 
spectrum allocation in satellite communications systems. Various problems, that appear during 
application of these techniques are discussed, and future research topics are proposed. 

Keywords: satellite communications systems, wireless systems. 
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МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ШАБЛОНУ ПРОЕКТУВАННЯ ВИХІДНОГО 
КОДУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

 
У статті проведено аналіз доступних способів проектування, та запропоновано набір 

кроків для вибору шаблону проектування вихідного коду програмного забезпечення. 
На основі результатів дослідження визначено основні типи шаблонів проектування, 

особливість кожного з яких полягає в завданнях які вони вирішують, а саме: дати чітке 
пояснення проблеми, та її вирішення у відповідній галузі застосування. 

Запропоновано метод та розроблено алгоритм визначення шаблону проектування 
вихідного коду програмного забезпечення, який дозволятиме обирати найбільш підходящий 
шаблон проектування, що на ранніх етапах розробки програмного забезпечення вирішуватиме 
проблему структуризації вихідного коду. 

Ключові слова: проектування,  вихідний код, програмне забезпечення. 
 
Вступ.  Близько двадцяти років тому з’явився новий напрямок досліджень,  яке 

називають архітектурою підприємства. На початку цей напрям був призначений для 
вирішення наступних проблем: 

- Складність системи – у підприємств постійно збільшувались витрати на створення ІТ-
систем; 

- Неефективна організація бізнесу - незважаючи на постійне збільшення вартості ІТ-
систем, підприємствам з великими зусиллями вдавалось підтримувати їхню відповідність до 
вимог бізнесу ; 

В результаті замовник отримував високі затрати та низьку ефективність. В силу цих 
обставин, за останні двадцять років було розроблено безліч методологій побудови 
архітектури підприємств, найпопулярнішими з яких є: 

- Структура Захмана для архітектури підприємств; 
- TOGAF (The Open Group Architectural Framework); 
- Архітектура федеральної організації; 
- Методологія Gartner; 
 З часом ці методології почали використовувати не лише для глобальних задач,  таких 

як побудова ІТ-систем, а й для розробки якісного програмного забезпечення. 
За сучасних умов, коли за короткий проміжок часу, потрібно створювати якісний та 

ефективний програмний продукт,  однією з вимог до розробників ПЗ,  стала вимога 
структуризації програмного коду.  

Постановка проблеми. Більшість завдань,  які часто зустрічаються розробникам,  вже 
давно вирішені іншими розробниками. Різні методи структуризації коду, або ж шаблони 
проектування – той засіб, з допомогою якого програмісти можуть ділитись один з одним 
накопиченим досвідом.  Як тільки шаблон стає загальнодоступним,  він збагачує мови 
програмування та дозволяє поділитись з іншими розробниками, новими ідеями проектування 
та їх результатами.  З допомогою шаблонів проектування легко виділити загальні задачі,  
визначити перевірені рішення та описати можливі результати.  

Але відколи процес розробки програмного забезпечення не обходиться без процедури 
структуризації програмного коду та використання шаблонів проектування, було винайдено 
безліч програмних рішень для вирішення тої чи іншої задачі. Шаблони проектування досягли 
того розвитку,  що стали поділятись на декілька типів,  а кожний тип мав безліч рішень та 
розширювався на спектр різних задач. Тому з’явилась проблема визначення підходящого, 
для конкретного завдання, шаблону проектування. 

У зв’язку з цим, важливо організувати механізм, який би визначав необхідний 
розробнику шаблон проектування, в залежності від задачі. 
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Виклад основного матеріалу досліджень. Управління будь-яким проектом припускає 
його поділ на окремі блоки, які є самостійними об’єктами планування, обліку й 
координування, тобто побудови структури проекту. В залежності від поставлених задач, 
шаблони проектування можна поділити на три групи:  

- Породжуючі шаблони (Creational patterns); 
- Структурні шаблони (Structural); 
- Шаблони поведінки (Behavioral patterns); 
Кожна з груп шаблонів виконують задачу структуризації коду, в залежності від 

поставленого завдання та результатів, які очікуються від готового компонента програми або 
продукту. Завдання, програмна реалізація яких, потребує створення нових об’єктів, є однією 
з найпоширеніших задач, які доводиться виконувати розробникам програмних систем. 
Породжуючі шаблони проектування призначені для створення об’єктів, дозволяючи системі 
залишатись незалежною як від самого процесу створення, так і від типів створених об’єктів. 
Це можна показати на прикладі гри де можуть бути воїни трьох типів: піхота, стрільці та 
кіннота. Кожний з цих типів має свої відмінності, такі як зовнішній вигляд, бойова міць, 
швидкість пересування та ступінь захисту. Але незважаючи на це, у всіх них є загальні 
властивості які притаманні всім типам одночасно. Наприклад, всі вони можуть пересуватись 
по ігровій карті в різних напрямках.  Або кожна бойова одиниця має свій рівень здоров’я,  і 
якщо він рівний нулю, воїн гине. Для забезпечення можливості розвитку такої гри, потрібно 
на початку проектування зробити гру максимально незалежною від конкретних типів 
персонажів, що дозволить в майбутньому додавати нових воїнів. Для цього достатньо 
використовувати наступну ієрархію класів:  

class Warrior 
{ 
public: 
virtual void info() = 0; 
virtual ~Warrior() {} 
}; 
class Infantryman: public Warrior 
{ 
public: 
void info() { cout << "Infantryman" << endl; } 
}; 
class Archer: public Warrior 
{ 
public: 
void info() { cout << "Archer" << endl; } 
}; 
class Horseman: public Warrior 
{ 
public: 
void info() { cout << "Horseman" << endl; } 
}; 
Поліморфний базовий клас Warrior  визначає загальний інтерфейс,  а похідні від нього 

класи Infantryman, Archer і Horseman реалізують особливості кожного з видів воїна. 
Складність полягає в тому, що якщо код створення кожного з персонажів хаотично 
розміщений по всьому додатку, додавання нових типів персонажів буде значно ускладнений. 
Тому в таких випадках на допомогу приходить «фабрика об’єктів », яка локалізує створення 
об’єктів.  

«Фабрика об’єктів» дозволяє створювати об’єкти потрібних класів, не вказуючи 
напряму їх типів. В найпростішому випадку, для цього використовується ідентифікатори 
типів. Наступний приклад демонструє найпростіший варіант «фабрики об’єктів » 



 197 

enum Warrior_ID { Infantryman_ID=0, Archer_ID, Horseman_ID }; 
 Warrior * сreateWarrior( Warrior_ID id  ) 
{ 
    Warrior * p; 
    switch (id) 
    { 
        case Infantryman_ID: 
            p = new Infantryman();            
            break;       
        case Archer_ID: 
            p = new Archer();            
            break; 
        case Horseman_ID: 
            p = new Horseman();            
            break;               
        default: 
            assert( false); 
    } 
    return p; 
} 
Тепер, програмний код створення об’єктів різних типів ігрових персонажів, 

знаходиться в одному місці, а сама, в фабричній функції createWarrior(). Ця функція отримує 
в якості параметра тип об’єкта,  який  потрібно створити,  створює його та повертає 
відповідний вказівник на базовий клас.  

Не менш важливою властивістю програмного коду,  є його здатність до повторного 
використання в одному або в кількох проектах, незалежність один від одного його 
компонентів, групування схожих об’єктів в деревовидні структури, розширення 
функціональності об’єктів, створення багаторівневого уніфікованого інтерфейсу до набору 
інтерфейсів деякої підсистеми, тощо. Ці та інші завдання компоновки системи на основі 
класів та об’єктів вирішують структурні шаблони проектування. При цьому можуть 
використовуватись наступні механізми: 

- Наслідування, коли базовий клас визначає інтерфейс, а підкласи – реалізацію. 
Структури на основі наслідування статичні.; 

- Композиція, коли структури будуються шляхом поєднання об’єктів деяких класів. 
Композиція дозволяє отримувати структури, які можна змінювати під час виконання 
програми ; 

Як приклад можна розглянути структурний шаблон проектування «Adapter», який 
вирішує одну з проблем, яка з’являється в нових проектах, та полягає в неможливості 
повторного використання вже існуючого програмного коду. Наприклад, класи які вже є в 
наявності можуть мати потрібну функціональність, але при цьому, мати несумісні 
інтерфейси.  

Шаблон проектування «Adapter», програмно приводить інтерфейси існуючих класів до 
вигляду, придатного до подальшого використання. Нехай клас, інтерфейс якого потрібно 
адаптувати до потрібного вигляду, називається Adaptee. Для вирішення задачі адаптації його 
інтерфейсу, шаблон «Adapter» вводить ієрархію класів яка показана на рисунку 1: 
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Рис. 1. Ієрархія класів для реалізації шаблону проектування «Adapter» 
 
Віртуальний базовий клас Target – користувацький інтерфейс необхідного виду. Але 

цей інтерфейс доступний лише користувачу. Підклас Adapter, реалізує інтерфейс Target, та 
містить вказівники або посилання на екземпляр Adaptee. Шаблон «Adapter» використовує 
цей вказівник для пере направлення клієнтський викликів до Adaptee. 

Останній тип шаблонів проектування – шаблони поведінки, які розглядають питання 
зв’язків між об’єктами та розподіл обов’язків між ними.  Такий тип шаблонів вирішує 
завдання, пов’язані з інкапсуляцією взаємодії сукупності об’єктів в окремий об’єкт-
посередник, отримання та збереження, за межами об’єкта, внутрішнього стану об’єкта так, 
щоб в майбутньому його можна було відновити в початковому стані, а також ситуації, коли 
необхідно реалізувати можливість зміни поведінки об’єкта, в залежності від його 
внутрішнього стану, тобто по суті створювати ілюзію, коли об’єкт начебто змінює свій клас.  

Для прикладу буде розглянуто шаблон проектування «Iterator». Цей шаблон надає 
можливість послідовного доступу до всіх елементів ключового об’єкта, не розкриваючи його 
внутрішнього представлення. Абстракція в стандартних бібліотеках мов програмування С++, 
Java, C#, яка дозволяє розділити класи на колекції та алгоритми. 

Складовий об’єкт,  такий як список чи колекція,  повинен надавати доступ до своїх 
елементів, приховуючи при цьому, свою внутрішню структуру. Більше того, іноді потрібно 
перебирати елементи списку різними способами, в залежності від конкретної задачі. Але 
накопичувати інтерфейс списку різноманітними операціями для різних переборів, навіть за їх 
необхідності дуже незручно. Крім того, іноді потрібно мати декілька активних переборів 
одного списку одночасно.  Краще мати єдиний інтерфейс для перебору різних типів об’єктів, 
тобто реалізувати поліморфну ітерацію.  

Шаблон проектування «Iterator»  дозволяє все це робити.  Ключова ідея полягає в 
перенесенні всієї відповідальності за доступ та перебір з основного об’єкта, на об’єкт Iterator, 
який буде визначати стандартний протокол перебору.  

Для маніпуляції колекцією, клієнт використовує відкритий інтерфейс класу Collection. 
Але доступ до елементів колекції інкапсулюється додатковим рівнем абстракції, який буде 
називатись Iterator. Кожний похідний від  Collection клас знає, який похідний від Iterator клас 
потрібно створювати і повертати. Після цього клієнт використовує інтерфейс, який 
визначений в базовому класі Iterator. Діаграма класів шаблону «Iterator» показана на рис. 2.  
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Рис. 2. Ієрархія класів для реалізації шаблону проектування «Iterator» 
 
Більш детальне дослідження кожного типу шаблонів проектування, та визначення 

конкретних категорій завдань, дозволить створити послідовну систему кроків для виділення 
най підходящого серед безлічі можливих та відомих рішень для побудови нового 
програмного продукту. Під системою кроків мається на увазі метод, який буде працювати в 
декілька стадій, кожна з яких буде давати певний результат, та який впливатиме на результат 
наступної стадії. Умовно на даному етапі, весь процес вибору шаблону можна поділити на 
три основних стадії. На першій стадії, проводиться аналіз поставленого завдання та 
виділення критеріїв за допомогою яких можна поставити основні вимоги до шаблону 
проектування. Це дозволить серед трьох основних типів виділити один, най підходящий тип 
шаблону проектування.  

Друга стадія, полягатиме у аналізі шаблонів проектування, які відповідають обраному 
на першій стадії,  типу шаблону проектування,  та поділу їх на дві умовні частини:  на ті які 
можуть підійти,  та ті які не відповідають поставленій задачі.  Основою для цієї стадії,  буде 
додатковий набір критеріїв, які будуть індивідуальними для кожного з типів шаблонів 
проектування та відповідати поставленій задачі 

Третя стадія полягатиме в остаточному виборі одного або декількох шаблонів 
проектування. Можлива наявність в результаті не одного а декількох шаблонів 
проектування, обумовлена тим, що в залежності від складності розроблюваної програмної 
системи,  її реалізація може вимагати комбінування різних рішень.  Тому в майбутньому,  
планується удосконалити метод пошуку підходящого шаблону проектування для тих 
випадків, коли рішення може бути реалізоване з використанням кількох шаблонів 
проектування які будуть належати різним типам шаблонів проектування.  

Висновки. На основі проведеного дослідження запропоновано метод вибору шаблонів 
проектування для вирішення проблем структурної організації коду програмного 
забезпечення. В основі методу лежить сукупність кроків які аналізують поставлене завдання 
та відокремлюють з всіх відомих шаблонів проектування,  один єдиний,  або декілька 
шаблонів проектування для вирішення поставленого завдання при умовах визначеної 
структурної організації коду програмного забезпечення.  
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к.т.н., доц. Муляр И.В., Гнатюк В.В., Солодеева Л.В. 
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШАБЛОНА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИСХОДНОГО КОДА 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
В статье проведено анализ существующих способов проектирования, и предложено набор 

шагов для выбора шаблона проектирования исходного кода программного обеспечения. 
На основании результатов исследования определено основные типы шаблонов 

проектирования, особенность каждого из которых заключается в заданиях которые они 
решают, а именно: точная постановка проблемы и ее решения в соответствующей сфере 
использования. 

Предложено метод и разработано алгоритм определения шаблона проектирования 
исходного кода программного обеспечения, который позволяет выбрать наиболее подходящий 
шаблон проектирования, что на разных стадиях разработки программного обеспечения решает 
проблему структуризации исходного кода. 

Ключевые слова: проектирование,  исходный код, программное обеспечение. 
 
 

Ph.D. MulyarI.V., Hnatiuk V.V., Solodeeva L.V. 
METHOD OF DETERMINING DESIGN PATTERNS OF THE SOFTWARE SOURCE CODE 

 
The article analyzes the available design methods, and proposes a set of steps for selecting a 

template design software  source code. 
Based on the research results identified the main types of design patterns, each feature of which is 

that they resolve problems, namely, to give a clear explanation of the problem and its solution in the 
relevant area of application. 

The method and algorithm design pattern definition source code software that will allow to choose 
the most suitable design pattern in the early stages of software development will solve the problem of 
structuring source code. 

Keywords: planning, source code, software. 
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УДК 004.522                                                                 д.т.н., проф. Мясищев А.А. (ХмНУ) 
Ленков А.С. (ПФ «Арий») 

 
ANDROID И ARDUINO В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ ГОЛОСОМ И СИНТЕЗА 

РЕЧИ 
 
В работе разработаны программы для Андроид смартфонов и Ардуино, позволяющие 

выполнять голосовое управление устройствами, подключенными к Ардуино. Используется 
инструментарий Google для распознавания и синтеза речи. Причем повторный запуск 
активити распознавания выполняется в цикле после окончания генерации звука благодаря 
использованию класса UtteranceProgressListener. Связь между Андроид устройством и Ардуино 
выполнена через Bluetooth.  

Представлена схема подключения к Ардуино устройств, которыми выполняется голосовое 
управление. Следует отметить высокое качество распознавания произнесенных фраз при 
работе с серверами Google через Интернет и более низкое при работе с библиотекой речевого 
поиска Google в режиме offline, если мобильное устройство поддерживает этот режим. 
Представленный голосовой интерфейс можно рекомендовать для создания систем простой 
справочной службы и голосового управления. 

Ключевые слова: Андроид, Ардуино, Bluetooth HC-05, Java, Android Studio, планшет, 
cмартфон, распознавание речи, синтез речи. 

 
Введение. В последнее время наблюдается значительный рост интереса к технологиям, 

связанным с распознаванием речи. Это задачи управления устройствами с помощью 
голосовых команд, задачи справочной службы, которая предоставляют информацию после 
запроса в более естественной форме - с помощью голоса. Много задач возникает при 
желании взаимодействовать с помощью голоса с мобильными устройствами. Например, ввод 
голосовых команд для получения информации с Интернета, прокладывания маршрута 
движения,  запуск пользовательских программ, диктовка текста. Последнее время также 
появилась возможность управления домашней, офисной техникой с помощью Android - 
устройств голосовыми командами, что широко рекламируется как технология "умный дом".  

Постановка задачи. Предпосылкой развития речевых технологий является 
значительное увеличение вычислительных возможностей, объема памяти при значительном 
уменьшении габаритов компьютерных систем. Следует также отметить развитие  
математических методов, позволяющих выполнить требуемую обработку аудио сигнала 
путем выделения  из него информативных признаков, однозначно характеризующих речевой 
сигнал. Например, это  широко используемое дискретное преобразование Фурье, известное 
из теории цифровой обработки сигналов. В последнее время используется  вейвлет - 
преобразования, результаты которого более информативны для выделения акустических 
составляющих. Дальнейшая обработка выполняется с использованием акустической модели, 
которая ставит в соответствие выделенным параметрам конкретные звуки(фонемы). 
Окончательное построение фразы, предложения, голосовой команды выполняется с 
помощью лингвистической модели. Следует отметить, что последние две модели 
используют  методы статистического анализа - это метод скрытого Марковского 
моделирования (СММ), метод динамического программирования и метод нейронных 
сетей[1] .  

В работе представлена программа голосового управления Ардуино с помощью 
Андроид - устройства через  Bluetooth HC-05. К Ардуино подключены три исполнительных 
механизма и датчик температуры. После выполнения соответствующих команд программа 
синтезирует голосовое сообщения о результате работы. Этот пример является типичной 
подзадачей общей задачи "Умный дом". Программа также реализует простейший диалог 
между устройством и пользователем, отвечая на простые вопросы. Для распознавания и 
синтеза речи используется инструментарий Google. Если смартфон поддерживает голосовой 
поиск в режиме оффлайн, доступ к Интернет не обязателен. Программа для Андроид 
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написана в среде Android Studio(язык Java), а для Ардуино - в среде разработки Ардуино на 
C++(проект Wiring). Тестировалась на телефоне LG G3 Stylus и планшете Acer A500.  

Результаты. В рамках этой работы на устройстве Андроид должны выполняться 
следующие задачи: 

1. При нажатии на кнопку приложения "Нажми для начала диалога"(рис.1) с помощью 
механизма Intent(намерение) вызывается Активити, выполняющее прослушивание 
произнесенной фразы с последующей передачей ее сервису распознавания речи. Он может 
находиться на серверах Google или установлен на мобильном устройстве, если оно 
поддерживает сервис "голосовой поиск offline".  Если работа производится с серверами через 
Интернет результаты распознавания фраз будут значительно лучше. Для решения этой части 
задачи используется класс RecognizerIntent. 

2. Результат распознавания в виде текстовой строки  сопоставляется со строкой, 
находящейся в памяти. Если сопоставление истинно, то запускается синтезатор речи Google 
и произносится фраза из памяти, соответствующая сопоставленной. Например, результат 
распознавания "включить красный".  Соответствие этой фразе в памяти "красный включила". 
Синтезатор сгенерирует эту фразу. Если сопоставление ложно, то синтезатор сгенерирует 
фразу, соответствующую распознанной строке. Для синтеза речи используется класс 
TextToSpeech. 

3. После окончания синтеза речи основное приложение вновь запускает Активити, 
выполняющее прослушивание произнесенной фразы. Это повторение выполняется до тех 
пор, пока не будет произнесена фраза "конец связи".  После этой фразы приложение должно 
перейти в режим ожидания пока вновь не будет нажата на кнопка "  Нажми для начала 
диалога ".   

4.  После синтеза речи выполняется ее вывод через динамики компьютера. Поэтому 
необходимо в программе использовать специальный механизм, который бы прослушивал 
работу акустического вывода речи, а после окончания запускал вновь Активити по 
прослушиванию речи и ее распознаванию. В этом случае будет смоделирован  полноценный 
диалог речевого общения между пользователем и компьютером. Данный механизм 
реализуется с помощью абстрактного класса utteranceProgressListener. Он использует 
методы, которым передается управление в начале, в конце высказывания синтезатором и при 
появлении ошибки.  

5. Если произнесенная фраза соответствует команде, например "включить синий", то 
приложением на Андроиде выполняется передача байта на Ардуино через Bluetooth 
устройство и Ардуино выполняет включение синего светодиода(имитация устройства). При 
команде "температура" Ардуино пересылает приложению на Андроид значение 
температуры, считанной с температурного датчика DS18B20.  

На рисунке 1 показаны скриншоты до и после активации голосового ввода. 

 
Рис. 1. Скриншоты до и после активации голосового ввода 
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В строке "Распознанный текст" выводится произнесенная фраза или команда, в строке 

температура - значение температуры, возвращенное с Ардуино после произнесения команды 
"темература". Строка "Нажми для начала диалога" - это кнопка, после нажатия на которую 
инициализируется Активити распознавателя речи с последующей обработкой 
произнесенных фраз. 

Программа на Андроид состоит из двух больших блоков -  это блок начала работы 
приложения (I)  и блок работы приложения после нажатия на кнопку "Нажми для начала 
диалога"(II). На рисунке 2 показана блочная последовательность действий, которые 
выполняются каждым блоком (I, II). 

 
Рис. 2. Блок I и блок II, схематично поясняющие работу программы приложения 
 
Здесь приняты следующие сокращения(см. также текст программы): 
1. Блок I: 
1.1. Запуск прил. - выполнить запуск приложения на Андроиде; 
1.2. Подкл. Blu - запускается метод bluet(), который подключает Андроид к Ардуино 

через Bluetooth; 
1.3. Blu - выполняется проверка, подключены ли Андроид и Ардуино по Bluetooth; 
1.3. Зап.  пр.  Т0 - каждую секунду запускается метод run() класса bluetoothInOut, 

который посылает запрос к Ардуино для определения температуры и выполняет считывание 
с Ардуино значения температуры. Таким образом каждую секунду Андроид получает новое 
значение температуры; 

1.4. Ож.Кн. - после запуска приложение переходит в ожидание нажатия на кнопку 
"Нажми для начала диалога". 

2. Блок II: 
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2.1. Кн - нажатие на кнопку "Нажми для начала диалога"; 
2.2. Blu - выполняется проверка, подключены ли Андроид и Ардуино по Bluetooth; 
2.3. Ост. таймер - останавливается таймер, который запускает метод run() класса 

bluetoothInOut; 
2.4.  Зап.  пр.  Т0 - каждую секунду запускается метод run() класса bluetoothInOut, 

который посылает запрос к Ардуино для определения температуры и выполняет считывание 
с Ардуино значения температуры. 

2.5. Зап. РГ - запускается распознаватель голоса, метод spi(); 
2.6. Резул. РГ - метод onActivityResult получает результаты распознавания голоса и 

выполняет их сравнение со строкой вопросов и команд; 
2.7. Blu - выполняется проверка, подключены ли Андроид и Ардуино по Bluetooth; 
2.8. Ср. РР с коман. - сравнивается результат распознавания голоса с прописанной 

командой. При совпадении задается значение переменной value кодом символа. Например, 
символ "1", соответствующий включению RED(см. программу для Ардуино), представлен 
кодом 49 и т.д.; 

2.9. V54 -  выполняется условие value  !=  54.  Код 54  (символ "6")  -  это код запроса 
температуры от Ардуино; 

2.10. Чтен. темпер. - распечатывается значение температуры в строке вывода текста  
temtext и строковой переменной spout присваивается ее значение, которое Андроид получает 
каждую секунду от Ардуино; 

2.11. Посыл. ком. - через Bluetooth на Ардуино посылается байт данных (символ) для 
включения или выключения соответствующего устройства(RED, GREEN, BLUE); 

2.12. Синтез РР - вызывается метод tts.speak, выполняющий аудио синтез ответа на 
произнесенный вопрос, результат выполнения команды, значение температуры или 
произнесенную фразу, если нет соответствия между вопросом и ответом(т.е. система 
работает как попугай); 

2.13. Просл. Аудио - здесь работает метод onDone класса utteranceProgressListener 
который следит за окончанием генерации динамиком звука синтеза речи; 

2.14. АЗ - проверка завершения аудио вывода синтезатором речи; 
2.15. КС - проверка произнесения фразы "конец связи"; 
2.16. Blu - выполняется проверка, подключены ли Андроид и Ардуино по Bluetooth; 
2.17. Ост. таймер - останавливается таймер, который запускает метод run() класса 

bluetoothInOut; 
2.18. Зап. пр. Т1 - каждую секунду запускается метод run() класса bluetoothInOut, 

который  выполняет считывание с Ардуино значения температуры(запрос на температуру не 
посылается); 

2.19. Ож. кн. - приложение переходит в ожидание нажатия на кнопку "Нажми для 
начала диалога". 

В соответствии с перечисленными задачами рассмотрим основные отдельные блоки 
приложения. 

1. Создается класс приложения MainActivity, наследуемый от класса Activity - базового 
класса для всех экранов приложения. Здесь используется интерфейс 
TextToSpeech.OnInitListener для инициализации синтезатора речи. 

public class MainActivity  extends Activity implements TextToSpeech.OnInitListener  { 
    // Объявление переменных 
    public String sp10 = " выключить зеленый "; public String sp20 = " включить зеленый ";  
... 
//Socket, с помощью которого будут отправляться данные на bluetooth Arduino 
    private BluetoothSocket clientSocket; 
    // UUID для случая подключения к последовательному bluetooth  устройству 
    private UUID uuid = UUID.fromString("00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB"); 
... 
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    // Описание хеш карты для хранения  
    // ключа (TextToSpeech.Engine.KEY_PARAM_UTTERANCE_ID - в нашем случае) 
    // и любого значения - строки (например - "5678") 
    private HashMap<String, String> params = new HashMap<>(); 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
... 
        tts = new TextToSpeech(this, this); 
        tts.setOnUtteranceProgressListener(new utteranceProgressListener()); //Установка 

слушателя  
//синтеза речи 
        bluet(); // Подключение bluetooth 
    }  
// Вызов активности распознавателя голоса при нажатии на кнопку 
    public void click(View view) { 
if(upbluetooth==0) { // Если Bluetooth подключен 
// При нажатии на кнопку останавливаю таймер работы  
// программы по передаче и чтению  температуры  
        time.cancel(); time.purge(); 
// Запускаю таймер работы программы с новыми начальными  
// данными(посылка запроса температуры и прием температуры) 
        bluecancel = 0; time = new Timer(); 
        bluetoothInOut bInOut = new bluetoothInOut(); time.schedule(bInOut,500,1000); 
       } 
        spi(); // Запускаю распознаватель речи 
    } 
  @Override 
// Следующий метод выполняет инициализацию синтезатора речи. 
// Он требует назначения интерфейса TextToSeech.OnInitListener для 
// базового класса приложения MainActivity 
 public void onInit(int status) { 
 if (status == TextToSpeech.SUCCESS) {// При успешной инициализации 
tts.setLanguage(Locale.getDefault()); // выполняется использование языка 
// синтезатора, установленного по умолчанию 
// Передача параметра params для вызова слушателя синтезируемой речи.            

params.put(TextToSpeech.Engine.KEY_PARAM_UTTERANCE_ID,"HELLO");       } else 
{txtText.setText("Инициализация не выполнена"); } } 

... (далее классы и методы, которые кратко описаны ниже) 
} 
2. Метод  spi() используется для запуска активности распознавания голоса Google с 

помощью механизма Intent. Активность формирует запрос к серверам Google и посылает его 
через Интернет. 

    public void spi() { 
// Intent подготавливает запуск активности распознавания голоса 
 Intent intent =  new Intent(RecognizerIntent.ACTION_RECOGNIZE_SPEECH); 
// Передача в активность параметров. Задает подсказку пользователю  
intent.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_PROMPT, "Говори громко и четко!"); 
// Запускается активити, выполняющее распознавание произнесенных 
// фраз и возвращающая результаты распознавания 
        startActivityForResult(intent, CODE);    
} 
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3. Метод  onActivityResult используется в программе для получения результатов работы 
Активити распознавания речи. Фактически он принимает результат распознавания с 
серверов Google через Интернет и передает их основному приложению. 

protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 
// Возврат результатов распознавания речи 
        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); 
// Если это результаты распознавания речи (CODE) 
// и процесс распознавания прошел успешно 
        switch (requestCode){ case CODE: { if (resultCode == RESULT_OK && null != data) 

{ 
 // то получаем список текстовых строк - результат распознавания. 
// Строк может быть несколько, а правильные результаты идут в начале 
                    ArrayList<String> spee = 

data.getStringArrayListExtra(RecognizerIntent.EXTRA_RESULTS); 
sp =spee.get(0); // Из массива строк - результатов выбирается самая первая 
txtText.setText(sp); // и выводится на экран  
                            spout = sp; 
 // Сопоставления результата распознавания со строками вопросов 
                            int r10 = sp.compareTo(sp10);   ... 
// В зависимости от результата сопоставления выбирается тот или иной ответ 
                            if (r10 == 0) spout = sp20;  ... 
if (upbluetooth == 0) {  // Если подключение к bluetooth существует то 
                        // результат сравнения представляем символом 
                        // Например, если результат распознавания голоса соответствует строке 
                        // "включить зеленый" то на bluetooth посылаем символ 3 (код 51) 
                        ... if (r3 == 0) value = 51; ... 
                       // Если запрашиваем температуру, то посылаем данные 
                        if (value != 54) outData(value); 
                        if (value == 54) { temtext.setText(readMessage);  // Распечатываем 

температуру 
                            spout = readMessage;   }   } 
// Синтез речи для выбранного ответа 
                            tts.speak(spout, TextToSpeech.QUEUE_ADD, params); 
                }         }  break;  } } 
 
4. Объявляем класс utteranceProgressListener, наследуемый от класса 

UtteranceProgressListener. Он необходим для выполнения действий после прослушивания 
результата синтеза речи. Выше было отмечено, что Активити распознавания речи должно 
запускаться автоматически после произнесенной синтезатором речи фразы до тех пор, пока 
не встретятся голосовая команда "конец связи".  Этот класс содержит необходимый нам 
метод, который выполняется после завершения звука динамиком, сгенерированным 
синтезатором. 

    public class utteranceProgressListener extends UtteranceProgressListener { 
        @Override 
        public void onDone(String utteranceId) { // Действия после окончания речи 

синтезатором 
            r19 = sp.compareTo(sp19); 
            if(r19 != 0) spi(); // Если не "конец связи", то активити распознавания голоса 

запускается вновь 
            else  { if(upbluetooth==0) {  // Если Bluetooth включен 
                // и если произнесено "конец связи" - останавливаю таймер 
                time.cancel(); time.purge(); 
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// и запускаю таймер работы программы с новыми начальными данными 
// (без посылки запроса температуры но с приемом температуры) 
                bluecancel = 1; 
                time = new Timer(); 
                bluetoothInOut bInOut = new bluetoothInOut(); 
                time.schedule(bInOut,500,1000);  } } } 
        @Override 
        public void onStart(String utteranceId) { } 
        @Override 
        public void onError(String utteranceId) { txtText.setText("Error"); } } 
 
5. Класс bluetoothInOut, который наследуется от класса TimerTask необходим для 

запроса температуры с Ардуино один раз в секунду.  
public class bluetoothInOut extends TimerTask { 
        public void run() { 
            try { if( bluecancel == 0 ) // Только в этом случае посылаем запрос температуры 
                {  OutputStream outStream = clientSocket.getOutputStream();  

outStream.write(54);} 
                // Получаем входной поток для приема данных 
                InputStream inb = clientSocket.getInputStream(); 
                // Преобразование входного потока от bluetooth в строку 
                DataInputStream in = new DataInputStream(inb);  bytes = in.read(buffer); 
                if (bytes > 10 )  // Если через bluetooth получено (например) больше 10 байт, то 
                { // преобразуем байты в строку с нулевого индекса до индекса bytes 
                    readMessage = new String(buffer, 0, bytes); } 
            } catch (IOException e) {  }  }   } 
 
Необходимо подчеркнуть следующие особенности работы программы. 
1. Перед запуском синтезатора речи необходима его инициализация. Для этого 

основной класс MainActivity создается с использованием интерфейса 
TextToSpeech.OnInitListener. При инициализации  используется метод onInit(int status). 

2. Для работы метода onDone класса utteranceProgressListener, который следит за 
окончанием генерации динамиком звука синтеза речи, необходимо описание хеш карты для 
хранения ключа в params. При инициализации синтезатора необходимо выполнить передачу 
ключа с помощью метода  
params.put(TextToSpeech.Engine.KEY_PARAM_UTTERANCE_ID," HELLO"). Необходимо 
также установить слушатель синтеза речи tts.setOnUtteranceProgressListener(new 
utteranceProgressListener()); 

3. Чтение температуры с Ардуино выполняется раз в одну секунду с помощью классов 
Timer и TimerTask, которые выполняют запуск задачи в определенное время в будущем через 
определенные интервалы(500 и 1000 миллисекунд соответственно по программе). Попытка 
организации запроса температуры с последующим ее чтением в основном потоке Thread 
приводит к тому, что для получения текущего значения температуры необходим ее 
повторный запрос. Т.е. для получения правильного текущего значения температуры 
необходимо два раза сказать: "температура". Использование отдельного потока Thread с 
классом Handler работает правильно но  приводит к ошибочной передаче кириллицы. 
Латиница передается верно, как это представлено в работе[6]. Поэтому здесь использовался 
способ чтения температуры с одновременным ее запросом с Андроид каждую секунду в 
переменную readMessage, которая доступна в любой момент синтезатору голоса. При 
команде "температура" ее значение берется из строки readMessage и синтезируется 
синтезатором. 
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Текст программы на языке Java  с файлом разметки и манифестом для Android  Studio  
1.0.1. представлен в источнике [4]. Видео - ролик работы разработанной здесь системы 
представлен в источнике [3]. 

На рисунке 3. показана схема подключения к Arduino UNO устройства связи Bluetooth 
HC-05, датчика температуры DS18B20 и трех светодиодов красного, зеленого и синего цвета 
(альтернатива трем исполнительным механизмам, например свет, телевизор и кондиционер). 

 
Рис. 3. Схема подключения устройств к Ардуино 

 
Программа для Ардуино написана в стандартной среде разработки Ардуино[5] и ее тест 

приведен в источнике[4]. 
 
Выводы. 
1. Разработаны программы  для смартфонов и планшетов на ОС Андроид и Ардуино , 

позволяющие выполнять  голосовое управление устройствами, подключенными к Ардуино. 
Здесь используется инструментарий Google для распознавания и синтеза речи. Причем 
повторный запуск Активити распознавания выполняется в цикле после окончания генерации 
звука благодаря использования класса UtteranceProgressListener.  

2. Представлена схема подключения к Ардуино устройств, которыми выполняется 
голосовое управление. 

3. Следует отметить высокое качество распознавания произнесенных фраз при работе с 
серверами Google через Интернет и более низкое при работе с библиотекой речевого поиска 
Google в режиме offline, если мобильное устройство поддерживает этот режим. 

4. При создании библиотеки голосовых команд необходимо подбирать такие команды, 
которые распознаются с меньшими ошибками. Особенно это относится к режиму offline. 

5. Опыт показал, что при создании систем голосового управления для более надежного 
распознавания и автономности целесообразно использовать технологию распознавания с 
коротким словарем команд, которая работает всегда в режиме offline.  

6. Представленный здесь голосовой интерфейс можно рекомендовать для создания 
систем простой справочной службы и голосового управления. 
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д.т.н., проф. Мясищев О.А., Лєнков О.С. 
ANDROID І ARDUINO В ЗАВДАННЯХ УПРАВЛІННЯ ГОЛОСОМ І СИНТЕЗУ МОВИ 

 
У роботі розроблені програми для Андроїд смартфонів і Ардуїно, що дозволяють 

виконувати голосове управління пристроями, підключеними до Ардуїно. Використовується 
інструментарій Google для розпізнавання і синтезу мови. Причому повторний запуск актівіті 
розпізнавання виконується в циклі після закінчення генерації звуку завдяки використання класу 
UtteranceProgressListener. Зв'язок між Андроїд пристроєм і Ардуїно виконаний через Bluetooth. 

Представлено схему підключення до Ардуино пристроїв, якими виконується голосове 
управління. Слід зазначити високу якість розпізнавання вимовлених фраз при роботі із 
серверами Google через Інтернет і більше низьку при роботі з бібліотекою мовного пошуку 
Google у режимі offline, якщо мобільний пристрій підтримує цей режим. Представлений 
голосовий інтерфейс можна рекомендувати для створення систем простої довідкової служби й 
голосового управління. 

Ключові слова: Андроїд, Ардуїно, Bluetooth HC-05, Java, Android Studio, планшет, 
смартфон, розпізнавання мови, синтез мови. 

 
 

Prof. Myasischev A.А., Lenkov O.S.  
ANDROID AND ARDUINO CONTROL PROBLEMS IN VOICE AND SPEECH SYNTHESIS 

 
The work program developed for Android smartphones and Arduino, which perform voice control 

devices connected to the Arduino. Google tools used for speech recognition and synthesis. And restart 
Activiti recognition is performed in the cycle after the sound generation due to the use of class 
UtteranceProgressListener. Communication between Android and Arduino device is made via Bluetooth. 

The scheme of connection to the Arduino device which performs voice control. It should be noted 
the high quality of recognition of spoken phrases when dealing with Google's servers via the Internet and 
lower when working with library Google voice search mode offline, if the mobile device supports this 
mode. Presented voice interface can be recommended to create a simple help desk systems and voice 
control. 

Keywords: Android, Arduino, Bluetooth HC-05, Java, Android Studio, tablet, smartphone, speech 
recognition, speech synthesis.  

http://cxem.net/arduino/arduino64.php.%20-%202012
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УДК 004.056.5                                                                  д.т.н., доц. Оксіюк О.Г. (КНУ) 
 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ 
УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ 

 
У статті проаналізовано особливості забезпечення захисту інформації в системах 

управління навчанням, розглянуто можливості забезпечення санкціонованого доступу до 
матеріалів курсу за допомогою впровадження політики рольового розмежування доступу, 
показано основні загрози фальсифікації результатів навчання та можливі методи та моделі 
протидії цим загрозам. Визначенні особливості забезпечення інформаційної безпеки в системах 
управління навчанням. Розглянуто можливості забезпечення санкціонованого доступу до 
матеріалів курсу за допомогою впровадження політики рольового розмежування доступу до 
інформаційних ресурсів у систему дистанційного навчання. Проведений аналіз методів та 
підходів до побудови систем розпізнавання та ідентифікації користувачів комп’ютера на основі 
інформаційних моделей. Визначено особливості кожного із розглянутих методів, їх переваги, 
недоліки та напрями подальшого використання.  

Ключові слова: система управління навчанням, захист інформації, інформаційна система, 
політика інформаційної безпеки, інформація. 

 
Інформація – текстова, числова, графічна, звукова, незалежно від того, чи є вона 

власністю держави, суспільства або окремих організацій чи фізичних осіб, становить певну 
цінність. Тому навчальний інформаційний ресурс потребує постійного захисту від різних 
сторонніх впливів і джерел загроз, які можуть призвести до зниження їхньої цінності, 
порушення конфіденційності, цілісності та доступності. Розвиток інформаційних систем, їх 
ускладнення, взаємна інтеграція та відкритість призводять до появи нових джерел загроз 
інформації, зростання кількості зловмисників, котрі мають потенційну можливість здійснити 
вплив на неї.  

Інформаційні технології як невід’ємна складова сучасного суспільства все глибше 
проникають практично в усі сфери діяльності людини.  Водночас людство з кожним роком 
стало все інтенсивніше їх використовувати. Повсякденне застосування інформаційних 
технологій має значні переваги: підвищується ефективність процесу управління; значно 
збільшується швидкість оброблення та передачі даних; покращується захист інформації від 
зловмисних дій і т.п. Саме тому забезпечення безпеки не тільки самої інформації, але й 
безпосередньо інформаційних технологій є актуальною проблемою, яка вимагає нагального 
вирішення. 

Метою статті є визначення особливостей забезпечення інформаційної безпеки в 
системах управління навчанням. 

Система управління навчанням – система управління навчальною діяльністю, яка 
використовується для розробки, управління та поширення навчальних матеріалів із 
забезпеченням спільного доступу. Програмне забезпечення системи управління навчанням 
складається з двох частин: клієнтської і серверної.  

До складу клієнтської частини входять два компоненти: підсистема навчання та 
підсистема діагностування. Серверна частина системи електронного навчання реалізується 
на основі спеціалізованого програмного забезпечення і являє собою систему управління 
навчальним процесом. 

Використання систем управління навчанням передбачає доступність для студента 
навчальних матеріалів (тексти лекцій, завдання до практичних/лабораторних та самостійних 
робіт; додаткові матеріали (книги, довідники, посібники, методичні розробки) та засобів для 
спілкування і тестування протягом 24 годин 7 днів на тиждень.  

Для захисту інформації у системах управління навчанням першочерговими  завданнями 
є забезпечення санкціонованого доступу користувачів до матеріалів курсу, а також 
автентичності навчальної звітності. Розглянемо детальніше можливості забезпечення кожної 
з вимог. 
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Контроль за доступом. Умовою забезпечення надійного захисту інформації у системі 
управління навчанням є розроблення та впровадження політики інформаційної безпеки [1]. 
За її відсутності у аналогічній системі можуть виникати протиправні дії зловмисників щодо 
курсів навчальних програм загалом, так і кожного з користувачів (викладач, курсант/студент, 
ад'юнкт) зокрема [2].  

Система керування процесом навчання передбачає управління великими базами даних 
(індивідуальні дані користувачів, навчальні програми, лекційні та лабораторні матеріали, 
репозитарій тощо) та надання доступу до певної інформації різним категоріям користувачів 
(адміністратори, педагогічний склад, курсанти/студенти, ад'юнкти) [3]. Основним завданням 
політики безпеки у системі є захист інформаційних активів від зовнішніх і внутрішніх 
навмисних і ненавмисних джерел загроз [4]. 

Проведений у [5]  огляд ряду найпоширеніших політик безпеки,  які можуть 
застосовуватися до різних інформаційних систем, показав, що найоптимальнішою для систем 
управління навчанням є політика рольового розмежування доступу (РРД) до інформаційних 
ресурсів.  

Основними елементами моделі РРД до інформаційних ресурсів системи керування 
навчанням є: 

– – множина користувачів системи: педагогічний склад, 
курсанти/студенти, ад’юнкти та ін.; 

–  – множина ролей системи: manager – адміністратор; course 
creator – автор курсу; teacher – викладач; non-editing teacher – викладач без права 
редагування; student – курсанти/студенти; guest – відвідувач; authenticated user – 
авторизований користувач та ін.; 

–  –  множина прав доступу до об'єктів системи:  навчальні 
курси, науковий репозитарій, особисті дані користувачів та ін.; 

–  – множина сеансів роботи користувачів системи, статистика 
роботи користувачів; 

– –  функція,  яка визначає для кожної ролі системи множину прав 
доступу; 

– при цьому для кожного   існує така, що ; 
–   – функція, яка визначає для кожного користувача системи множину 

ролей, на які він може авторизуватися; 
– – функція, яка визначає для кожного сеансу відповідного користувача 

системи, від імені якого він активований; 
– – функція, яка визначає для користувача системи множину ролей, на 

які він авторизований в цьому сеансі; при цьому в кожен момент часу τ для кожного сеансу 
 має виконуватися умова . Принципово можуть існувати ролі 

системи, на які не авторизований жоден користувач. 
Загальна схема моделі РРД до інформаційних ресурсів зображена на рис. 1.  
Модель рольового розмежування доступу дає змогу чітко встановити рівні доступу 

кожного користувача системи до тої чи іншої інформації, що міститься в навчальних 
програмах, репозитарії та ін., проводити статистику сеансів роботи користувача.  

Чітко встановлені рівні доступу до інформаційних ресурсів запобігають діям 
зловмисників, спрямованим на зміну властивостей інформації – цілісність, доступність, 
конфіденційність [4]. 

Автентичність навчальної звітності. Однією з складових систем управління 
навчанням є підсистема діагностування, що призначена для перевірки рівня знань студентів. 
Наявність такої підсистеми, звичайно, передбачає процес оцінювання та необхідність 
ведення журналу успішності. Таким чином, після виконання студентом чергової роботи, у 
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спеціальному файлі звітності має бути зроблено відмітку, яку не можна імітувати власноруч. 
Це можливо, якщо зловмиснику невідомий: 

• спосіб створення такого запису-відмітки (секретність алгоритму); 
• масив деяких даних, що включаються у запис (секретність ключа). 

 
 

Ієрархічна модель доступу 
до інформаційних ресурсів  

Обмеження Обмеження 

   

 Обмеження 
user roles 

UA PA 

 
Рис. 1. Схема моделі РРД до інформаційних ресурсів системи управління навчанням 

 
Обирати, що саме слід робити секретним: ключ чи алгоритм необхідно на основі 

аналізу трудомісткості злому відповідно секретного ключа та секретного алгоритму. 
Встановлено, що в даному випадку трудомісткість злому секретного алгоритму на порядок 
вища, ніж секретного ключа. Це пояснюється тим, що алгоритм захисту являє собою код, 
пов’язаний із іншою частиною ПЗ діалектичними зв’язками, тому зломщикові необхідно 
виконати великий обсяг роботи для аналізу цих посилань. В той же час, якщо алгоритм 
створення записів є відомим, то зломщикові достатньо віднайти статичні дані у коді ПЗ 
(ключ), що легко виконується шляхом трасування програми. Отже, використання секретного 
алгоритму в даному випадку є обґрунтованим. 

Для виключення можливості видачі чужих результатів за свої у кожний запис файлу 
звітності слід вносити певну унікальну для даного і-того студента інформацію. В [6] було 
запропоновано шифрування запису за допомогою відкритого ідентифікатора студента ei у 
якості ключа. Отриманий від студента результат на сервері розшифровується за допомогою 
секретного ідентифікатора студента di. ei та di утворюють пару, і виступають відповідно 
відкритим та секретним ключами двохключової системи шифрування. Аналогічно результат 
виконання кожної роботи шифрується за допомогою відкритого ідентифікатора j-тої 
навчальної роботи wj у якості ключа.  На сервері результат розшифровуватиметься за 
допомогою відкритого ключа vj.  

Ще однією загрозою процесу електронного навчання є можливість підміни студента, 
коли працювати віддалено буде не сам студент, а його "довірена" особа. Для запобігання цієї 
ситуації слід впровадити біометричну автентифікацію особи студента [6]. Традиційні методи 
ідентифікації та аутентифікації, основані на використанні карток, електронних ключів чи 
інших переносних ідентифікаторів, а також паролів і кодів доступу, мають істотні недоліки. 
Головним недоліком таких методів є неоднозначність ідентифікованої особистості. Ще 
одним, не менш важливим недоліком традиційних методів ідентифікації є складність 
виявлення підміни ідентифікованого користувача.  

Використання методів прихованого клавіатурного моніторингу дає змогу реалізувати 
процедури ідентифікації та аутентифікації. Підміну ідентифікованого користувача можна 
встановити на основі результатів процедури аутентифікації, що може провадитися 
безперервно. Крім цього, фактор прихованого спостереження допомагає виявити 
недозволених користувачів [7].  

Висновки. У роботі проаналізовано особливості забезпечення захисту інформації в 
системах управління навчанням, розглянуто можливості забезпечення санкціонованого 
доступу до матеріалів курсу за допомогою впровадження політики рольового розмежування 
доступу, показано основні загрози фальсифікації результатів навчання та можливі методи 
протидії цим загрозам. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

В статье проанализированы особенности обеспечения защиты информации в системах 
управления обучения, рассмотрены возможности обеспечения санкционированного доступа к 
материалам курса с помощью внедрения политики ролевого разграничения доступа, показаны 
основные угрозы фальсификации результатов учения и возможные методы и модели 
противодействия этим угрозам. Определении особенности обеспечения информационной 
безопасности в системах управления учебой. Рассмотрены возможности обеспечения 
санкционированного доступа к материалам курса с помощью внедрения политики ролевого 
разграничения доступа к информационным ресурсам в систему дистанционного обучения. 
Проведенный анализ методов и подходов к построению систем распознавания и идентификации 
пользователей компьютера на основе информационных моделей. Определены особенности 
каждого из рассмотренных методов, их преимущества, недостатки и направления дальнейшего 
использования.  

Ключевые слова: система управления обучением, защита информации, информационная 
система, политика информационной безопасности, информация. 

 
Ph.P. Oksiuk A.G. 

FEATURES OF PROVIDING OF PRIV IN SYSTEMS MANAGEMENTS EDUCATING 
In the article the features of providing of priv are analysed in control system of educating, 

possibilities of providing of the sanctioned access are considered to materials of course by means of 
introduction of politics of ролевого differentiation of access, the basic threats of falsification of results of 
studies and possible methods and models of counteraction to these threats are shown. Determination of 
feature of providing of informative safety in control system studies. Possibilities of providing of the 
sanctioned access are considered to materials of course by means of introduction of politics of ролевого 
differentiation of access to the informative resources in the controlled from distance departmental 
teaching. Conducted analysis of methods and going near the construction of the systems of recognition 
and authentication of computer users on the basis of informative models. The features of each are certain 
of the considered methods, their advantage, defects and directions of the further use. 

Keywords: control system by studies, priv, informative system, politics of informative safety, 
information. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ 
АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ  

 
Система дистанційного навчання дає змогу впроваджувати інтерактивні технології 

викладення матеріалу, здобувати повноцінну освіту, підвищувати кваліфікацію співробітників у 
територіально розподілених місцях.  

У статті розглядаються аспекти використання сучасних автоматизованих 
інформаційних технологій для підвищення ефективності та оптимізації навчального процесу. 
Охарактеризовані напрямки впровадження інформаційних технологій в навчальний процес. 
Розглядаються проблеми, що  пов’язані із практикою професійної підготовки, проведений аналіз 
реальної технічної конфігурації автоматизованої інформаційної навчальної системи, яка 
представлена у вигляді деякої умовної автоматизованої навчальної аудиторії. 

Ключові слова: автоматизована інформаційна система, інформаційні технології, 
інформаційні системи, інформаційні освітні технології, підвищення ефективності, 
оптимізація. 

 
Вступ. Повна комп'ютеризація навчального процесу припускає обробку великої 

кількості інформаційних повідомлень від різних суб'єктів системи дистанційного навчання 
(СДН), мають всі передумови, щоб бути повністю автоматизованими освітніми об'єктами. 
Сучасну СДН важко представити без використання глобальних комп'ютерних мереж. При 
створенні інформаційної мережні СДН можна виділити наступні найважливіші елементи. 

Система керування СДН, що забезпечує захист та доступ до навчальної інформації 
дистанційної освіти, облік роботи слухачів і студентів, викладачів, адміністраторів 
навчального процесу, формування документів, які оформляють процес їх одержання. 

Автоматизовані навчальні курси. Відзначимо важливість обмежень при створенні 
автоматизованих мережних навчальних курсів, тому що наповнення курсів відео та 
звуковими фрагментами робить досить проблематичним їхнє використання. Реально 
доступні більшості слухачам швидкості наших каналів передачі даних досить низькі і 
висувають додаткові вимоги до устаткування, що використається. 

Система тестування. Тестування є умовою підтримки всіх основних типів питань та 
можливість використання її як автономно, так і у складі навчальних курсів. 

Методики та навчальні матеріали, що забезпечують взаємодію між викладачем і 
слухачем у ході автоматизованого навчального процесу за допомогою мережних технологій.  

Постановка проблеми. СДН складаються з ряду об'єднаних інформаційних 
комп’ютерних систем для керування всім ходом навчального процесу. Процес починається 
від обробки вихідної інформації про слухачів, що виявили бажання одержати необхідний 
обсяг знань у СДН, і закінчується видачею документів установленого зразка, що свідчать про 
успішне завершення навчання. Автоматизована інформаційна система (АІС) має комп’ютери 
об'єднані в інформаційну мережу, що збирає та передає  інформацію про хід навчального 
процесу. Ця інформація надходить на сервер, де переробляється по певних алгоритмах, після 
чого видаються впливи для керування навчальним процесом у реальному часі. Дана 
процедура передачі інформації слабо узгоджена між різними об’єктами навчання та 
системами обслуговування. Оптимізація процесу надасть можливість більш якісно та швидко 
отримувати необхідну інформацію. 

Система дистанційного навчання дає змогу впроваджувати інтерактивні технології 
викладення матеріалу, здобувати повноцінну освіту, підвищувати кваліфікацію 
співробітників у територіально розподілених місцях.  

Аналіз досліджень по інформаційних технологіях освіти. Огляд застосування 
сучасних технологій вказує на три очевидні основні функції та домінуючі типи застосування 
сучасних комп'ютерів та мережних технологій:  
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1) виконання швидкісних складних обчислень;  
2) автоматизація і роботизація виробництва та процесів керування, а також контроль за 

їх протіканням;  
3) переробка, збереження, пошук і трансформація видів інформації на всіх рівнях її 

потенційного використання від державного та глобального до побутового й індивідуального. 
Саме останній тип використання інформаційних технологій  грає усе більш важливу 

роль у сучасному громадському житті, у виробництві та у різноманітних соціокультурних 
змінах.  

Одна із примітних рис сучасного етапу науково-технічного прогресу полягає у тому, 
що інформація у визначеній мірі перетворюється в продукт промислового виробництва. 
Інформаційна технологія,  що створює усе більш досконалі технічні і програмні засоби для 
реалізації зазначених вище функцій комп’ютерів, сприяє максимально швидкому 
впровадженню наукових досягнень. Особливо це стосується обчислювальних методів які ще 
зовсім недавно були далекі від використання таких підходів. Це сприяє підвищенню 
ефективності впливу науки на всі сфери життєдіяльності та виробництво. 

У системі дистанційного навчання комп'ютери застосовуються як потужний 
обчислювальний засіб, а також  як спосіб збереження величезних масивів інформації з різних 
галузей знань. Перебудова роботи вищої школи на базі комп'ютеризації навчання дозволяє 
впроваджувати інформаційні технології з двох сторін:  

1) удосконалювання комп’ютерної техніки та її спеціалізованого програмного 
забезпечення, які більше відповідали вимогам навчально-виховного процесу; 

2) зміну методики викладання та організації роботи студентів. 
Важливу роль у комп'ютеризації навчання здійснюють комп'ютери, на базі яких 

створюються автоматизовані інформаційні системи навчання та навчальні комплекси, що 
забезпечують ефективність і якість засвоєння навчального матеріалу з об'ємним, 
інформаційним змістом. Комп'ютерна навчальна програма надає переваги, що не можуть 
забезпечити традиційними засобами і методами навчання:  

1) комп’ютерна навчальна програма дає можливість індивідуального підходу до 
навчання, при якому студент сам підбирає посильний ритм роботи із засвоєння навчального 
матеріалу; 2) доступ до віддалених інформаційних баз даних є основою дистанційного 
спілкування;  

3) у багатьох випадках сполучення навчальних програм, доступу до віддаленої 
інформації та можливостей інформаційних мереж телекомунікації дає унікальний 
стимулюючий ефект, якого не можна досягти звичайними педагогічними методами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розглянемо методи оптимізації в системах 
обслуговування АІС.  Завдання оптимального керування процесом СДН виникла одночасно з 
появою таких систем.  Спочатку функцію керування здійснювала людина.  У міру 
ускладнення навчальних процесів, удосконалення інформаційного середовища (розвитку 
мережі Інтернет), росту кількості слухачів при одночасному збільшенні кількості навчальних 
курсів виникла проблема у більш складному керуванні. Можливості людини тут ставали 
обмежуючим фактором і виникла необхідність у використанні ефективних способів обробки 
інформації, новітніх засобів комп’ютерної техніки, автоматизованих інформаційних систем 
тощо. Виникла проблема до створення управлінських механізмів, що могли б регулювати 
критичні параметри процесів та реагувати на зміни ситуації в автоматизованій системі. 
Тільки автоматизована інформаційна система керування здатна управляти навчальним 
процесом СДН в оптимальному режимі, коли підвищується ефективність навчання та 
використання кадрів. Організація автоматизованої інформаційної системи – це своєчасне 
одержання інформації [1], передача та перетворення її - є важливішою умовою 
функціонування системи керування процесом дистанційного навчання. 

Застосування методів програмування для цілей оптимізації систем масового 
обслуговування показує, що в цілому ряді випадків як оптимальні значення керуючих 
параметрів приймаються тільки цілі  значення (  0  або 1).  На даний момент в доступній 
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літературі тільки в ряді робіт зроблена спроба застосувати методи такого програмування для 
цілей оптимізації систем масового обслуговування з необмеженою чергою в 
нестаціонарному випадку. 

Далі показані методи оптимізації, що доступні для оптимального керування в системах 
масового обслуговування для автоматизованих інформаційних систем.  

Таблиця 1 
Методи оптимізації  різного типу  

Методи оптимізації Система із втратами Система з 
необмеженою 

чергою 

Система з 
обмеженою 

чергою 

Загальні 
моделі  

Послідовний аналіз 
варіантів 

Бронштейн Веклеров 
Веклеров 
Риків, Лемберг 
Ромашкін  
Мебуке  Пономарів  
Белослудцев  

Кокс, Сміт 
Бронштейн 
Риків  

  

Лінійне 
програмування 
(прямі методи) 

Ланин, Шварц  Питтель Пономаренко   

Лінійне 
програмування 
(ітеративні методи) 

  Пономаренко  
 

 

Динамічне 
програмування 

Коваленко  
Співаковський  

 Правоторова  Ховард  

 
У автоматизованій інформаційній системі керування процесом навчання є інтервали 

часу між запитами вступників, видаваними сигналами й повідомленнями, а також тривалості 
обробки кожного повідомлення що є випадковими величинами. Це не дозволяє побудувати 
синхронний детермінований процес прийому повідомлень, їхньої обробки на сервері та 
видачі команд на виконання. У більшості випадків все ж вдається побудувати деякий 
випадковий процес, пов'язаний із функціонуванням системи та досить точно його описує. 
Аналіз таких процесів, виявлення закономірностей їх роботи, визначення їх характеристик 
входять у коло завдань, розв'язуваних теорією масового обслуговування. Це приводить до 
необхідності розглядати комп’ютери, що управляють процесом дистанційного навчання, як 
систему масового обслуговування з декількома вхідними потоками заявок. 

З метою результативного практичного застосування проаналізованих методів 
оптимізації, що визначають ступінь ефективного використання комп’ютерних систем аналізу 
та обробки інформації дистанційного навчання  на тимчасовому інтервалі (0,t), розглянемо як 
приклад, організацію роботи автоматизованої навчальної аудиторії.  

При аналізі доступних джерел виявлено, що широке розповсюдження отримали 
автоматизовані інформаційні навчальні системи різних властивостей такі як системи 
дистанційного навчання, автоматизовані системи контролю знань (тестування), 
автоматизовані навчальні класи тощо. У загальному випадку можна абстрагуватися від 
реальної технічної конфігурації автоматизованої інформаційної навчальної системи та 
уявити її у вигляді деякого умовної автоматизованої навчальної аудиторії (АНА),  що 
схематично по аналогії зображено на рисунку 1. 
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Загалом автоматизованої навчальної аудиторії містить один чи кілька основних вузлів 
(серверів), на яких розміщені бази даних, необхідна кількість робочих станцій та периферійні 
і допоміжні пристрої, об'єднані між собою комп’ютерною мережею. Для прикладу, як  
станція може розглядатися комп'ютерний клас, тоді центральним вузлом буде сервер 
локальної мережі, що поєднує кілька таких класів. Тут виникають ряд завдань, однієї з яких є 
необхідність координації навчального процесу в АНА таким чином, щоб забезпечити 
оптимальний режим роботи слухачів та звести до мінімуму простій обладнання. Вимога, що 
надійшла,  розміщається в черзі і якщо розподільний алгоритм дає дозвіл,  надходить в 
обслуговуючий пристрій. Інтервал часу, протягом якого вимозі дозволено залишатися на 
обслуговуючому пристрої (дозволений квант часу), може змінювати свою величину. 
Гіпотетичний квант часу може бути достатнім або недостатнім для задоволення вимоги. 
Якщо він достатній,  то вимога залишає систему обслуговування.  Якщо час недостатній,  
вимога знову надходить у чергу як частково завершена робота та чекає у системі поки 
розподільний алгоритм надасть новий квант часу. Загалом після достатньої кількості 
повернень до обслуговуючого пристрою вимога закінчує обслуговування та залишає 
систему. Змінюючи розподільний алгоритм, можна істотно впливати на забезпечення 

переважної обробки завдань із більш високим пріоритетом. 
Розглянемо по аналогії [2] автоматизовану навчальну аудиторію як окремий випадок 

локальної мережі (під мережі).  Наприклад,  в ній є n абонентів станцій, які звертаються до 
одного файлу-сервера. Для кожної такої станції існує окрема черга вимог. Вимоги надходять 
у систему у випадкові моменти часу, інтервали між якими є незалежними випадковими 
величинами та підкоряються експонентному закону розподілу з параметром ( [2]. Проміжки 
часу обслуговування вимоги також передбачаються взаємно незалежними й однаково 
розподіленими з показовим законом із середнім значенням 1/9. Таким чином, маємо 
інформаційну мережу систем масового обслуговування (СМО), що складається з n+1 вузлів, 
де кожний вузол є СМО типу М|М|1 (у визначеннях Кендала) з інтенсивністю надходження 
вимог l  і інтенсивністю обслуговування m. При узагальнені будемо розглядати кожну 
станцію та відповідну їй чергу як джерело різнотипних вимог, а сервер – як обслуговуючий 
пристрій. Також передбачається наявність накопичувача, що має R місць для очікування.  У 
результаті одержимо систему Mn|M1|R [3]. 

Висновки. Проаналізовано основні аспекти використання сучасних автоматизованих 
інформаційних технологій для оптимізації навчального процесу. Охарактеризовані напрямки 
впровадження інформаційних технологій в навчальний процес. Розглянуто проблеми, що  

Центральний 
вузол АНА 

Периферійні та 
допоміжні 
пристрої 

 

 
Мережа 
Інтернет 

Станція 1 Станція 2 Станція 3 Станція n 
. . . 

Рис. 1.  Загальна схема  навчальної аудиторії 



 218 

пов’язані із практикою професійної підготовки спеціалістів.  Проведено аналіз методів 
оптимізації,  що базується на особливостях використання комп’ютерів,  що управляють 
процесом дистанційного навчання та розглядають їх як систему масового обслуговування з 
декількома вхідними потоками заявок. 
 

ЛІТЕРАТУРА: 
1. Бриллюэн Л.  Наука и теория информации / Бриллюэн Л.; [пер.  с фр.  Е.В.  Гайдукова и Н.Н.  

Родман] – М.: Физматгиз, 1960. – 749 с. 
2. Файнстейн А. Основы теории информации / Файнстейн А.; [пер. с англ. И.Н. Коваленко] – 

М.: Иностранная литература, 1960. – 186 с. 
 

Рецензент: д.т.н., проф. Лєнков С.В., начальник науково-дослідного центру Військового 
інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
 

к.т.н., доц. Хмельницький Ю.В., Ряба Л.О., Гвоздицький Л.Е. 
ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ПОМОЩЬЮ АИС 

 
Система дистанционного обучения дает возможность внедрять интерактивные 

технологии изложения материала, приобретать полноценное образование, повышать 
квалификацию сотрудников в территориально распределенных местах.  

В статье рассматриваются аспекты использования современных автоматизированных 
информационных технологий для повышения эффективности и оптимизации учебного 
процесса. Охарактеризованы направления внедрения информационных технологий в учебный 
процесс. Рассматриваются проблемы, связанные с практикой профессиональной подготовки, 
проведен анализ реальной технической конфигурации автоматизированной информационной 
обучающей системы, которая представлена в виде некоторой условной автоматизированной 
обучающей аудитории. 

Ключевые слова: автоматизированная информационная система, информационные 
технологии, информационные системы, информационные образовательные технологии, 
повышение эффективности, оптимизация. 

 
Ph.D. Khmelnitsky Y.V., Ryaba L.O., Hvozdytskyy L.E. 

OPTIMIZING LEARNING THROUGH AIS 
 
Distance learning system makes it possible to implement an interactive presentation technology, 

acquire a full education, improve the skills of employees in geographically dispersed locations. 
The article deals with aspects of the use of an automatic information technology to improve and 

optimize the learning process. We characterize areas of information technology in the learning process. 
The problems associated with the practice of training, the analysis of the real configuration of automated 
information systems training is presented in the form of some conventional automated classrooms.  

Keywords: automated information systems, information technology, information systems, 
information technology education, efficiency, optimization. 
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ОПТИМАЛЬНИЙ ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ ПРОЦЕСОРІВ КОМП’ЮТЕРНИХ 

ПРИСТРОЇВ УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

Основною задачею синтезу оптимального процесора спеціального призначення (СП) є 
«обернена» задача, оскільки потрібна швидкодія процесора визначається саме умовами його 
застосування за спеціальним призначенням. «Пряма» задача є другорядною і, поряд з основною, 
виникає у випадку пошуку «компромісного» рішення методом послідовних «поступок» для 
значень системних показників «потрібного ефекту» і «припустимих витрат» для синтезу 
оптимального процесора СП.  

В статті розглянуто постановки і методи вирішення задач синтезу оптимального 
процесора комп’ютерних засобів управління для систем спеціального (військового) призначення 
дозволяють одержати приріст «цільового» (функціонального або економічного) ефекту до (15-
25)%  при  максимальній  ефективності за призначенням. 

Ключові слова: процесор спеціального призначення, задача синтезу. 
 

Нехай при розробці процесору спеціального призначення (ПСП) відомі питомі витрати 
c на одиницю «комплектуючих» функціональних елементів m типів (регістри обміну, 
арифметико-логічні пристрої, внутрішні регістри), що завдаються вектором  

 
                                                (1) 

 
Якщо схема процесору СП містить комплектуючі функціональні елементи кожного типу в 
певній кількості х згідно деякому варіанту їх розподілу (плану застосування) 
 

,                                                (2) 
 
то виникає відповідна системна функція «витрат» на синтез процесора  

 
                                              (3) 

 
та системна функція «швидкодії» процесора  
 

 ,                           (4) 
 

де TS – тривалість виконання процесором «типової» операції обчислення. 
Зрозуміло, що шукані змінні (2) є ціло-чисельними за фізичним змістом й не можуть 

мати нульового значення, бо інакше функція швидкодії (4) обертається в нуль (процесор 
буде непрацездатним). 

Задача синтезу оптимального процесора СП має дві наступні інтерпретації.  
Пряма задача – на множині планів застосування елементів {X}, кожний з котрих (2) 

задовольняє обмеження на припустиму вартість процесора СП  
 

,                                                 (5) 
знайти такий (оптимальний) план застосування  , при якому швидкодія процесора 
СП максимальна  
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 ) .                           (6) 

 
Оскільки цільова функція (4) і функція обмеження (3)  «нелінійні» відносно аргументу Х, то 
це – задача нелінійного програмування, яка може бути вирішена методом невизначених 
множників (НМ) Лагранжа. Складаємо функцію Лагранжа  
 

 ,                               (7) 
 

де λ – невизначений множник Лагранжа. Умовою існування стаціонарної («сідлової») 
точки функції Лагранжа (7) є рівність нулю частинних похідних даної функції  
 

                               (8) 

                                                   (9) 
 

Кожне i-те алгебраїчне рівняння з їх множини (8) дозволяє визначити у явному вигляді 
компоненту шуканого вектору призначень Х як функцію ще поки невідомого НМ Лагранжа λ  
 

.                                        (10) 
 

Для знайдення НМ Лагранжа λ підставляємо вирази компонентів (10) вектора Х в 
рівняння (9) як аргументи функції вартості, виражаємо із нього λ в явному вигляді і 
обчислюємо точне (оптимальне) значення λо. Підставляючи тепер відоме значення λо  в 
розрахункові формули (10), обчислюємо точні оптимальні значення компонент шуканого 
вектору Хо.  

Таким чином, основним рішенням даної системи алгебраїчних рівнянь і є оптимальні 
значення компонент плану застосування елементів ПСП  
 

   ,                                          (11) 
 

а оптимальне значення НМ Лагранжа, як то прямує із (8), дорівнює середній чутливості 
«ефекту» до «витрат» на створення ПСП  
 

.                                         (12) 
 

Дане оптимальне рішення максимізує ефективність ПСП, яка оцінюється   
співвідношенням  «ефекту» (швидкодії) і «витрат» (вартості),  
якими він досягнутий  
 

.            (13) 

 
Обернена задача – на множині планів застосування елементів {X}, кожний з котрих (2) 

задовольняє обмеження на потрібну швидкодію ПСП  
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,                                              (14)  
 

знайти такий (оптимальний) план застосування  , при якому вартість ПСП 
мінімальна  
 

                      (15) 
 

Оскільки цільова функція (2) і функція обмеження (4)  «нелінійні» відносно аргументу 
Х, то це – задача нелінійного програмування, яка може бути вирішена методом невизначених 
множників (НМ) Лагранжа.  Складаємо функцію Лагранжа  
 

 .                            (16) 
 

де λ – невизначений множник Лагранжа. Умовою існування стаціонарної («сідлової») 
точки функції Лагранжа (7) є рівність нулю частинних похідних даної функції  
 

                          (17) 

                                               (18) 
 

Кожне  i-те  алгебраїчне  рівняння з  їх множини  (16)  дозволяє  визначити  у явному 
вигляді компоненту шуканого вектору призначень Х як функцію ще поки невідомого НМ 
Лагранжа m   
 

.                                         (19) 
 

Для знайдення НМ Лагранжа m  підставляємо компоненти (18) вектора Х в рівняння  
(17) як аргументи функції швидкодії, виражаємо із нього m  в  явному вигляді та обчислюємо 
точне (оптимальне) значення 0m . Підставляючи тепер оптимальне 0m  в розрахункові 
формули (18), обчислюємо точні оптимальні значення компонент шуканого вектору Хо.  

таким чином, основним рішенням даної системи алгебраїчних рівнянь і є оптимальні 
значення компонент плану застосування елементів ПСП  
 

   .                                         (20) 
 

а оптимальне значення НМ Лагранжа, як то прямує із (17), дорівнює середній 
чутливості «витрат» до створеного «ефекту» ПСП  
 

.                                      (21) 
 

Дане оптимальне рішення також максимізує ефективність процесора СП, яка 
оцінюється співвідношенням «ефекту» (швидкодії) і «витрат» (вартості), якими він 
досягнутий  
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.               (22)  

 
Основною задачею синтезу оптимального процесора СП є «обернена» задача, оскільки 

потрібна швидкодія процесора визначається саме умовами його застосування за спеціальним 
призначенням. «Пряма" задача є другорядною і, поряд з основною, виникає у випадку 
пошуку «компромісного» рішення методом послідовних «поступок» для значень системних 
показників «потрібного ефекту» і «припустимих витрат» для синтезу оптимального 
процесора СП.  

Висновок. Розглянуті постановки і методи вирішення задач синтезу оптимального 
процесора комп’ютерних засобів управління для систем спеціального (військового) 
призначення дозволяють одержати приріст «цільового» (функціонального або економічного)  
ефекту до (15-25)%  при максимальній ефективності за призначенням.  
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ОПТИМАЛЬНЫЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ПРОЦЕССОРОВ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Основной задачей синтезу оптимального процессора специального назначения (СП) есть 

«обратная» задача, поскольку необходимо быстродействие процессора определяется именно 
условиями его применения за специальным призначенням. «Прямая» задача есть 
второстепенной и, рядом с основной, возникает в случае поиска «компромиссного» решения 
методом последовательных «уступок» для значений системных показателей «нужного 
эффекта» и «допустимых затрат» для синтеза оптимального процессора СП.  

В статье рассмотрены постановки и методы решения задач синтеза оптимального 
процессора компьютерных средств управления для систем специального (военного) назначения, 
которые позволяют получить прирост «целевого» (функционального или экономического) 
эффекта к ( 15-25)%  при  максимальной  эффективности по назначению. 

Ключевые слова: процессор специального назначения, задача синтеза. 
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OPTIMAL PARAMETRIC SYNTHESIS COMPUTER DEVICES PROCESSORS OF 
SPECIAL APPLICATION 

 
The main task of the optimal synthesis of special purpose processor (DP) is "back" task as 

necessary processor speed is determined by the terms of his application for a special priznachennyam. 
"Direct" and the problem is a secondary, next to the main, there is in the case of search for 
"compromise" solution by successive "concessions" to the values of the system parameters "desired 
effect" and "eligible costs" for the synthesis of optimal processor SP. 

The article describes the formulation and methods for solving problems of optimal synthesis 
processor computer systems control means for special (military) purpose that allow you to increase in 
"target" (functional or economical) to the effect of (15-25)% at maximum efficiency for its intended 
purpose. 

Keywords: special-purpose processor, the synthesis problem. 
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕРОЗІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ У ҐРУНТАХ  

 
У статті розглянуто питання розроблення геоінформаційної системи для досліджень 

розвитку ерозійних процесів у ґрунтах. Висвітлено концептуальну схему розроблення 
геоінформаційної системи для досліджень ерозійних процесів у ґрунтах, що підлягають водній 
ерозії. В статті підкреслено, що на даному етапі розвитку науки для досліджень ерозійних 
процесів у ґрунтах, що підлягають водній ерозії доцільно використовувати саме геоінформаційні 
технології. 

Ключові слова: геоінформаційна система, водна ерозія, фактори утворення ерозії 
 
Вступ. Утворення та розвиток водної ерозії - складний та багатогранний процес, у 

дослідженнях якого застосовують математичний підхід та геопросторове моделювання. 
Математичний підхід передбачає розрахунок показників змиву за допомогою математичної 
моделі на основі емпіричних даних. В основу геопросторового моделювання покладено 
застосування сучасних геоінформаційних технологій.  

В даний час найбільш доцільно при визначенні впливу ерозії на ґрунти 
використовувати саме геопросторового моделювання, застосування якого передбачає 
врахування цілої низки природних та антропогенних факторів, просторових особливостей 
об'єкту дослідження. 

Постановка проблеми. Майже всі землі сільськогосподарського призначення уражені 
різноманітними деградаційними процесами. Найбільшого поширення в Україні набула водна 
ерозія, спричинена зливовими опадами, а саме 10 260,3 тис. га. земель вражені ерозійними 
процесами. За даними Міністерства екології та природних ресурсів України середньорічні 
втрати ґрунту від її впливу складають 15  т/га.  Це означає,  що ґрунтовий покрив країни 
втрачає щороку біля 740 млн. т родючого ґрунту, який містить близько 24 млн. т гумусу, 0,7 
млн.  т рухомих фосфатів,  0,8  млн.  т –  калію,  0,5  млн.  т азоту та великі кількості 
мікроелементів [1]. 

Використовуючи геоінформаційний підхід при визначенні та прогнозуванні втрат 
ґрунту існує можливість запобіганню негативних наслідків і обґрунтуванню розробок 
комплексів ґрунтозахисних заходів в сільському господарстві. Отже, важливим завданням у 
галузі охорони ґрунтів залишається розроблення і впровадження геоінформаційної 
підтримки прийняття управлінських рішень. 

Аналіз попередніх досліджень. Дослідження руйнування ґрунту внаслідок водної 
ерозії займалася велика кількість науковців, серед яких можна виділити роботи А.Б. Ачасова, 
С.Ю. Булигіна, М.В. Куценка, Ц.Е. Мірцхулави, Г.П. Сурмача, О.Г. Тараріко, Г.І. Швебса. 

Питання використання геоінформаційних технологій у дослідженні розвитку водної 
ерозії піднімали в своїх роботах А.О. Аввакумова, О.П. Єрмолєва [2], М.В. Куценко [3], 
А.В. П'яткова [4], О.О. Світличний, О.М. Швець [5]. Ними проведено дослідження в 
напрямках геоінформаційного забезпечення та кількісної оцінки втрат ґрунту. Серед 
іноземних розробок необхідно відмітити моделі: ULSE, RULSE, USPED та WEPP. 

Аналіз літератури показав що при дослідженні ерозійних процесів у ґрунтах 
дослідники врахували тільки основні фактори або ж їхня модель визначала змив ґрунту за 
усередненим значенням показників. 

Мета статті. Обґрунтувати базові елементи розроблення геоінформаційної системи 
(ГІС) для дослідження ерозійних процесів у ґрунтах та визначити основні фактори утворення 
ерозії. 

Виклад основного матеріалу. Водна ерозія є наслідком впливу сукупності факторів:  
форми рельєфу, характеристики опадів, ґрунтового та рослинного покриву. Вплив факторів 
може збільшувати або зменшувати можливість розвитку ерозії.  
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Моделювання процесу змиву ґрунту в геоінформаційному середовищі вимагає 
використання бази геопросторових даних та алгоритмів геообробки, що в сукупності 
складають геоінформаційну систему для дослідження ерозійних процесів в ґрунтах. Етапи 
створення ГІС наведені на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Концептуальна схема розроблення геоінформаційної системи дослідження 
ерозійних процесів у ґрунтах 

 
Дана стаття охоплює питання пов’язані з плануванням ГІС. Зокрема, до цього етапу 

відносять: 
– Визначення мети й завдання системи; 
– Розроблення концептуальної моделі; 
– Визначення вимог до даних; 
– Визначення класів об’єктів, що застосовуються при моделюванні. 
Метою даної ГІС є забезпечення підтримки прийняття управлінських рішень щодо 

раціонального використання деградованих земель за допомогою геопросторового 
моделювання. 

Завдання ГІС полягає в створенні необхідних тематичних картографічних матеріалів 
для підтримки прийняття управлінських рішень щодо раціонального використання 
еродованих земель. 

Концептуальна модель структури геоінформаційної системи дослідження ерозійних 
процесів в ґрунтах зображена на рисунку 2. 
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Рис. 2. Концептуальна модель структури геоінформаційної системи дослідження 
ерозійних процесів в ґрунтах 

 
Вимоги до якості даних включають набір еталонних показників якості оцінюваних 

просторових даних. Вони визначаються стандартом "ISO 19113:2003 – Географічна 
інформація – Якість даних". Дані в ГІС дослідження ерозійних процесів повинні відповідати 
наступним вимогам: 

– позиційна точність об’єктів повинна задовольняти заданий масштаб; 
– актуальність просторових та атрибутивних даних; 
– коректність класифікації об’єктів та їх відношень; 
– повнота введення основних об’єктів та їх атрибутів; 
– коректність створення й оновлення даних. 
Наступним етапом є визначення класів об’єктів. Для цього необхідно розглянути 

фактори утворення ерозії. Отже, водна ерозія ґрунтів - це змив та розмив ґрунту, а іноді й 
підстиляючих порід поверхневим стоком тимчасових водних потоків [6]. Вона залежить від 
поєднання багатьох факторів. Потенційна небезпека може бути виражена наступною 
формулою: 

ПНЕ = f (К,Р,Г,Ґ,Рс,В) 
де ПНЕ –  потенційна небезпека ерозії;  К –  кліматичні умови;  Р –  умови рельєфу;  Г –  

геологічні умови; Ґ – ґрунтові умови; Рс – ґрунтозахисна роль рослинності; В – господарське 
використання ґрунтів. 

Для роботи нашої моделі було обрано фактори,  що на нашу думку мають найбільший 
вплив на утворення ерозії (рис. 3). 

 
Рис. 3. Фактори утворення ерозії 
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Розглянемо кожен з цих факторів окремо. Кліматичні умови або вплив дощових опадів 

на ґрунти є причиною утворення водної ерозії.  До їх основних характеристик відносять 
інтенсивність та тривалість опадів. 

Наступна група факторів, яка впливає на перерозподіл поверхневого стоку по поверхні, 
є рельєф. Саме він впливає на кількість води, яку буде зібрано, та на основні характеристики 
поверхневого стоку. 

Треба відмітити, що переважна більшість методик враховують тільки фактор крутизни і 
довжини схилу. Наразі набір геоінструментів у ГІС дозволяє визначити вплив: форм 
рельєфу, напрямку руху води, довжини елементів схилу (довжини водотоку), експозицію 
схилі та інші.  

Наступна група факторів що визначає здатність ґрунту протидіяти руйнівній силі 
водної ерозії є ґрунтовий покрив. Гранулометричний склад та потужність гумусового 
горизонту визначає структурованість ґрунтових шарів. Фактор середньозваженої змитості 
показує на скільки ґрунт втратив здатність протидіяти водній ерозії. 

Висновки. Моделювання процесів водної ерозії засобами ГІС сприяє підвищенню 
ефективності прийняття управлінських рішень щодо раціонального використання земель. 
Для цього ГІС забезпечує: 

– Накопичення даних про ґрунтовий покрив; 
– Оброблення даних; 
– Імітаційне моделювання; 
– Тематичне картографування. 
Із застосуванням передових технологій та комплексного підходу в управлінні 

земельними ресурсами відкривається широкий спектр можливостей, які дають змогу 
об’єктивно дослідити стан територій та оцінити розвиток водної ерозії. 
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Шквир И.М. 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭРОЗИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В ПОЧВЕ 

 
В статье рассмотрены вопросы разработки геоинформационной системы для 

исследований развития эрозионных процессов в почвах. Представлена концептуальная схема 
разработки геоинформационной системы для исследований эрозионных процессов в почвах, 
подлежащих водной эрозии. В статье подчеркнуто, что на данном этапе развития науки для 
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исследований эрозионных процессов в почвах, подлежащих водной эрозии целесообразно 
использовать именно геоинформационные технологии. 

Ключевые слова: геоинфомационная система, водная эрозия, факторы появления эрозии 
 

Shkvir I.M. 
GIS SUPPORT RESEARCH IN SOIL EROSION PROCESSES 

 
The article discusses the development of geographic information system for research development 

of erosion processes in soils. The conceptual framework for the development of geographic information 
system for the study of erosion processes in soils subject to water erosion. The article pointed out that at 
this stage of development of science research in soil erosion, water erosion to be appropriate to use it 
geoinformation technologies. 

Keywords: geoinfomatsionnaya system, water erosion, erosion factors appearance 
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ПЕДАГОГІКА 
 
 

УДК 377.12                                                             к.пед.н., проф. Безносюк О.О. (КОГПА) 
 

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФУНКЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  
СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

 
У статті проаналізовано, що з педагогічної точки зору нині нашій державі потрібні такі 

професійно-технічні навчальні заклади, в яких створені всі умови для розвитку та самореалізації 
кожної особистості. Саме такі заклади здатні формувати нове конкурентоздатне покоління 
висококваліфікованих робітників, які можуть розвивати цінності громадянського суспільства. 
Як було встановлено у процесі вивчення означеного кола питань, професійно-технічна освіта 
виступає потужним джерелом вдосконалення особистості та дає можливість 
саморозвиватися на основі здобуття робітничої спеціальності. Система професійно-технічної 
освіти утвердилася як основна форма підготовки кваліфікованих робітничих кадрів і стала 
вагомим чинником формування професійних властивостей, а також моральних і соціальних 
якостей майбутніх робітників. На основі проведеного порівняльного аналізу сутності та змісту 
організації діяльності пенітенціарного навчального закладу системи професійно-технічної 
освіти та звичайних (традиційних) професійно-технічних закладів освіти в статті показано, 
що потенційні можливості надання професійної освіти в галузі здобуття робітничих професій 
засудженими, які перебувають у місцях виконання покарань можна вважати позитивними. 

Ключові слова: висококваліфіковані робітники, професійно-технічні навчальні заклади, 
професійно-технічна освіта, пенітенціарні навчальні заклади. 

 
Вступ. У професійно-технічних навчальних закладах, відповідно до Закону України 

«Про професійно-технічну освіту» [4], існує ступенева професійна освіта. Причому, кожен 
ступінь навчання характеризується теоретичною та практичною завершеністю та передбачає 
присвоєння випускникам відповідної кваліфікації. Зокрема, випускнику професійно-
технічного навчального закладу, що успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, 
присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії 
відповідного розряду (категорії). Випускнику, який закінчив відповідний курс навчання в 
акредитованому вищому професійному училищі, або центрі професійно-технічної освіти 
певного рівня акредитації присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший 
спеціаліст». Сучасна система професійної підготовки робітничих кадрів в Україні є досить 
розгалуженою та поширеною. Саме професійно-технічні навчальні заклади покликані 
готувати кваліфікованих робітників, на які в України нині є досить високий попит. 

Встановлено, що соціально-економічний рівень суспільства, його інтелектуальний і 
духовний потенціал безпосередньо пов’язані із розвитком системи освіти, зміст якої 
визначається вимогами суспільного виробництва та зумовлюється суспільними відносинами, 
а також етапами розвитку науки і техніки. Повною мірою вище зазначене стосується 
професійно-технічної освіти, яка «охоплює сферу підготовки і підвищення кваліфікації 
робітників у навчальних закладах для трудової діяльності у певній галузі та спрямована на 
формування у громадян професійних знань, умінь, навичок, відповідного технічного, 
технологічного й економічного мислення з метою створення умов для їхньої професійної 
діяльності» [6, с. 275]. 

З педагогічної точки зору нині нашій державі потрібні такі професійно-технічні 
навчальні заклади, в яких створені всі умови для розвитку та самореалізації кожної 
особистості. Саме такі заклади здатні формувати нове конкурентоздатне покоління 
висококваліфікованих робітників, які можуть розвивати цінності громадянського 
суспільства.  

У зв’язку з тим, що професійно-технічна освіти реалізовує суспільні інтереси та 
спрямована на виконання важливих соціальних функцій, її модернізація сприятиме 
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суттєвому вдосконаленню підготовки робітників відповідно до сучасного соціального 
замовлення. У Концепції розвитку професійно-технічної освіти зазначено, що нині активно 
«зростає потреба наукового, науково-методичного, нормативно-правового супроводу 
функціонування системи професійно-технічної освіти, врахування міжнародного досвіду з 
метою модернізації підготовки кваліфікованих робітників для різних галузей промислового, 
сільськогосподарського виробництва, будівництва і сфери послуг» [5, с. 6]. 

Як було встановлено у процесі вивчення означеного кола питань, професійно-технічна 
освіта виступає потужним джерелом вдосконалення особистості та дає можливість 
саморозвиватися на основі здобуття робітничої спеціальності. Система професійно-технічної 
освіти утвердилася як основна форма підготовки кваліфікованих робітничих кадрів і стала 
вагомим чинником формування професійних властивостей, а також моральних і соціальних 
якостей майбутніх робітників. Саме тому й у пенітенціарних структурах професійно-технічні 
заклади посідають вагому роль у процесі ресоціалізації засуджених та виступають вагомими 
факторами формування у слухачів професійної компетентності. Виходячи із предмету 
нашого дослідження, вважаємо за необхідне більш ґрунтовно зупинитися на характеристиці 
змісту, особливостей та функцій професійно-технічного навчання засуджених. 

Виклад основного матеріалу. Отже, у нашому баченні метою освітньої діяльності із 
засудженими у професійно-технічному навчальному закладі пенітенціарної системи є не 
лише просте надання засудженим певної суми теоретичних знань та формування умінь та 
навичок за обраною робітничою спеціальністю. Мета зорієнтована на цілеспрямовану 
організацію педагогічного процесу у навчальних закладах системи професійно-технічної 
освіти Державної Пенітенціарної служби України, що матиме потужний ресоціалізаційний 
потенціал, високу виховну спрямованість, підвищуватиме рівень загальної культури 
засуджених, розвиватиме у них почуття власної гідності та розширюватиме перспективи 
успішного працевлаштування після звільнення на основі сформованої професійної 
компетентності. 

У процесі всебічного вивчення означеного кола питань встановлено, що діяльність 
навчального закладу (навчального центру), що належить до системи професійно-технічної 
освіти Державного департаменту України з питань виконання покарань безпосередньо 
спрямована на забезпечення потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні 
робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, 
здібностей, а також стану здоров’я. 

Європейські пенітенціарні правила та зобов’язання, які взяла на себе Україна в 1995 
році, вступивши до Ради Європи, передбачають, що кожен пенітенціарний виправний заклад 
повинен прагнути до організації навчального процесу професійно-технічного навчання та 
виховання засуджених. На основі зазначених підходів до організації навчання у системі 
навчальних центрів професійно-технічної освіти у пенітенціарних установах, після 
відбування покарань, слухачі навчального закладу одержують свідоцтво Державного зразка 
кваліфікованого робітника з певної робітничої професії у якому немає відповідної відмітки 
про адресу отримання професійно-технічної освіти. Позитивною є та обставина, що 
засудженні під час відбування покарання мають змогу здобути певний виробничий досвід та 
досягнути певного рівня професійної компетентності у тій робітничій спеціальності, яку 
опановують. 

Навчальні центри при кримінально-виконавчих установах закритого типу виконуючи 
задачі, які безпосередньо спрямовані на виправлення засуджених, професійно-технічне 
навчання вирішують й конкретні загальноосвітні завдання, що стоять перед професійно-
технічною освітою, а саме: 

– задовольняють потреби виробництва у кваліфікованих робітниках; 
– сприяють підвищенню ефективності праці та поліпшенню якості продукції, що 

виробляється на підприємствах пенітенціарної установи Державного департаменту 
виконання покарання; 
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– після відбування покарання уможливлюють отримання роботи на ринку праці 
кваліфікованих робітничих кадрів, підготовлених в системі професійно-технічної освіти, що 
мають певний виробничий досвід. 

Наші спостереження дають підстави для констатації спільних рис, які, насамперед, 
стосуються отримання диплому. Випускникам ПТНЗ, які закінчили повний курс навчання і 
успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, видаються документи встановленого зразка, а 
учням, які не закінчили повного курсу навчання, але за результатом кваліфікаційної атестації 
їм присвоєно робітничу професійну кваліфікацію та особам, які пройшли курсове чи 
індивідуальне навчання – свідоцтво про присвоєння, або підвищення робітничої кваліфікації. 
Подібні шанси є й у слухачів, а саме, тим слухачам, які виконали вимоги державної 
кваліфікаційної атестації, після завершення навчання присвоюється освітньо-
кваліфікаційний рівень «Кваліфікаційний робітник» з набутої професії відповідного розряду 
(категорії) та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації 
відповідного розряду (категорії) встановленого зразка.  

Відзначимо також спільності у майбутньому працевлаштуванні як учнів так і слухачів, 
що здобули професійно-технічну освіту. Зокрема, випускники працевлаштовуються за 
здобутою професією і кваліфікацією на основі угод навчального закладу з підприємствами, 
або державною службою зайнятості. Пошук виробництва для проходження виробничої 
практики не завжди гарантує робоче місце після закінчення навчального закладу. Здобуття 
професійних навичок, виробничого досвіду за професією дають можливість слухачам, які 
здобули освіту в професійно-технічному закладі пенітенціарної системи працевлаштуватися 
після відбування покарань. 

Між учнями ПТНЗ та слухачами навчальних центрів при кримінально-виконавчій 
установі закритого типу відмінності існують стосовно тих прав та обов’язків, які вони мають.  

У Положенні «Про навчальний центр при кримінально-виконавчій установі закритого 
типу» зазначено той факт, що за досягнення високих результатів у навчанні та оволодінні 
професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення 
застосовуються різні форми морального та матеріального заохочення слухачів, передбачені 
статутом Центру, які враховуються при визначенні ступеня їхнього виправлення. у Центрі 
може здійснюватися в установленому законодавством порядку. Позитивом вважаємо те, що 
час навчання в Центрі зараховується до трудового стажу слухача, у тому числі до 
безперервного, і до стажу роботи за спеціальністю, що дає право на пільги, встановлені для 
відповідної категорії працівників, якщо перерва між днем закінчення навчання і днем 
зарахування на роботу за набутою професією не перевищує трьох місяців 

Отже, освітня діяльність у професійно-технічному навчальному закладі пенітенціарної 
установи має бінарну цільову структуру, адже поєднує в собі функції виправної програми та 
містить засоби, які сприяють соціальній ресоціалізації засуджених через здобуття ними 
конкретної робітничої професії. Перед викладачами, які працюють у таких навчальних 
закладах стоїть подвійне завдання – сприяти ресоціалізації засуджених, а також допомогти їм 
здобути професійну компетентність в обраній робітничій спеціальності. 

У якості ще однієї особливості, відзначимо, що серед виокремлених принципів 
професійно-технічної освіти, які задекларовані у Концепції розвитку професійно-технічної 
освіти в Україні [5] у пенітенціарних закладах найбільше реалізуються такі принципи, як: 

– випереджуючого характеру професійної підготовки; 
– фундаменталізації; інтеграції професійної освіти, науки і виробництва; 
– єдності професійного навчання і виховання; 
– варіативності, індивідуалізації і диференціації. 
З практичної точки зору, освітня діяльність у професійно-технічних навчальних 

закладах (навчальних центрах) Державного департаменту України з питань виконання 
обумовлює необхідність внесення педагогічних інновацій у традиційний зміст освіти, що 
реалізується через: 
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а) усвідомлення засуджених, які навчаються в навчальних центрах Управління 
Державного департаменту з питань виконання покарань, у якості безпосередніх суб’єктів 
освітнього процесу через безпосередню участь у перетворенні себе і навколишнього світу; 

б) актуалізація ефекту причетності як прояву механізму активного освоєння майбутньої 
професії, що сприятиме процесам ресоціалізації; 

в) розгляд засудженими своєї професійної компетентності як феномену практичної 
орієнтації дорослої людини в житті та професійній діяльності; 

г) необхідність вироблення у засуджених індивідуальних самоосвітніх стратегій під час 
здобуття професійно-технічної освіти; 

д) формування у засуджених стратегій розумової діяльності, що дозволяють ефективно 
вирішувати різноманітні за характером і змістом проблеми через уміння бачити віддалені 
наслідки прийнятих рішень та формування в них активного бажання до діалогу в процесі 
навчання. 

Діяльність навчальних центрів Управління Державного департаменту з питань 
виконання покарань спрямована на отримання широкого простору для самопізнання та 
саморозвитку, а освіта стає підставою для підтримки психічної рівноваги особистості та 
формування уміння боротися із зовнішніми обставинами, які провокують делінквентну 
поведінку. Ми погоджуємося із В. Бебеніним [2] у тому, що включення засуджених в 
освітню діяльність створює передумову для розвитку та підтримки стратегій соціальної 
активності, запобігає процесам повернення делінквентної поведінки і виступає у якості 
найбільш дієвого механізму стосовно інтелектуальної деградації, яка може настати під час 
тривалого перебування особистості у пенітенціарній установі.  

Потенціал професійно-технічної освіти у пенітенціарній установі полягає у виконанні 
таких функцій, як: 

– навчальної; 
– нормативно-регулятивної; 
– профорієнтаційної; 
– виховної; 
– комунікативної.  
Навчальна функція посилює позитивний вплив професійної освіти та розширює і 

поглиблює знання засудженого про світ,  про інших,  про себе,  що сприяє його 
інтелектуальному розвитку. Зазначимо, що засвоєння знань сприяє ресоціалізації лише в 
тому випадку, якщо є основою для розширення діяльних здібностей засудженого, його 
професійного зростання та самовдосконалення. Завдяки навчальній ролі потенціал 
професійно-технічної освіти розкривається через підвищення освітнього рівня, придбання 
трудових умінь і навичок, розвиток творчих здібностей, турботу про збереження здоров’я, 
поява турботи про майбутнє працевлаштування після звільнення, прагнення до 
самовдосконалення. Слухачі на заняттях виробничого навчання удосконалюють теоретичні 
знання з таких дисциплін, як математика і креслення, вчаться практично використовувати 
знання з фізики та хімії. 

Нормативно-регулятивна функція стимулює рефлексивну діяльність засудженого 
неможливо та сприяє зміні сформованих асоціальних переконань. Саме на основі цієї функції 
професійно-технічна освіта допомагає сформувати у свідомості засудженого переконань 
щодо ролі знань та професійної діяльності як ресоціалізаційних чинників. Дієвість 
нормативно-регулятивної функції проявляється в усвідомленні засудженим власної провини 
за скоєний злочин, пізнанні справедливості покарання, вона спонукає щире каяття, позитивні 
зміни в поведінці та сприяє прояву інтересу до обраної робітничої професії. 

Профорієнтаційна функція виокремлена з огляду на те, що професійно-технічна освіта 
засуджених має вирішувати питання подальшої професійної діяльності та виступати у якості 
ретроспективного чинника, що допомагає оцінювати з психологічних позицій минулу 
трудову діяльність. Сутність профорієнтації полягає в повідомленні засудженим знань про 
особливості різних професій з урахуванням їхніх індивідуальних якостей, схильностей та 
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інтересів. Вона спрямована на осіб, які не мають спеціальності або бажаючих 
перекваліфікуватися на нову спеціальність.  

Завдяки профорієнтаційній функції, потенціал професійно-технічної освіти 
розкривається через підвищення значимості серед засуджених таких цінностей як цікава 
робота, матеріальна самозабезпеченість, посилення свідомого ставлення до праці, а також 
підвищує самооцінку слухачів. Більшість засуджених бажають отримати професійну освіту, 
навчатися дефіцитними спеціальностями, оскільки це, на переконання засуджених, зіграє 
важливу роль в їх подальшому житті, та попередить нові злочини і в період після звільнення 
з місць позбавлення волі. Ця функція дозволяє чітко встановити зв’язок між бажанням 
отримати професію і ставленням до скоєного злочину.  

На сонові виховної функції, потенціал професійно-технічної освіти розкривається через 
зниження агресивності та озлобленості, формування у засуджених реальної життєвої мети, 
шанобливе ставлення до людини, українського суспільства, визнання необхідності 
дотримання моральних норм і культурної поведінки. Виховна функція освіти у ПТНЗ 
Державної Пенітенціарної служби України має вагомий вплив на формування моральних 
якостей, позитивних мотивів соціально корисної діяльності, виховує повагу до прав, 
законних інтересів, честі та гідності інших громадян. Навчання дозволяє нейтралізувати 
негативний вплив кримінальної субкультури на засуджених, формує сприятливий 
психологічний клімат, адже засуджені з більш високим рівнем освіти значно критичні до 
навколишнього середовища, рідше орієнтуються на неформальні правила поведінки та 
ігнорують негативні субкультурні відносини. 

Комунікативна функція професійно-технічної освіти Державної Пенітенціарної служби 
України ініціює активну діяльність засуджених щодо зменшення негативної ролі 
криміногенного мікросередовища, що має свою субкультуру, думки, почуття та зразки 
поведінки. Саме на основі комунікації під час навчання у професійно-технічних закладах 
пенітенціарної системи, як констатує Є. Багрєєва [1, с. 74], можна значно інтенсивніше 
позитивно впливати на психіку. Під час професійної підготовки викладачі мають змогу 
нейтралізувати негативні переживання (відчай, розчарування, тривогу, роздратування). Це 
відбувається на основі компенсації дефіциту спілкування у виправних установах.  

Отже, можна з упевненістю констатувати, що реалізація охарактеризованих функцій 
професійно-технічної освіти, яку здобувають засуджені у пенітенціарних навчальних 
закладах сприятиме підвищенню їхнього інтелектуального рівня, розвиватиме пізнавальні 
потреби та інтереси, матиме позитивний вплив на загальну перебудову ієрархії ціннісних 
орієнтації і, як наслідок до зниження рецидивної злочинності, а також суттєво підвищить їх 
професійну компетентність. 

Слід відзначити що,  наша країна намагається виважено прогнозувати обсяги та 
визначати напрями професійної підготовки у професійно-технічних навчальних закладах 
пенітенціарної освіти, створюючи належні умови для професійного навчання засуджених з 
урахуванням змін на ринку праці. Як свідчать статистичні дані [3] сьогодні можна 
констатувати той факт, що частка засуджених з початковою освітою суттєво зменшилась, 
тоді як кількість засуджених,  які мають вищу та середньоспеціальну освіту напроти –  
збільшилась. З огляду на власний педагогічний досвід можна стверджувати, що поліпшення 
діяльності правоохоронних органів у галузі освіти надало можливість після відбування 
покарань збільшити показники ресоціалізації, що передбачає повернення повноцінної особи 
до суспільства та відновлення сімейних стосунків через процес реабілітації та адаптації. 

У цілому, професійно-технічна освіта засуджених спрямована на:  
– отримання такої освіти, яка би була для слухачів засобом самореалізації, 

самоваираження і самоствердження; 
– розгляд професійно-технічної освіти у якості свєрідного власного капітулу, яким 

можна вільно розпоряджатися на ринку праці як під час перебування у пенітенціарній 
структурі, так і після виходу на волю. 
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Як суттєвий позитивний чинник відмітимо, що у професійній діяльності переважної 
більшості навчальних закладів (навчальних центрів) системи професійно-технічної освіти 
при пенітенціарних установах розробляються та реалізуються індивідуальні та групові 
програми психокорекційного, педагогічного, виховного впливу на засуджених з урахуванням 
їх індивідуальних особливостей та ступеня соціальної занедбаності. Під час організації 
навчально-виховного процесу у професійно-технічних навчальних закладах, що знаходяться 
в пенітенціарній системі, викладачі повинні спрямовувати свою основну увагу не лише на 
здобуття освіти засудженими, а й на підтримку психічної рівноваги та формувати у слухачів 
уміння виживання в складних умовах. 

На педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів Державного 
департаменту України з питань виконання покарань, окрім традиційних завдань, які 
безпосередньо пов’язані із організацією освітнього процесу, покладено ряд доволі складних 
додаткових обов’язків, а саме вони: 

– вивчають особистісні та групові характеристик засуджених; 
– визначають індивідуально-психологічні особливості поведінки та рівень вихованості; 
– встановлюють у засуджених сформованість тих, чи інших рис характеру і 

психологічних якостей; 
– виявляють серед засуджених групи «ризику» (тих, які мають психічні відхилення, 

схильних до проявів зовнішньої, або внутрішньої агресії у вигляді самогубства або 
членоушкодження, створення конфліктних ситуацій серед засуджених, нападу на персонал 
установи та інші), які потребують активного педагогічного виховного впливу. 

Вважаємо, що залучення засуджених, які здобувають робітничі спеціальності у системі 
професійно-технічної освіти при Державній пенітенціарній службі України, до активної та 
систематичної навчально-пізнавальної діяльності створює ґрунтовну основу для формування 
у них соціальної активності. Як показує практика, робітничі спеціальності, які вони 
здобувають, спонукатимуть засуджених до виваженої поведінки у наступні періоди їхнього 
життя, а також запобігатимуть інтелектуальній та соціальній деградації. Зазначимо, що, 
інноваційна доктрина розвитку професійно-технічної освіти у пенітенціарних структурах 
повинна передбачати цілеспрямовану діяльність щодо формування потреби у майбутніх 
фахівців із робітничими професіями здатності до самоосвіти та саморозвитку. З огляду на це, 
освітня підготовка у професійно-технічному навчальному закладі Державної Пенітенціарної 
служби України повинна базуватися на чіткому структуруванні навчально-виховної 
діяльності та має бути спрямована на забезпечення належного рівня професійної 
компетентності сучасних робітників, які після відбування строку покарання повернуться на 
волю.  

Слід зазначити й не зовсім втішну ситуацію, а саме – нині в українському суспільстві 
склалися такі соціально-економічні умови, коли професійно-технічна освіта засуджених 
потребує державної підтримки. На перший план вийшла потреба організації навчально-
виховного процесу та вдосконалення умов формування у засуджених професійної 
компетентності безпосередньо на території пенітенціарних установ де перебуває 
спецконтингент, що відбуває покарання. У цьому випадку здобуття робітничої професії, 
отримання можливості підвищення своєї професійної кваліфікації, на нашу думку, суттєво 
розширить можливості для засуджених кардинально змінити життєвий погляд, досягнути 
успіху та повернутися повноцінною суспільно-корисною особистістю після відбування 
покарання. Таким чином поліпшення діяльності навчальних закладів професійно-технічної 
освіти при пенітенціарних установах дасть можливість засудженим після відбування 
покарань підвищити показники ресоціалізації, що передбачає повернення у суспільне життя 
повноцінної особистості, якій притаманний належний рівень професійної компетентності.  

Висновок. На основі проведеного порівняльного аналізу сутності та змісту організації 
діяльності пенітенціарного навчального закладу системи професійно-технічної освіти та 
звичайних (традиційних) професійно-технічних закладів освіти ми прийшли до висновку, що 
потенційні можливості надання професійної освіти в галузі здобуття робітничих професій 
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засудженими, які перебувають у місцях виконання покарань можна вважати позитивними. 
Виходячи із задекларованого вище, доцільно розглянути зміст та складові професійної 
компетентності слухачів професійно-технічних закладів, які існують на базі пенітенціарної 
системи. Вочевидь, що сьогодні для підсилення конкурентоспроможності слухачів на ринку 
праці після відбування покарання доцільно спрямувати зусилля педагогічного персоналу на 
вивчення практичних механізмів, що сприяють формуванню професійної компетентності.  
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СИСТЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В статье проанализировано, что с педагогической точки зрения в настоящее время нашей 

стране нужны такие профессионально-технические учебные заведения, в которых созданы все 
условия для развития и самореализации каждой личности. Именно такие заведения способны 
формировать новое конкурентоспособное поколение высококвалифицированных рабочих, 
которые могут развивать ценности гражданского общества. Как было установлено в процессе 
изучения указанного круга вопросов, профессионально-техническое образование выступает 
мощным источником совершенствования личности и дает возможность к саморазвитию на 
основе получения рабочей специальности. Система профессионально-технического образования 
утвердилась как основная форма подготовки квалифицированных рабочих кадров и стала 
весомым фактором формирования профессиональных свойств, а также моральных и 
социальных качеств будущих рабочих. На основе проведенного сравнительного анализа 
сущности и содержания организации деятельности пенитенциарного учебного заведения 
системы профессионально-технического образования и обычных (традиционных) 
профессионально-технических учебных заведений в статье показано, что потенциальные 
возможности предоставления профессионального образования в области получения рабочих 
профессий осужденными, находящимися в местах выполнения наказаний можно считать 
положительными. 

Ключевые слова: высококвалифицированные рабочие, профессионально-технические 
учебные заведения, профессионально-техническое образование, пенитенциарные учебные 
заведения.  

 
Prof. Beznosyuk O.О. 

FEATURES AND FUNCTIONS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF VOCATIONAL 
AND TECHNICAL EDUCATION 

 
In the article that the educational point of view now our country needs such vocational schools, 

where all the conditions for the development and fulfilment of each person. Such institutions are able to 
form a new generation of highly competitive workers who can develop the values of civil society. It was 
found in the study of  definite  range of  issues;  vocational  education is  a  powerful  source of  improving 
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the individual and enables self-development on the basis of obtaining workers' specialty. The system of 
vocational education has established itself as the main form of training skilled workforce and became a 
major factor in shaping the professional characteristics, as well as moral and social qualities of future 
workers. Based on the comparative analysis of the nature and content of the penitentiary organization 
of the institution of vocational education and conventional (traditional) vocational education 
institutions in the article shows that the potential of providing professional education in getting working 
professions prisoners who are in places of Sentences can be considered positive. 

Keywords: highly skilled workers, vocational education, vocational education, prison schools. 
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ВІЙСЬКОВИЙ ПАТРІОТИЗМ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО  

СУСПІЛЬСТВА 
 

У статті сформульовано авторське бачення понять «патріотизм» та «військовий 
патріотизм», проаналізовано їх сутність, зміст окреслено деякі аспекти військово-
патріотичного виховання у сучасному українському суспільстві.  

Ключові слова: патріотизм, військовий патріотизм, військово-патріотичне виховання. 
 
Україна нині переживає найтривожніший і водночас найдоленосніший період своєї 

новітньої історії. Після успішного повалення режиму Януковича в лютому та тимчасової 
втрати Криму у березні 2014 року, ситуація загострилася із розгортанням сепаратистського 
руху на Південному Сході країни.  

Перед українським суспільством постала низка невирішених питань, головним із яких є 
питання збереження цілісності України під впливом зовнішніх стратегічних геополітичних 
посягань путінського Кремля. Лейбмотивом яких є міфічний «захист» росіян та 
російськомовних громадян, утвердження російської мови та російського православ’я як 
основних ознак «руского міра», захист від «агресивного блоку НАТО», захоплення частин 
території України, названих «Новоросією», пропаганда імперських ідей через російські ЗМІ 
(чомусь масово поширені в Україні) чи навіть реванш – відродженням СРСР.  

На усунення реальної загрози державності незалежної України встали пліч-о-пліч 
представники різних соціальних прошарків – дійсні патріоти своєї країни. Одні із зброєю і 
руках захищають єдність країни на бойових позиціях, інші – небайдужі створили 
волонтерський рух для забезпечення діяльності воїнів. Патріотичний рух населення України 
свідчить про небайдужість більшості українців до подальшої долі власної незалежної 
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держави. Дані обставини обумовлюють актуальність висвітлення проблеми патріотизму 
українського суспільства взагалі і військового патріотизму зокрема. 

Мета статті розглянути деякі аспекти військового патріотизму українського 
суспільства. Для досягнення мети в статті вирішено наступні завдання: 

показано наукові погляди на сутність патріотизму; 
розкрито сутність, зміст, складові та функції військового патріотизму, складника 

соціального явища – патріотизму суспільства; 
висвітлено окремі аспекти військово-патріотичного виховання в сучасному 

українському суспільстві. 
Об’єктом статті є патріотизм українського суспільства. 
Предметом статті є військовий патріотизм сучасного українського суспільства. 
Наукова новизна статті: 
узагальнення поглядів на розуміння патріотизму; 
визначення сутності змісту структури і функцій військового патріотизму;  
з’ясування деяких аспектів формування військового патріотизму сучасного 

українського суспільства.  
Підґрунтям розуміння патріотизму сучасного українського суспільства є вітчизняна 

теоретична спадщина. Його заснували І. Дзюба, В. Чорновіл, В. Стус, Л. Костенко, 
В. Сосюра та ін. Своєю творчою працею вони прославляли рідну Україну і закликали народ 
любити її. Після отримання Україною незалежності тема патріотизму розробляється у працях 
українських учених В. Андрущенка, П. Кононенка М. Михальченка, І. Надольного та ін. 
Ними розглядаються поняття «любов до Батьківщини»,  «патріотична свідомість»,  
«особистість», «суспільство», «національна ідея» та аналізується стан патріотичного 
виховання. 

Більш ґрунтовне визначення поняття «патріотизм» сформульовано М. Боришевським. 
У нього патріотизм це – «цінність, що втілюється у самовідданій любові до рідної землі, її 
народу, Батьківщини. Особистість, яка є патріотом, уболіває за долю Вітчизни, переживає 
потребу віддавати всі сили служінню співвітчизникам, своїй нації» [1].   

Питанню військового патріотизму присвячені дослідження В. Абрамова, 
А. Афанасьєва, В. Баранівського, Ю. Красильника та ін. Незалежно від соціального статусу 
авторів, військові вони чи цивільні, можна виокремити загальні підходи до розуміння 
військового патріотизму. Такими загальними рисами для патріота Батьківщини є готовність 
захищати Батьківщину від зовнішніх і внутрішніх загроз. 

Навіть короткий перелік поглядів на розуміння патріотизму дозволяє стверджувати, що 
загальним для визначення його сутності є любов до Батьківщини і безкорисливе служіння її 
інтересам та готовність до жертовності за неї. 

Для більш глибокого з’ясування сутності патріотизму пропонується розглянути 
наступні вихідні теоретичні й методологічні підходи. 

По-перше,  патріотизм,  якщо мати на увазі його генезис,  виникає й виявляється як 
почуття любові й віри усе більше соціалізуючись і морально піднімаючись за допомогою 
духовного збагачення особистості, суспільства. 

По-друге, почуття патріотизму постійно розвивається, збагачується в ході активної 
соціальної діяльності, суб’єкта на користь Батьківщини. 

По-третє, патріотизм, будучи глибоко соціальним за своєю природою явищем, 
формується лише у соціумі, під впливом соціуму і являє собою не лише найважливішу грань 
суспільства, але й джерело його існування та розвитку. 

По-четверте, суб’єктом патріотизму є суспільство, головним елементом якого виступає 
особистість, що усвідомила своєю історичну, культурну, національну, духовну й іншу 
належність до Батьківщини й готова до самовідданої праці і навіть самопожертви заради її 
блага. 

По-п’яте, істинний патріотизм нерозривно пов’язаний з духовністю. Будучи піднесеним 
почуттям, незамінною цінністю, джерелом і найважливішим мотивом соціально значимої 
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діяльності,  він властивий тій особистості (соціальній групі),  що досягла значного духовно-
морального й культурного рівня розвитку. 

По-шосте, багато дослідників нині схиляються до думки про необхідність патріотизму 
для консолідації суспільства. В ньому вбачається чинник інтеграції, збереження і підтримки 
нормального функціонування суспільства, тим самим віднесення його до числа соціальних 
явищ, орієнтованих на збереження цілісності народу як соціально-культурного утворення, 
що історично формується, його інтеграцію і забезпечення нормального функціонування й 
розвитку у взаємодії з іншими народами . 

Виходячи із зазначених теоретичних і методологічних посилок, пропонується 
визначити патріотизм суспільства як сформовану в соціумі соціально-психологічну 
властивість, притаманну особистості, сім’ї, соціальній групі, етносу, що проявляється у вірі й 
безкорисливій любові до Батьківщини, готовності до самовідданої праці заради її 
процвітання, здатності до самопожертви при захисті її інтересів від загроз й спроможну 
консолідувати суспільство. 

Військовий патріотизм є різновид патріотизму пов’язаний із готовністю до 
самопожертви на користь своєї Батьківщини. Його пропонується визначити як готовність 
особистості без коливань безкорисливо віддати свої інтелектуальні, духовні й фізичні 
можливості в ім’я захисту із зброєю в руках інтересів Батьківщини, заради її подальшого 
розвитку. 

Основними структурними компонентами військового патріотизму як явища 
громадського життя є: патріотична свідомість (знання, погляди, переконання, судження, ідеї, 
ідеали, оцінки); патріотичні почуття (любов до Батьківщини, повага до історії України, 
українського народу та його Збройних Сил, традицій народу, відповідальність за долю 
Батьківщини); морально-вольові риси характеру (обов’язок, наміри, мотиви, рішення, 
настанови); морально-бойові та психологічні якості (мужність, стійкість, відвага, 
дисципліна); патріотична поведінка та діяльність (дії, вчинки, навички, уміння, звички, 
звичаї); фізичне виховання. 

Патріотична свідомість – це усвідомлення особистістю на ідейно-теоретичному та 
суспільно-психологічному рівні своєї готовності виконувати необхідні дії задля захисту 
національних інтересів Батьківщини. Вона є детермінантом патріотичної поведінки, а також 
моральним регулятором взаємодії суб’єкта з об’єктом його патріотичної діяльності. 

Формування високого патріотизму пов’язане з вищим рівнем соціально-духовного, 
морального розвитку особистості. На цьому рівні розвитку особистість ідентифікує себе з 
Батьківщиною. Її «Я» стає часткою, що нерозривно пов’язана з безліччю інших «Я» соціуму 
Військовий патріотизм припускає формування й розвиток цілого комплексу позитивних 
якостей особистості, а також найглибше духовне освоєння його суб’єктами історії й 
культури свого народу, їх активну діяльну участь у розв’язанні найважливіших проблем , що 
виникли у суспільстві.. 

Патріотична діяльність – це спосіб втілення патріотичної свідомості й реалізації всіх 
видів впливів суб’єкта на об’єкт патріотизму,  сукупність дій,  що спрямовані на реалізацію 
патріотичних цілей. Ця діяльність становить матеріальну основу патріотизму, його реальну й 
видиму сторону. Вона ґрунтується на єдності раціональних, емоційних і вольових складових 
патріотичних дій.  

Таким чином військовий патріотизм являє собою складну інтегративну якість 
особистості, яка містить емоційно-почуттєвий, інтелектуальний та діяльнісний компоненти і 
спрямована на вірне, безкорисливе служіння Батьківщині. Патріотизм не передається від 
людини до людини з генами, а формується всім соціальним укладом життя. 

Абстрактного патріотизму не буває, він завжди пов’язується з певним уявленням 
Батьківщини, яке формується в свідомості особистості і бере участь у процесах становлення 
її соціальної ідентичності,  в формуванні особистого зв’язку людини з певним 
співтовариством. 
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На особистісному рівні патріотизм виступає як найважливіша стійка характеристика 
особистості, що виявляється в її світогляді, етичних ідеалах і нормах поведінки. 

На макрорівні патріотизм є значущою частиною суспільної свідомості, що виявляється 
в колективних настроях, почуттях, оцінках, у відношенні до свого народу, його способу 
життя, історії, культури, до країни, системи головних цінностей. 

Зароджуючись з любові до своєї «малої Батьківщини», патріотичні почуття, 
пройшовши через цілий ряд етапів на шляху до своєї зрілості, підіймаються на рівень 
загальнодержавної патріотичної самосвідомості, усвідомленої любові до своєї Батьківщини. 
Патріотизм завжди конкретний, спрямований на реальні об’єкти.  

Критеріями патріотизму для особистості є любов і служіння Батьківщині, забезпечення 
цілісності і суверенітету України, її національна безпека, постійний розвиток, обов’язок і 
відповідальність, що передбачає пріоритет суспільних і державних інтересів над 
індивідуальними помислами і устремліннями.  

На сьогодні в науковому середовищі розрізняють різновиди суспільний і державний 
патріотизм. Суспільним можна назвати американський патріотизм. Він є суспільно-
громадянським (неофіційним) патріотизмом. Він – не державний, бо йде «знизу» від 
американського народу, але при тому публічний, суспільно значимий, а не особистісний.  

Для українців характерний суспільний патріотизм. Він орієнтований у нас насамперед 
на країну і суспільство,  а не на державу та її політичні керівні структури.  У цьому 
відношенні він більше схожий на американський громадянський патріотизм, привабливий 
(та так само й стійкий) завдяки своїй «не-казенності», завдяки тому, що основна його 
підтримка йде знизу від народних мас,  а не згори від влади (що не виключає періодичних 
спалахів державницького, чи навіть над-державницького ура-патріотизму). 

Патріотизму українського суспільства властиві свої особливості. Перш за все, це висока 
гуманістична спрямованість української патріотичної ідеї; віротерпимість; соборність і 
законопослушність; колективізм у вирішенні громадських завдань, особлива любов до рідної 
природи, готовність до захисту країни зі зброєю в руках на полі бою. Такі риси обумовлені 
менталітетом українців, який відрізняється від менталітету представника іншої нації. 
Збереження духовної самобутності народу за умов постійного відновлення особливої 
національної будови. Тобто національна самобутність, що виникла в процесі знаходження 
загального предмета любові, проявлятиме себе доти, доки існує особистий духовний і 
національний досвід людини. 

Дніпро і Десна, Карпати і Степ, Хортиця і Великий Луг – для українця це не просто 
топоніми, що означають природні об’єкти, але щось більше: естетично сприйняте 
середовище мешкання, їх оточення, їх світ, їх Будинок (з великої літери), а часто – поетичні 
образи й елементи міфології. В результаті до числа ментальних стереотипів українців можна 
віднести тонке відчуття гармонії людини з природою,  ліричність,  підвищену емоційність,  
деякий романтизм. І. Бичко називає цю ментальну межу антеїзмом (на ім’я грецького 
міфологічного героя Антея – сина богині землі, який був нерозривно пов’язаний з матір’ю-
землею, постійно черпаючи в ній життєві сили). Українська земля служить для її народу не 
тільки як чисто географічне, але і як духовне поняття («ненька-Україна») [2].  

Більшість науковців у змісті патріотизму виокремлюють готовність до захисту 
Батьківщини. Нині справедливо буде розуміти необхідність її захисту не лише від зовнішніх 
військових загроз, а й від економічних, політичних, терористичних. Проте воєнні загрози 
залишаються домінуючими. Це дає підстави говорити про військовий патріотизм, який 
формується в процесі військово-патріотичного виховання. Можна відзначити дві тісно 
пов’язані між собою підсистеми ідеалів і цінностей, сформованих в результаті військово-
патріотичного виховання. Перші мають національний і загальнолюдський характер і другі – 
зумовлені соціальним статусом і особливостями військової служби.  

Перша підсистема патріотичних цінностей є єдиною для всіх громадян України і слугує 
основою для військово-патріотичного виховання молоді. Вона містить кращі національні 
загальнолюдські цінності про які згадувалось раніше. При цьому пріоритетом виступають 
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національні цінності. Коли духовні цінності рідного народу забувають, штучно звужують, 
національна система виховання розпадається у суспільстві з’являються духовні безбатченки. 
В основу військово-патріотичного виховання молоді в Україні покладено національні 
цінності українського народу. Вони охоплюють й інтегрують у собі всі загальнолюдські 
цінності, надаючи їм загальнолюдського забарвлення. На превеликий жаль, з переходом до 
комплектування Збройних Сил на контрактній основі дещо втрачається роль військово-
патріотичного виховання. Учні старших класів ігнорують уроки військового виховання у 
середній школі. Окремі юнаки призовного віку різними шляхами намагаються уникнути 
військової служби. Зниженню рівня патріотичного виховання сприяло, м’ягко кажучи, не 
зовсім позитивне відношення до Збройних Сил України серед різних верств населення 
України. 

Події пов’язані з анексією Криму, проявами сепаратизму і тероризму на Південному 
Сході Донецької та Луганської областей, звичайно змінили відношення до Збройних Сил 
України та інших військових формувань створених у 2014 році із добровольців-патріотів. 
Про це свідчить безліч прикладів готовності записатись до лав Збройних Сил України, 
Національної гвардії, добровольчих батальйонів та підключитись до масового 
волонтерського руху для забезпечення життєдіяльності військових формувань, які 
захищають єдність України. На сторінках Інтернету є репортаж одного із героїв АТО 
капітана Дана Колесника «Думаю, коли ми переможемо у війні, в кожній військовій частині 
потрібно буде поставити пам’ятники своїм волонтерам – без допомоги народу воювати було 
б просто неможливо. Мені жаль, що я не знаю як звуть даних прекрасних людей» [3]. 

Базисною цінністю українських громадян ядром патріотизму є національна ідея. Її 
змістом завжди була мрія громадян України мати свою самостійну незалежну, соборну 
державу та зберегти себе як націю зі своєю національною культурою, освітою, системою 
виховання, духовністю. Вона виходить із витоків нашої історії, спирається на засади 
народної етнофілософії, культуру, традиції і звичаї українського народу. 

Національна ідея становить основу таких фундаментальних патріотичних цінностей 
переважної кількості української молоді як національна гордість, любов до своєї 
Батьківщини – України, прагнення до активної діяльності на її благо. Вона, маючи 
надзвичайно велике значення для виховання військового патріотизму та стабільного 
розвитку суспільства не є якимось «допоміжним», «бажаним» елементом світогляду молоді, 
а виступає важливим чинником, від якого залежить рівень свідомості й самосвідомості 
суспільства та соціальної активності кожного громадянина України. А від цього в свою чергу 
залежить рівень безпеки нашої країни. Військовий патріотизм українського суспільства 
особливо яскраво проявився під час агресії 2014 року Російської Федерації у Криму, де 
зареєстровані лише поодинокі випадки підкупу військовослужбовців Збройних Сил України 
і перехід їх на службу нелегітимному уряду Кримської автономії. Тільки глибоким 
військовим патріотизмом можна пояснити випадки масового героїзму різних представників 
українського суспільства при захисті Донецької та Луганської областей від сепаратистів та 
проросійських терористів. 

За допомогою актуалізації в духовному виробництві національна ідея: 
створює і підтримує для національної єдності певну «картину світу» і «картину нації»; 

здійснює ретрансляцію здобутків національної культури; 
формує в представників нації почуття психологічного «комфорту» і захищеності; 

забезпечує бачення й розуміння перспективи розвитку. 
Національна ідея виконує наступні функції. По-перше, це усвідомлення своєї 

загальнонаціональної ідентифікації. Національна ідея затверджується як синонім 
патріотичної ідеї і закріплюється в масовій психології. По-друге, це обґрунтування 
призначення і значимість існування нації. По-третє, це конструювання свого національного 
ідеалу, що зв’язує воєдино минулу, теперішню часову і майбутню нації. Виконуючи функцію 
цілеспрямованості, національний ідеал визначає модель бачення цілісності світу, вказує 
напрям і мету руху, відповідно до якого формується майбутнє нації [4].   
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Національну ідею можна уявити як метафору в якій зібрано воєдино: любов до рідного 
краю, глибоке почуття турботи про нього; спрямованість на інтеграцію і консолідацію і 
нарешті глибока віра в нашу державну демократичну, європейську майбутність, це гідність, 
яка перетворює рабську психіку в свідомість вільної людини. 

Виходячи з наведених методологічних посилок пропонується визначити національну 
ідею українського суспільства, як розумову форму сприйняття глибинної сутності свого 
народу, що відображає його духовну першооснову, мету, сенс та фундаментальні принципи 
існування і пронизує собою все національне буття й зумовлює суспільний розвиток. 

Національна ідея реалізується через патріотизм особистості й суспільства. Це дозволяє 
провести паралель між даними соціально-психологічними утвореннями і вести розмову про 
наявність у соціального патріотизму складної структури. У науковому середовищі на 
сьогодні існує значна кількість поглядів на складники патріотизму. 

Більшість учених схиляються до думки про наявність у структурі патріотизму двох 
рівнів: буденно-повсякденного і науково-теоретичного (ідеологічного). 

Ідеологічний аспект виражається в переконаннях і поглядах, які мають ціннісну 
підставу.  Формування ідеологічного аспекту патріотизму відбувається під впливом як суто 
інтимно-особистісних почуттів, що накладають відбиток на подальшу життєву позицію 
індивіда, так і під впливом соціально-політичних відносин. Ідеологія патріотизму поряд із 
природною емоційною любов’ю до Батьківщини, містить у собі повагу до власної держави й 
прагнення до її зміцнення, відчуття націй як єдиного цілого, незважаючи на соціальну, 
культурну, релігійну неоднорідність суспільства. Із цих позицій патріотизм можна визначити 
як відношення партиципації, тобто приналежності до певної спільності, готовність служити 
громадським цінностям та інститутам. 

Цікавою є точка зору на структуру патріотизму військових учених, що розглядають 
його, як явище громадського життя і виділяють в ньому наступні складники:  

патріотична свідомість (знання, погляди, переконання, судження, ідеї, ідеали, оцінки); 
патріотичні почуття (любов до Батьківщини, повага до історії України, українського 

народу та його Збройних Сил, традицій народу, відповідальність за долю Батьківщини); 
Патріотичні відносини що виникають у процесі суспільної практики як реальний 

зв’язок суб’єкта з об’єктом своїх дій, як своєрідний «канал» трансформації всіх видів впливу 
на об’єкт патріотизму. Вони є передумовою матеріалізації патріотичної свідомості й 
здійснення патріотичної діяльності. 

Патріотична діяльність – це спосіб втілення патріотичної свідомості й реалізації всіх 
видів впливів суб’єкта на об’єкт патріотизму,  сукупність дій,  що спрямовані на реалізацію 
патріотичних цілей. Ця діяльність становить матеріальну основу патріотизму, його реальну й 
видиму сторону. Вона ґрунтується на єдності раціональних, емоційних і вольових складових 
патріотичних дій. Ці дії можна вважати патріотичними, якщо вони спрямовані на служіння 
Батьківщині, якщо вони виражають соціально-моральну відповідальність особистості за 
долю своєї країни. 

Патріотизм не дається людині генетично з народженням. Він виховується з дитячого 
віку. З молоком матері всмоктується у свідомість дитини любов до малої і великої 
Батьківщини. 

На наш погляд,  було б доцільно звернутись до досвіду поляків у вихованні в дітей 
шанування свого історичного походження. В Польщі існує дуже цікаве дійство, як катехізис 
кожного поляка. Він полягає у тому, що майже кожна людина знає слова вірша, написаного 
наприкінці XIX століття польським поетом Владиславом Белзою. Вірш навіть не вчать у 
школі,  бо діти знають його чи не з п’ятирічного віку.  Перекладається він так:  «Хто ти є? – 
Поляк малий. / Який знак твій? – Білий орел. / Де ти живеш? – Земля Польська...» і так далі. 
Ще чи не кожен поляк змалку знає гасло нації,  яке існує з початку XIX століття –  Gonor  i  
Ojczyzna («Честь і Батьківщина»).  Наприкінці 1990-х років до цих двох слів додали третє – 
Бог, «Бог, Честь і Батьківщина». У Польщі дітей з садочка вчать, як виглядає прапор, вчать 
національного польського гімну, а також виховують у них локальний патріотизм. 
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Процес патріотичного становлення суспільства не можна перервати навіть умовно, 
порушувати спадкоємність, переривати перманентний процес патріотичного виховання. 
Звичайно слід звертатися до історичного минулого українського народу, славетних часів 
Київської Русі,  козаччини,  героїв Крутів і т.  ін.  Але при цьому не слід відкидати,  
переписувати, перекреслювати вчорашню історію. 

На превеликий жаль після отримання незалежності в Україні була спроба викреслити із 
суcпільної свідомості всі здобутки українського народу за роки радянcької влади. 
Намагались забути,  що в роки Великої Вітчизняної війни серед Героїв Радянського Союзу 
українці становили 18,2% – 2072 особи [5]. Викреслюються із історії й людської пам’яті 
імена українців – наших співвітчизників. Пригадаймо І. Сікорського, який першим створив 
вертоліт і заклав науково-технічну базу для розвитку вертольотобудування. М. Стражеско, 
О. Шалімов, М. Амосов зробили величезний внесок у розвиток медицини. Є. Патон створив 
спеціальні ґатунки сталі та розробив технологію зварювання для виробництва легендарних 
танків Т-34. Його справу продовжив президент Національної академії наук України, академік 
Б. Патон. Всесвітньо відомі вчені С. Корольов – конструктор ракетно-космічних систем, 
кібернетик В. Глушков, ботанік Л. Симиренко та інші. Усі досягнення країни важко 
перерахувати. 

Патріотизм українських людей неможливо викреслити із пам’яті. Він матеріалізується 
за допомогою символів Батьківщини. Патріотизм – це особлива символіка, в якій 
«закодований» вищий сенс людського існування, пов’язаний з буттям Держави, 
Батьківщини, з пам’яттю поколінь і їх славних справ. Візьмемо Державні Прапор, Герб і 
Гімн, що виражають різні епохи і часи. В них чітко виявлений зв’язок теперішнього часу з 
минулим і майбутнім, а також основи внутрішньої єдності суспільства: дружба народів, 
свобода, солідарність. 

В усі часи надавали велике значення кольору, формі зображенням на прапорах, які не 
змінювалися поки в народі зберігалася віра. Святиню не можна було змінювати завдяки 
бажанням окремих людей. Ідея святості державного чи військового прапора від стародавніх 
часів перейшла до сучасних держав. Прапор вишивається золотим шитвом і є символом 
держави або окремого відомства чи окремої військової частини. У положенні про військовий 
прапор записано, що він є символом доблесті честі і слави.  

Гімни як урочисті пісні,  що прославляли богів та героїв,  були відомі ще в 
стародавньому світі – в Єгипті, Месопотамії, Греції. Проте як емблема держави, символ її 
суверенітету вони стали використовуватися тільки в Новий час, із постанням націй та 
націоналізму. Наразі Гімн, поруч із Прапором та Гербом, є своєрідною візитною карткою 
будь-якої держави на міжнародній арені. Водночас як найважливіший національно-
державний символ гімн виступає засобом єднання громадян у найважливіші урочисті 
хвилини життя держави, формує небайдуже ставлення до її історії, сьогодення та майбуття. 

Можна заздалегідь виділити декілька умов, за яких дані символи здатні виконувати 
виховні функції. По-перше, вони повинні в своєму комплексі відтворювати цілісність 
Батьківщини, виражену в її самобутності несхожості з іншими країнами. Патріотизм – це 
захист такої самобутності як внутрішньої міри буття даного співтовариства. Захист тому що 
разом з втратою самобутності руйнується дане співтовариство: француз тоді не відрізняється 
від німця, а українець від італійця.  

По-друге,  ці символи повинні зв’язувати в єдину систему різноманітні аспекти життя 
суспільства: практичні, комунікаційні, нормативні й ін., що дозволяє таким символічним 
комплексам зберігати й специфіку України. Оскільки патріотичне виховання обов’язково 
проходить через освоєння населенням цих символів, через їх особливе «розпредмечування», 
індивіди й соціальні утворення можуть проникати всередину простору патріотичної 
орієнтації, побачити реальність не з боку, а немов би через призму її цілісності, та 
української специфіки – культурної, духовної, соціальної й ін. Саме таким чином 
реалізується особистісна соціалізація молоді. 
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По-третє, нарешті, ці символи сприймаються кожним індивідом особисто, так само, як 
безпосередньо сприймаються витвори мистецтва, залежно від рівня його психологічної 
готовності до сприйняття. Один бачить у картинах написаних маслом сотні років тому 
художній витвір високого ґатунку,  а інший бачить на полотні лише сітку мілких тріщинок 
залишену часом. Так і в сучасній символіці, що виражає сутність патріотизму, повинні 
виявитися глибинні почуття відповідальності особистості за долю країни, має виникнути 
внутрішня потреба й готовність за необхідності захистити країну від різних небезпек, відійти 
від позиції споживача або стороннього спостерігача. 

Одним із елементів патріотичних відносин можна назвати релігію. Церква зуміла 
зберегти символіку і на сьогодні має змогу використовувати її для формування релігійного 
патріотизму. Наприклад – Київський патріархат УПЦ має сьогодні 29 єпархій, тобто є вони в 
усіх областях. В Україні нараховується 3670 парафій, 6 духовних семінарій, дві академії, 
один богословський факультет, більше тридцяти монастирів. Її підтримує десять мільйонів 
православних українців, у той час, як московський – тільки п’ять мільйонів [6]. 

Соціальний символізм пронизує не тільки культуру, але і сукупність різних інститутів і 
установ, що виникають в регіоні, в місті, визначаючи їх статус, вплив, специфіку діяльності в 
контексті мети, цінностей, значення для суспільства. 

Найбільш рельєфно і яскраво використовується символіка у військових формуваннях.  
Герб і Прапор Збройних Сил України та кожного із видів і родів символізують мужність і 
готовність до захисту своєї Батьківщини. Від об’єднання і з’єднання до кожного 
військовослужбовця кожен елемент військової організації має власні символи. Дотримання 
військової форми і повага до військових символів запорука високого патріотизму у 
особового складу Збройних Сил України. 

Висновки. Патріотизм суспільства, є сформована в соціумі соціально-психологічна 
властивість, притаманна особистості, сім’ї, соціальній групі, етносу, що проявляється у вірі й 
безкорисливій любові до Батьківщини, готовності до самовідданої праці заради її 
процвітання, здатності до самопожертви при захисті її інтересів від загроз й спроможна 
консолідувати суспільство; 

Патріотизм як соціокультурне явище об’єднує різні переконання, ідеї, почуття і 
традиції, в сукупності яких відображається поведінка і любов людини до Батьківщини. Вона 
поширюється не тільки на сучасну Батьківщину, але й на її минуле, яке пов’язане з сучасним 
знанням історії, традицій, переказів, легенд і є джерелом патріотичних настроїв і почуттів. 
Патріотизм впливає на практичну поведінку людей в цьому проявляється діяльнісний 
елемент його структури. 

У суспільстві існує патріотизм вчителів, шахтарів, сталеварів та інші пов’язані із 
професійною діяльністю. Військовий патріотизм є різновид патріотизму притаманний 
представникам любої професії, який реалізується у готовності до самопожертви на користь 
своєї Батьківщини.  Це готовність особистості без коливань безкорисливо віддати свої 
інтелектуальні, духовні й фізичні можливості в ім’я захисту із зброєю в руках інтересів 
Батьківщини, заради її подальшого розвитку. 

Звернення до ідеї патріотизму в умовах кризи являє підґрунтя, на якому можливе 
відновлення духовних цінностей суспільства, формування і розвиток особистості 
українського громадянина. Особливо відчутною сьогодні стає потреба в дослідженні 
патріотизму як інтегруючої основи, що додає державі й суспільству стійкості. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ І СХЕМИ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ 

НАВЧАННЯ З ПОГЛЯДУ КЕРУВАННЯ СИСТЕМАМИ 
 

У статті запропонована узагальнена схема, модель і алгоритм навчання, які дозволяють 
забезпечувати навчання учня, виходячи з можливостей і властивостей конкретного учня та 
його початкових знань. Навчання розглядається як інформаційний процес у системі керування 
передаванням знань, з урахуванням психолого-педагогічних методів. Показано, що ключовими 
факторами, які найбільш впливають на результати навчання, є модель учня і база знань, що 
визначає методи навчання. 
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Актуальність і постановка завдання дослідження. Розглянемо навчання як 
інформаційний процес у системі керування передавання знань. Носієм знань може виступати 
людина або інтелектуальна система. На відміну від інформаційних систем, учень, який 
використовує машинний тьютор, є об'єктом керування. Точніше, система навчання включає 
учня з його системою знань і здібностями отримання їх, з одного боку, і тьютора з його 
інструментарієм – з іншого. Суб'єктом керування в системі навчання традиційно виступає 
викладач. На іншому полюсі спектра форм освіти (мається на увазі свобода вибору 
навчаючих послідовностей) знаходиться дистанційна та заочна освіта. У цьому випадку 
вибір навчальних епізодів обмежений набором сценаріїв навчання, за яким він у подальшому 
навчається. Після визначення сценарію керуюча програма дистанційної системи освіти 
організує доступ до бібліотеки навчальних курсів. Викладання кожного предмета має 
внутрішню логіку передачі знань, закладену автором – фахівцем з даної форми освіти й даної 
предметної області. Обмежимося розглядом регламентованих систем освіти, зокрема освіти 
під керуванням викладача (тьютора, учителя), з природним або машинним інтелектом. 

Огляд літератури. Регламентовані системи освіти створюються так, щоб вони 
забезпечували досягнення заданих цілей навчання. Системи управління, що включають 
керуючий орган, здійснюють: 

визначення мети; 
підтримку системи на траєкторії цієї мети. 
У загальному випадку метою навчання є переведення системи знань учня в заданий 

стан [1]. 
Педагоги й психологи не зводять навчальні цілі до освітніх. Відома таксономія 

навчальних цілей Блума,  основою якої є розподіл на когнітивні та афективні.  Є також 
поведінкові теорії навчальних цілей, де вони розуміються як «зрушення» в діяльності учня (в 
мисленні, пам'яті, сприйнятті). У 1970 – 1990 рр. запропоновано ряд когнітивних описів 
навчальних цілей.  При такому підході конкретизується не поведінка,  яка приводить до 
успішного виконання тестів досягнення, а психічні процеси й структури, що приводять до 
виникнення відповідної поведінки. Когнітивний опис спирається на такі категорії як 
інтелектуальні вміння, когнітивні стратегії, вербальні знання, моторні навички, відносини. 

Аналіз попередніх досліджень. Розглянемо, які можливості своєї особистості індивід 
може використовувати в навчальній діяльності. 

1. Початковий і поточний рівень знань у даній предметній області навчання — знання 
беруть участь у навчанні не тільки як засіб, а й як когнітивна мета (за Блумом, наприклад, це 
основна мета навчання). 
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2. Когнітивні здібності як засіб для формування й використання когнітивних стратегій 
учнем у процесі навчання. 

3. Когнітивний стиль учня як його індивідуальна стратегія пізнання — індивідуальні 
особливості учнів мають на процес навчання більший вплив, ніж метод. 

4. Особисті наміри, вподобання, мотиви, тенденції учня, які називають мотивацією. 
5. На особисті можливості індивіда впливає стан учня. Цей стан відображає 

психоемоційні характеристики. 
6. Викладач у традиційній системі навчання,  а в персоналізованій формі –  тьютор,  

повинен здійснювати вплив на учня, а саме, на його засоби й здібності навчатися. Зазначимо, 
що ці впливи стосуються тільки засобів змінних у часі. До таких засобів згідно з психологією 
й педагогікою належать: 

· вибір темпу подачі матеріалу; 
· варіювання складністю навчального матеріалу; 
· корегування емоційного стану учня; 
· мотивування учнів. 
Ціль дослідження – виявлення і систематизація психолого-педагогічних методів і 

засобів керування навчанням, системне узагальнення схем керування. 
Виклад основного матеріалу. 
Методи керування навчанням. Методи керування вивченням визначаються явно або 

неявно заданою метою, що описує вимоги до знань і вмінь учня, які він повинен придбати в 
результаті роботи з програмою. Явно задана мета навчання, як правило, являє собою логічну 
умову, виражену в термінах моделі учня і описуючу безліч заключних станів знань і вмінь 
учня. Окрім того, є передбачуваний або, в результаті попереднього контролю, 
сконструйований початковий стан моделі учня. В наявності є набір навчальних методів, що 
керують пізнавальною діяльністю учня й модифікують його поточну модель. 

Керування навчанням являє собою динамічний процес, спрямований на досягнення 
мети навчання, виходячи з поточного стану знань і вмінь учня. Для досягнення мети 
будується план навчання, реалізований як сценарій, що складається з окремих кроків. Кожен 
крок являє собою елементарний навчальний вплив або стимул і реакцію учня (натискання 
клавіші,  вербальну форму відповіді на питання,  тощо).  Наявний навчальний матеріал,  а 
також час навчання є обмеженням на можливі плани. Якщо під час реалізації сценарію 
виникає ситуація,  коли виконання чергового кроку плану неможливе або недоцільне,  то 
потрібна модифікація даного або генерація нового плану. 

Підходи до керування навчанням відрізняються тим, наскільки явно в них подано мету 
навчання, план навчання, а також, чи припускають вони динамічну генерацію планів або 
складання їх заздалегідь. Схему класифікації методів керування навчанням зображено на 
рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Класифікація методів керування навчанням 
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Розрізняють методи, засновані на сценарії навчання (явно або неявно заданому) і які не 
використовують дане поняття. До останніх належать, так звані, реактивні методи й методи, 
засновані на агенда-механізмі. 

Реактивні системи, аналізуючи відповіді учня і/або поточний стан моделі учня, 
знаходять зручні моменти для видачі навчальної інформації, але не планують послідовність 
навчальних впливів. Даний підхід застосовується при створенні супровідних систем, 
прикладами яких можуть бути системи ВЕТS і FLЕХ, а також система WESТ [1,2]. При 
побудові реактивних систем виділяють кінцеву множину «помилкових» ситуацій і кожну з 
них зіставляють з навчальною інформацією, необхідною для роз'яснення та виправлення 
помилки. Керування реалізується одним циклом, причому умова виходу з циклу не залежить 
від стану моделі учня, а визначається станом роботи користувача в базовій системі обробки 
інформації. Після виконання користувачем деяких дій у базовій системі, його робота 
оцінюється і, якщо оцінка відповідає моделі учня, знову виводиться відповідна навчальна 
інформація. Система лише реагує на дії користувача, а не керує його пізнавальною 
діяльністю. 

Агенда-механізм являє собою метод керування діями або задачами, заснований на 
динамічному впорядкованому списку задач (агенди). Задача тут розуміється широко - як 
будь-яка інформація, що передбачає відповідні дії учня. Порядок задач у списку 
визначається результатами виконання кожної задачі для досягнення поточних цілей. Агенда-
механізми дають змогу вибрати задачі, що дозволяють одночасно досягти декількох цілей 
або, при наявності конфліктуючих цілей, вибрати задачі, що дають краще компромісне 
розв'язання. Агенда-механізм був застосований при створенні інтелектуальної навчальної 
системи SСНOLАR при впорядкуванні тем. Теми для обговорення або огляду заносилися в 
агенду разом з припустимим часом, пропорційним важливості теми. Під час обговорення 
теми система вносила до списку нові теми, зв'язані з поточною або згадані у відповідях чи 
питаннях учня.  Якщо тему або відведений для неї час вичерпано,  то система вибирає нову 
тему для обговорення.  

Іншим прикладом може бути метод керування навчанням, запропонований і 
призначений для вироблення навичок алгоритмічної природи при розв'язуванні задач. 
Основою методу є оверлейна векторна модель учня, з кожним елементом якої пов'язані 
гіпотези про ступінь засвоєння відповідної йому навички. Перерахування ймовірностей 
гіпотез засноване на теоремі Байеса. Крім того, є вбудована модель процесу забування 
раніше засвоєних навичок. Мета системи полягає в досягненні заданих рівнів освіти 
(граничних ймовірностей) для всіх або обраних навичок на задачах визначеної складності за 
мінімальний час.  На кожному кроці формується агенда з усіх задач,  для яких потрібне 
застосування заданих навичок у процесі розв'язання. Потім здійснюється вибір задачі, яка 
має оптимальні труднощі для даного учня.  

Розглянемо методи, засновані на явній або неявній постановці сценарію. Розрізняють 
системи з фіксованим та конструйованим сценаріями. До першого належать усі традиційні 
навчальні системи – автоматизовані навчальні курси (АНК). Більшість АНК 
використовують один фіксований сценарій навчання, як правило, неявно заданий кодом 
програми. Типові АНК не містять моделі учня, тому вони розраховані на деякого 
«середнього» учня, а не на людину, яка сидить у даний момент за комп'ютером. 

Серед систем з конструйованими сценаріями розрізняють системи, що генерують план, 
і системи, що вибирають сценарій з бібліотеки. 

Розглянемо наступні методи конструювання сценаріїв: 
- метод генерації планів, керованої цілями; 
- метод вибору й конкретизації скелетних сценаріїв, поданий у системі МЕNО-ТUTОR. 

[1,2]. 
Генерація навчальних сценаріїв, керована цілями, реалізована в методі SТRIРS. 

Система керування вивченням припускає наявність двох основних компонентів: 
планувальника й виконавця інтерпретатора сценаріїв. Планувальник генерує сценарій, що 
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задовольняє кінцеву мету навчання й поточний стан моделі учня. Інтерпретатор реалізує 
сценарій і, якщо поведінка учня не відповідає очікуваному, виконує перехід в альтернативну 
галузь плану-сценарію або викликає планувальника для створення нового плану. 

Навчальний вплив може бути поданий у вигляді четвірки {N,  Р,  E,  A},  де N  –  
найменування навчального впливу; Р – специфікація попередньої вимоги навчального 
впливу, тобто умова, істинність якої необхідна для можливості застосування даного впливу; 
Е – специфікація очікуваних ефектів від виконання навчального впливу; А – дія, що 
пропонує навчальний матеріал учневі з метою викликати очікуваний ефект. 

Перші три частини навчального впливу використовуються для генерації сценарію та 
його інтерпретації. Четвертий компонент використовується тільки інтерпретатором для 
взаємодії з учнем. 

План навчання наводиться у вигляді ациклічного орієнтованого двочасткового графу. 
Два типи вершин графу (кроки й мети) відповідають навчальним впливам і цілям навчання. 
Дуги задають порядок виконання навчальних впливів. У загальному випадку граф сценарію 
навчання може бути незв'язним, тобто складатися з кількох підграфів, що не мають спільних 
вершин. 

У системі МЕNО-ТUТОR [2] знання про методику навчання подано у вигляді 
заздалегідь заданої системи керування діалогом (СКД). Мережа керування діалогом є 
бібліотекою сценаріїв навчання, яку подано у вигляді масиву вузлів. У структурі СКД 
виділяють три рівні: педагогічний, стратегічний і тактичний. При переході з вищого рівня 
на нижчий відбувається конкретизація цілей і дій системи. На самому верхньому 
педагогічному рівні система встановлює ряд обмежень на форму проведення діалогу. 
Наприклад, регламентується частота переривань учня, або як часто треба його перевіряти на 
наявність помилкових представлень про предметну область.  Обирається метод роботи з 
учнем: подати нову тему, вивчити поточну тему, виправити неправильне подання або 
закінчити поточну тему. На другому рівні педагогічне рішення конкретизується у вигляді 
стратегії навчання. Наприклад, при вивченні поточної теми можна досліджувати 
компетентність учня, задавши йому серію питань, або вивести фактографічну інформацію, 
що стосується даної теми. На тактичному рівні відбувається реалізація стратегії навчання. 
Наприклад, при описуванні предмета система може вибирати: чи видавати учневі загальну 
або конкретну інформацію, запропонувати аналогію або навести приклад деякого поняття і 
т.п. 

Крім відношення ієрархії всі вузли мережі (блоки) зв'язані в послідовності, що задають 
порядок їхнього виконання для ідеального,  тобто у всіх відносинах успішного,  учня.  Ці 
зв'язки називаються зв'язками по замовчуванню. Крім того, з кожним вузлом можуть бути 
зв'язані метаправила, які, при поводженні учня, що відрізняється від очікуваного, дозволяють 
перейти до іншого вузла мережі, тим самим змінити стратегію навчання (послідовність 
виконання вузлів).  У МЕNО-ТUTOR  є 20  метаправил,  що діють на стратегічному й 
тактичному рівнях. 

Загальна схема керування навчанням. Метою системи, що складається із самого 
учня (користувача, студента) і тьютора є – формування знань і вмінь учня. Керований об'єкт 
у такій системі - знання студента; керуючий орган-компонента тьютора, за допомогою якої 
він впливає на систему в цілому для досягнення її мети. Одні параметри системи постійні, 
інші змінюються в процесі навчання через зовнішні та внутрішні впливи. Отже, для адаптації 
навчання перші необхідно вимірювати до початку, а інші – в процесі навчання. 

Загальну схему керування зображено на рис. 2. [1-4]. 
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Рис. 2. Загальна схема керування 

 
Об'єкт керування є триполюсником, що зв'язує стан середовища Х, керування U’ і стан 

об'єкта Y: 
 

Y=F(Х, U’),                     (1) 
 

де F оператор перетворення. 
Dх і Dу системи збирання інформації про стан середовища (Dх) і об'єкта Dу, які 

перетворюють ці стани в інформацію: 
 

X'= Dх(Ху);                     (2) 
 

Y' = Dу(Y).                       (З) 
 

Керуючий пристрій здійснює керування U на основі отриманої інформації X’ і Y’, а 
також заданої мети Z*  та  виділеного на керування ресурсу R і алгоритму керування Ф. 

 
U=Ф(Х', Y’, Z*, R).             (4) 

 
Виконавчий механізм (ВМ) перетворює інформацію про керування U в керуючу дію U’, 

що змінює стан об'єкта: 
 

U'=М(U),                         (5) 
 

де М – оператор виконавчого механізму. 
Для синтезу керування необхідно мати модель об'єкта керування: 

 
Yт=Fт(Х’, Y’),               (6) 

 
де Fт - оператор моделі. 
Для адекватної моделі Yт = Y’. 
Викладена модель керування може застосовуватися для описування процесу навчання. 

Між навчанням і керуванням є пряма аналогія – і одне, і друге пов'язане із цілеспрямованою 
зміною стану об'єкта (навчання або керування), що здійснюється впливом (навчальним або 
керуючим), яке реалізується алгоритмом (навчання або керування). 

Вважають, що в більшості випадків у процесі навчання середовище незмінне й 
сприятливе. Це дає змогу вилучити вплив середовища з розгляду. 

Структуру системи навчання без урахування середовища подано на рис. 3 [1,2]. 
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Рис. 3. Блок-схема системи навчання 

 
Модель учня описує оцінку У стану Y учня у функції навчального впливу U: 

 
Y =F(U).                          (7) 

 
Сам стан Y учня визначається його оператором Fo: 

 
Y=F0(U’).                         (8) 

 
Оператор F моделі учня підлягає визначенню й адаптації в процесі навчання й 

подається у вигляді пари 
 

F=<W, С>,                     (9) 
 

де W – структура моделі F; С = (Ср...,Сk) — її параметри. 
Алгоритм навчання виконує дві функції. По-перше, він визначає те, чому саме слід 

навчати учня, тобто визначає навчальний вплив: 
 

V = Ф(Y, Z*, R),              (10) 
 

де Ф - алгоритм навчання; 
Y – оцінка стану знань учня, отримана за допомогою моделі (3.7); 
Z* – мета навчання; 
R – ресурс навчання. 
По-друге, алгоритм навчання визначає тести V, відповіді на які несуть інформацію про 

моделі F учня: 
 

V = G(Y),                               (11) 
 

де G – алгоритм синтезу тесту V. 
База знань предметної області (БЗ Про) повинна містити фактографічні, процедурні та 

інші знання про предмет, що вивчається, необхідні для засвоєння учнем у процесі навчання. 
Формувач навчального впливу (ФНВ) визначає порцію інформації, яку треба передати 

учневі для вивчення на даному етапі навчання: 
 

U’ = Ф1(U),                       (12) 
 

де, Ф1 – алгоритм формування порції для учня. 
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Різниця між U і U’ полягає в наступному: U – це ідентифікатор навчального впливу, а 
U' - його зміст. 

Формувач тестів (ФТ) визначає, яку тестову задачу варто видати учневі: 
 

V’ = G1(V),                        (13) 
 

де G1 – алгоритм формування тестів задачі. 
Учень у такій системі навчання є «перетворювачем» порції навчальної інформації U’ у 

стан Y за (3.8). Інформацію про цей стан можна одержати тільки за допомогою тестових 
питань V: 

 
Y’ = Dу(Y, V’),                   (14) 

 
де Dу - оператор перетворення тестової задачі V і стану учня Y у відповідь У (оператор 

реалізується самим учнем). 
З вище викладеного випливає, що ключовими є модель учня F (7) і база знань, що 

визначає методи навчання Ф (10). 
На рис. 4 наведено структуру навчання, що передбачає наявність деякого засобу, який 

забезпечує комунікативні функції між партнерами – учасниками системи навчання 
(інтерпретатор). 

Передбачається також, що оцінка як рівня знань, так і когнітивних можливостей 
слухача (учня), тьютор здійснює за посередництвом такого інтерпретатора. 

Висновки. Запропонована узагальнена схема та модель і алгоритм навчання дозволяє 
забезпечувати навчання учня, виходячи з його початкових знань і ступеню засвоєння 
матеріалу (можливостями й властивостями конкретного учня). При цьому ключовими 
факторами, які найбільш впливають на результати навчання, є модель учня F (7) і база знань, 
що визначає методи навчання Ф (10). 
 

 
 

Рис. 4. Блок-схема системи навчання з інтерпретатором 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССОМ ОБУЧЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ 

 
В статье предложена обобщенная схема, модель и алгоритм обучения, которые 

позволяют обеспечивать обучение ученика, исходя из возможностей и свойств конкретного 
ученика и его начальных знаний. Обучение рассматривается как информационный процесс в 
системе управления передачей знаний, с учетом психолого-педагогических методов. Показано, 
что ключевыми факторами, которые наиболее влияют на результаты обучения, являются 
модель ученика и база знаний, что определяет методы обучения. 

Ключевые слова: обучение, ученик, тьютор, модель ученика, база знаний, структура 
обучения, схема управления. 
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PSYCHO-PEDAGOGICAL METHODS AND SCHEMES OF CONTROL OF TEACHING 
PROCESS FROM THE POINT OF VIEW OF MANAGEMENT OF SYSTEMS 

 
The article suggests a generalized scheme, model and learning algorithm, which allow to provide 

the learner’s training based on the abilities and peculiarities of the particular learner and his basic 
knowledge. Education is regarded as an information process in the control system transfer of knowledge, 
taking into account the psychological and pedagogical methods. It is shown that the key factors that most 
affect results of learning are the learner model and the base of knowledge that defines the methods of 
teaching. 

Key words: education, learner, tutor, learner model, the knowledge base, the structure of education, 
the control management. 
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПЕРЕКЛАДІ  

НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ 
 

У статті розглядаються питання, пов’язані з навчанням студентів, курсантів і 
слухачів ВВНЗ важливих аспектів перекладу лексики, що відображає сучасні реалії 
життя нашої країни.  

Ключові слова: реалії, алюзії, абревіатури, неологізми, ідіоми, синонімія, фонові 
знання, асоціативні ряди. 

 
Постановка проблеми. Сьогодні, у зв’язку з надзвичайно динамічним характером 

розгортання подій в Україні –  пережитою Революцією Гідності,  зміною влади,  анексією 
частини території держави, веденням бойових дій у її східних регіонах, позачерговими 
президентськими і парламентськими виборами – значно зростає інтерес громади до 
суспільно-політичної тематики.  

Лексика чутливо реагує на всі зміни життя суспільства. Зацікавленість науковців 
викликають особливості структурно-семантичної і морфолого-синтаксичної організації 
лексем та багатокомпонентних словосполучень, що відповідають реаліям українського 
суспільно-політичного життя останнього десятиріччя в англомовній комунікації. Найбільш 
характерні труднощі перекладу текстів суспільно-політичного спрямування, головним 
чином, пов’язані з передачею безеквівалентної лексики, власних назв, багатозначних слів, 
абревіатур, неологізмів, образної фразеології. 

Відповідно, актуальною є проблема формування у студентів, курсантів, слухачів 
вітчизняних вищих військових навчальних закладів компетентності у перекладі назв 
політичних партій, громадських організацій, державних установ, органів влади, найменувань 
посад,  а також алюзій та ідіом,  для розуміння і передачі яких необхідні глибокі фонові 
знання. Тому метою цієї статті вважаємо дослідження особливостей перекладу сучасної 
термінології, яка відображає реалії життя нашої країни, що є запорукою точності її передачі  
англійською мовою, запобігання випадків крос-культурного непорозуміння й організації 
успішної професійної діяльності із зарубіжними партнерами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Переклад, на думку відомого вітчизняного 
науковця у галузі методики викладання іноземних мов О. Тарнопольського, є п’ятим 
допоміжним видом мовленнєвої діяльності (на відміну від чотирьох основних – говоріння, 
аудіювання, читання та письма) [7, с. 28-29]. 

Навчання його –  окремий курс,  оскільки переклад ніколи не буває причиною 
розуміння,  він може бути тільки його результатом,  тобто перекласти на рідну мову можна 
лише повністю зрозумілий текст. Адже текст перекодовується у код власних смислів 
читача / слухача, які інтегруються у його вищому коді – коді думки. Цей код смислів (думки) 
не має прямого відношення до будь-якої національної мови, він суто індивідуальний, 
складається із символів, образів, емоцій, уявлень, набутих у життєвому досвіді людини. 
Прочитаний текст, інтегрований у власному вищому смисловому коді читача, зберігається 
там у вигляді згорнутого символу або системи символів. Щоб відтворити цей текст у коді, як 
рідної, так й іноземної мови, символ (символи) потрібно знову “розгорнути” до рівня 
мовлення, але це вже буде інший текст, створений самим читачем на основі прочитаного.  

Таким чином, текст спочатку розуміється, результатом чого є “згортання” його до 
власного смислового символу (символів), закодованого у вищому інтегрованому коді 
людини, а потім, коли є необхідність відтворити прочитане, символ “розгортається” до 
мовлення (будь-якою потрібною та відомою людині мовою).  Отже,  перекладається не 
стільки текст-оригінал, скільки те, що і як зрозумів його перекладач [7, с. 93-94, 154]. 
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Базовим компонентом професійної компетентності перекладачів вітчизняний вчений 
І. Бахов називає професійну міжкультурну компетентність, яка забезпечує можливість 
перекладачеві виконувати роль міжкультурного медіатора у встановленні ефективної 
взаємодії та взаєморозуміння між представниками різних культур. Ефективність 
міжкультурного медіатора визначається здатністю перекладача оцінювати ступінь 
культурної розузгодженості, долати міжкультурні бар’єри, інтерпретувати коди чужої 
культури, перетворювати комунікативну ситуацію перекладу з рівня невизначеності до рівня 
смислової єдності [1, с. 185]. 

Подібної думки дотримується й інший дослідник Н. Слободянюк, який вважає, що 
переклад є актом і результатом не лише міжмовної комунікації, міжмовної номінації, але й 
міжкультурного спілкування, у процесі якого здійснюється адекватна заміна культурно-
національного коду однієї мови кодом іншої [6,  c.  53].  Тому особливого теоретичного і 
практичного інтересу у перекладознавстві набула проблема передачі національно-культурної 
специфіки однієї мови іншою.  

Виклад основного матеріалу. Термін “реалія” досить поширений в перекладознавстві, 
етнолінгвістиці та лінгвокраїнознавстві. У цих галузях філології під терміном “реалія” 
розуміють слова і словосполучення, що позначають специфічно національні предмети та 
явища, реальні факти, характерні для культури того чи іншого народу. Такі мовні засоби 
передають національно-історичний колорит епохи, явища, предмета.  

Класифікації реалій були зроблені багатьма авторами. Одна з них запропонована 
російськими науковцями С. Влаховим та С. Флориним, які розглянули реалії під різними 
кутами зору [4]. Класифікація реалій має, на їх погляд, поділ за предметною ознакою та 
поділ за місцевою ознакою. 

Поділ на групи за предметною ознакою включає: географічні реалії, етнографічні 
реалії та суспільно-політичні реалії. Останні називають: адміністративно-територіальний 
устрій (адміністративно-територіальні одиниці, населені пункти), органи та носіїв влади, 
факти суспільно-політичного життя (політичну діяльність та діячів), патріотичні та суспільні 
рухи (і їх діячів), соціальні явища та рухи (і їх представників), звання, титули, звернення; 
навчальні заклади і культурні установи; стани та касти (і їх членів); станові знаки і символи; 
військові реалії, зброю, обмундирування, військовослужбовців і командирів тощо. 

Прикладами таких вітчизняних суспільно-політичних реалій можуть бути: pro-Russian 
and pro-Western camps – проросійські та прозахідні сили, ex-Communists – колишні 
комуністи, the “Svobodites” – члени Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, “свободівці” та 
інші.  

Поділ реалій за місцевою ознакою є деякою мірою умовним,  оскільки реалії можна 
віднести до тієї чи іншої групи з урахуванням двох пов’язаних між собою критеріїв: 1) 
національної приналежності об’єкта, який позначає реалія (її референта) та 2) мов, задіяних у 
перекладі [4, c. 51]. 

У площині однієї мови подальший розподіл включає слова даної мови: а) національні; 
б) локальні; в) мікролокальні; а також чужі реалії – або запозичення, тобто слова 
іншомовного походження в словниковий склад мови,  або кальки,  тобто поморфемні або 
послівні переклади найменувань чужих для даного народу об’єктів, або транскрибовані 
реалії іншої мови: а) інтернаціональні; б) регіональні. У площині пари мов: зовнішні реалії – 
однаково чужі для обох мов [4, c. 68].  

Національні реалії називають об’єкти, що належать даному народу, даній нації, але 
чужі за межами країни.  Локальні реалії,  на відміну від національних,  належать не мові 
відповідного народу, а діалекту, мові менш значної соціальної групи. Мікролокальними 
згадані дослідники називають такі peaлії, сфера вживання яких обмежена лише одним містом 
чи селом. “Чужими” реаліями науковці називають запозичення (тобто слова іншомовного 
походження, що увійшли до словникового складу мови), кальки (тобто поморфемний або 
послівний переклади найменувань чужих для даного народу об’єктів), а також 
транскрибування реалій іншої мови, часто свого роду неологізми. Інтернаціональні реалії 
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фігурують у лексиці багатьох мов й увійшли до відповідних словників, зберігши при цьому 
своє національне забарвлення. 

Особливістю інтернаціональних реалій є те, що їх зміст може відрізнятися від 
первісного: наприклад, кіборг (англ. cyborg), скорочення від “кібернетичний організм” у 
медицині – біологічний організм, що містить механічні або електронні компоненти; у 
науковій фантастиці – нереальна істота, напівлюдина-напівмашина, з вересня 2014 року в 
вітчизняних засобах масової інформації та соціальних мережах перетворився на назву 
українських бійців – героїчних захисників донецького аеропорту. 

Регіональними називають реалії, які поширилися серед кількох народів, зазвичай 
разом з референтом,  –  такі,  що ввійшли в лексикон декількох мов.  Поділ за тимчасовою 
ознакою відносить реалії до однієї із запропонованих груп: сучасні реалії та історичні реалії.  

До сучасних суспільно-політичних реалій можемо віднести, приміром: green men – 
зелені чоловічки (саркастична назва російських військових без відзнак на одязі та техніці, які 
у складі спецпідрозділів проводили таємні операції із захоплення і блокування об’єктів у 
ході російського вторгнення в Україну в 2014 році), vatnik – ватник (предмети верхнього 
одягу: від теплої сорочки до тілогрійки, особливо характерні для виправно-трудових колоній 
(таборів) у різних районах Росії, з 2013-2014 років почав означати малоосвічених та 
здебільшого проросійські налаштованих громадян, чия соціально-політична позиція була 
суттєво спотвореною внаслідок перманентного впливу російської пропаганди), titushki – 
тітушки (збірна назва найманців, часто кримінальних елементів, які використовувалися 
українською владою для застосування фізичної сили й участі в масових сутичках, зокрема, 
для перешкоджання діяльності опозиційних активістів). 

Авторитетний лінгвіст, відомий перекладач іспаномовної літератури В. Виноградов на 
основі предметного розподілу реалій, запропонованого С. Влаховим та С. Флориним, 
створює власну класифікацію, включаючи в неї: ономастичні реалії (антропоніми; топоніми; 
імена літературних героїв; назви компаній, музеїв, театрів, магазинів тощо) та асоціативні 
реалії (вегетативні символи; анімалістичні символи; колірну символіку; фольклорні, 
історичні та літературно-книжкові алюзії; мовні алюзії [3, с. 34].  

Сучасними прикладами ономастичних реалій (топонімів) є “Межигір’я” (а також 
саркастично – “Мегажир’я”) – назва місцевості та колишньої урядової резиденції в селі Нові 
Петрівці Вишгородського району Київської області, що незаконно перейшла у приватну 
власність В. Януковича, і для більшості українців стала символом корупції президентського 
масштабу та “музеєм корупції” – Viktor Yanukovych’s Mezhyhirya palace showing the oppulent 
lifestyle enjoyed by Ukraine’s fugitive leader; Волноваха – місто районного підпорядкування на 
півдні Донецької області, яке стало відомим всьому світу через кривавий напад бойовиків на 
українських військових у травні 2014 року, обстріл автобуса з мирними жителями 13 січня 
2015 року та Марш миру “Я-Волноваха”, проведений на знак солідарності з українцями в 
багатьох країнах світу – day of mourning for victims of Volnovakha tragedy. 

Прикладами асоціативних реалій (колірної символіки) можуть бути: in Post-Orange 
Ukraine – в Україні після подій Помаранчевої революції 2004 року, they came to replace “red 
directors” –  вони прийшли на зміну “червоним директорам”  (тобто директорам великих 
підприємств, які отримали свої посади за часів СРСР). До асоціативних реалій (вегетативних 
та анімалістичних символів) відносимо такі неологізми, як ukrop – кріп, назва поширеної 
городньої культури спочатку перетворилася на позначення (з негативним відтінком) 
українських бійців в охопленому війною Донбасі, а згодом стала популярною серед 
патріотично налаштованих цивільних й отримала розшифрування “український опір”, або 
colorad – колорадський жук перетворився на зневажливу назву проросійських сепаратистів в 
Україні, які позначають себе чорно-жовтою (чорно-помаранчевою) смугастою 
“георгіївською стрічкою”, що зовнішньо нагадує забарвлення цих комах.  

Що стосується структури реалій, то вважається, що “поняття, віднесені до реалій, 
можуть бути виражені окремими словами, словосполученнями, реченнями і скороченнями” 
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[2, с. 18]. Включення до реалій такого скорочення, як абревіатури також логічне,  оскільки 
вони являють собою стягнені в одне “слово” номінативні словосполучення.  

Наприклад, the young but influential FIG –  нова,  але вже впливова фінансово-
промислова група (financial-industrial group); humanitarian catastrophe unfolding in ATO zone – 
в зоні АТО назріває гуманітарна катастрофа (сьогодні у більшості українців 
Антитерористична операція асоціюється зі збройним конфліктом на частині території 
Донецької і Луганської областей, з неоголошеною “гібридною війною” Росії проти України), 
country was preparing lawsuits against the self-proclaimed Donetsk and Lugansk People’s 
Republics (DNR and LNR, respectively) – держава готує судові позови проти 
самопроголошених Донецької та Луганської народних республік (ДНР та ЛНР відповідно),  
тобто  проти невизнаних квазі-державних утворень на частині територій Донецької і 
Луганської областей України, що входять до складу так званого Союзу народних республік 
(Новоросія), й визнані Україною терористичними організаціями. 

Серед способів відтворення реалій у перекладознавстві часто визначаються такі, можна 
сказати, головні, як транслітерація, калькування, пояснюючий переклад [8, с. 250; 9, с. 62]. 

На основі зіставлення англомовних перекладів української прози з їхніми оригіналами 
мовознавці говорять також про наступні способи трансляційного перейменування реалій: 
транскрипцію (транслітерацію), гіперонімічне перейменування, дескриптивну перифразу, 
міжмовну конотативну транспозицію, калькування (повне та часткове), комбіновану 
реномінацію та контекстуальне розтлумачення [5, с. 50-56]. 

Для перекладу реалій, що містять власні назви, зокрема й імена осіб, необхідне чітке 
розуміння всіх нюансів значення референтів. Тому потрібні глибокі фонові знання, які 
дозволяють розшифрувати асоціативні ряди, що виникають у пам’яті носіїв іншої мови і 
культури у даний історичний відрізок часу. Це так звані алюзії – натяки на відомі нації 
факти, події та характеристики, так чи інакше пов’язані з іменами політичних і державних 
діячів, відомими суспільству особистостями. Наприклад, anti-Kuchma journalist – 
Г. Гонгадзе; Gongadze’s fate – доля журналіста, вбитого за розслідування діяльності 
президента; the so-called Melnichenko recordings – записи розмов сенсаційного характеру, 
зроблені в президентському кабінеті майором Управління державної охорони України 
М. Мельниченко; the Boiko tower – скандальна тіньова комерційна угода, пов’язана з 
купівлею державою нафтодобувної платформи за часів роботи Ю. Бойка міністром 
енергетики; attempts of Bankova – спроби Президента або представників його адміністрації 
(від назви вулиці, де розташовані Адміністрація Президента України та офіційна резиденція 
Глави держави, що вживається за аналогією з Downing Street у Лондоні); “MinStets” – 
новостворене Міністерство інформаційної політики України, яке очолив парламентар і 
журналіст Ю. Стець.  

До алюзій,  що потребують пояснюючого перекладу,  можемо віднести,  приміром:  a  
number of “mask shows” (raids  of  special  services  in  masks)  –  маски-шоу (захоплення 
підприємств рейдерами або співробітниками правоохоронних органів), to the accompaniment 
of surzhyk (the local vernacular that is no longer Ukrainian and nor quite Russian) – суржик 
(елементи двох або кількох мов, об’єднані штучно, без дотримання норм літературної мови), 
government “temniki” or unofficial state guidelines – темник (походить від початкової назви 
документу “Темы недели” й позначає щоденні в 2001-2004 роках закриті директиви 
керівництву українських ЗМІ щодо висвітлення в новинах політичних подій в Україні), 
Yarosh’s business card refers to a business card for the Ukrainian presidential candidate – візитка 
Яроша асоціюється із збройною провокацією у Слов’янську, до якої причетні спецслужби 
Росії, але провина, за повідомленнями прокремлівських ЗМІ, покладена на українську 
політичну силу “Правий сектор” та її лідера Дмитра Яроша.  

Суспільно-політичними реаліями, що потребують пояснюючого перекладу, вважаємо 
такі неологізми, як: Ukrainians do not call their dead comrades “victims”, they call them “heroes” 
or the “Heavenly Hundred” – Небесна сотня (прийнята в Україні збірна назва загиблих 
учасників акцій протесту у грудні 2013 – лютому 2014 року) і за аналогією the Volunteer 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%9C%D0%86
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD
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Hundred is providing care for the wounded ATO soldiers – Волонтерська сотня (платформа, що 
об’єднує активістів у роботу за трьома напрямками: допомога бійцям АТО, пораненим і 
вимушеним переселенцям) та Dyvanna Sotnya,  armchair  warriors  –  Диванна сотня (так звані 
“воїни Інтернету”, які ведуть віртуальні бойові дії в галузі історії та політики на сайтах 
новин, у форумах і соцмережах, що також називаються диванними військами, кухонними 
генералами, пивною дивізією, диванним спецназом). 

Деякі суспільно-політичні реалії передаються за допомогою транслітерації: apparatchik, 
siloviki, dacha. Другі – перекладаються через уже існуючий, уживаний англомовний 
еквівалент: Голова Верховної Ради – Chair of Parliament / Speaker of Parliament, Віце-
прем’єр-міністр з питань європейської інтеграції – Deputy (або Vice) Prime Minister for 
European Integration, Голова Національного банку – Central Bank Governor.  Треті –  
передаються за допомогою наявного англомовного еквіваленту та транслітерації: керівник 
Міністерства внутрішніх справ – the leader of the Interior Ministry, or M.V.S.; у штаб-квартирі 
воєнної розвідки – at the headquarters of the military intelligence service, the G.U.R. 

Лексиці, яка позначає українські реалії, притаманна динамічність в утворенні. Головна 
її мета – адекватно відображати події, явища, процеси життя країни засобами іноземної мови, 
передавати особливості перетворень в українському суспільстві яскраво, емоційно, що в 
окремих випадках вдається завдяки стійким ідіоматичним характеристикам, стилістичній 
забарвленості, гротескним порівнянням. Наприклад, officers tunneled information – 
співробітники злили інформацію (тобто таємно передали, зазвичай за винагороду); pro-
regime elites are jumping ship –  можновладці-прибічники режиму утікають з корабля;  the 
“weak links” were once again removed from the oblast politician chain – знову розпочалося 
усування “слабких ланок” з регіонального політичного ланцюга; five more governors “bit the 
dust” – покатилося ще п’ять голів керівників; the EU must not behave like a bull in a china shop 
– ЄС не має поводитися, як слон у посудній крамниці; the block is also wedged between a rock 
and a hard place –  ця політична сила також опинилася між Сциллою і Харибдою (між 
молотом і ковадлом, між двох вогнів). 

Низка реалій передається через перенесення, розширення значення слова. Наприклад, 
participant of Maydan – учасник Майдану, free-thinking Maydan – вільнодумний Майдан. 
Адже слово Maydan мало не стільки пряме значення, скільки вживалося для позначення 
понять “революціонер”, “опозиційно налаштоване населення”. 

Існування в мові лексичної синонімії ставить перед перекладачем особливі завдання. 
Абсолютних синонімів дуже мало.  Крім того,  синоніми не завжди можуть заміняти один 
одного. Вони можуть бути придатними в одному контексті і виявитися непридатними в 
іншому. Приміром, розблокувати державні установи – to unblock government buildings / to de-
block government buildings (обидва згадані синоніми, очевидно, є близькими за значенням); 
голова розвідувальної служби – the Foreign Intelligence Service Chairman, але the spy chief 
(стилістичні синоніми відрізняються емоційною забарвленістю, відношенням до різних 
стилів). 

Розглянемо більш детально основні морфолого-синтаксичні способи утворення нових 
лексем з позначенням українських реалій в іноземній мові. 

В англійській мові, як і в українській, широко використовується афіксація – творення 
нових слів від основ існуючих слів за допомогою суфіксів і префіксів. Знання семантики 
суфіксів і префіксів допомагає зрозуміти значення незнайомих слів, утворених за їх 
допомогою від знайомих слів.  

Префікс re- використовується для утворення від дієслівних основ нових слів, що мають 
значення повторності дії або здійснення її наново. Наприклад, to privatize – приватизувати – 
to re-privatize – реприватизувати. Крім того, відбувається передача нового значення, 
незвичного для західних демократій – відбирати приватизоване. Саме це нове значення є 
вітчизняною реалією.  

Негативний префікс anti- може утворювати з іменниками такі реалії: anti-Kuchma 
demonstration – протикучмівська (або антикучмівська) демонстрація, anti-Yanukovych 

http://www.lnu.edu.ua/faculty/intrel/tpp/glossary.htm#%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://www.lnu.edu.ua/faculty/intrel/tpp/glossary.htm#%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%96
http://www.lnu.edu.ua/faculty/intrel/tpp/glossary.htm#%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96
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protesters – протестувальники, що виступали проти політики В. Януковича. Отже, переклад 
може відбуватися і за рахунок деривації, і бути описовим. 

Позитивний префікс pro- може утворювати з іменниками такі реалії, як: pro-European – 
прибічник об’єднання з Європейським Союзом (або проєвропейський), pro-US troops – 
проамериканські війська.  

Префікс post- з іменниками створює реалії для позначення минулого: post-Soviet 
landscapes – пост-радянський простір, postwar reconstruction – повоєнна відбудова. 

Суфікси -er, -or використовуються як продуктивні способи утворення реалій від 
дієслівних основ іменників,  що позначають професію або властиві для даної особи дії.  
Наприклад, liquidator – ліквідатор наслідків аварії на Чорнобильській атомній  
електростанції, lustrator – “Люстратор”, програма на українському телебаченні, журналісти 
якої роблять сенсаційні розслідування суспільно значущих проблем; однойменні сайти і 
форуми, що містять компрометуючі матеріали про незаконну діяльність державних 
службовців та співробітників правоохоронних органів.  

Суфікс -ion (також -tion, -ation, -sion) – є афіксами абстрактного іменника. За 
допомогою таких суфіксів від основи дієслова утворюються іменники, що позначають дію 
або процес: separation of power – принцип розмежування влади; стан або якість: patronation – 
роздача президентом своїм соратникам по команді високих посад; конкретний результат дії: 
demarcation – встановлення і позначення на місцевості межі між сусідніми державами. 

Одним із найдавніших, універсальних і розповсюджених способів словотвору в 
англійській мові є словоскладання, яке не втратило своєї активності і в наш час: більш однієї 
третини всіх новоутворень у сучасній англійській мові – складні слова. Складні слова 
пишуться через дефіс або разом. Наприклад, self-proclaimed republics – самопроголошені 
республіки, clan-oligarchic system – кланово-олігархічна система. 

Конверсія –  один з найбільш поширених способів словотворення в англійській мові.  
Це творення нових слів від слів, що належать до іншої частини мови, без додавання афіксів. 
За допомогою конверсії, головним чином, утворюються іменники від дієслів, дієслова від 
іменників і дієслова від прикметників. У суспільно-політичній лексиці це зустрічається 
досить рідко, але в той же час можемо навести деякі цікаві приклади: cossack історична 
реалія – член самоврядної чоловічої військової громади, у сучасному контексті – козак 
М. Гаврилюк як один із символів Євромайдану, Cossack battalion козацький батальйон, 
бойовий добровольчий підрозділ для участі в АТО – to cossack козакувати (бути козаком, 
парубкувати, а також боротися за волю, боронити рідну землю); Maydan Майдан – to maydan 
майданувати, брати участь в акціях протесту. 

 
Таблиця 1 

 Морфологічні моделі передачі реалій 
 

Префіксація  
Re- re-deploy – передислокувати  

Anti- anti-circumvention measures – заходи, спрямовані на обхід виконання 
умов 

Pro- pro-opposition journalists – опозиційні журналісти 
pro-Russian militants – проросійські бойовики 
pro-separatist population – просепаратистська частина населення 

Post- post-Maydan environment – ситуація після Революції Гідності 
Суфіксація  

-or, -er antiraider – правозахисник, борець із незаконним захопленням 
підприємств 

-ion, -tion,      -
ation, -sion 

mobilization – мобілізація  
rotation – чергування, ротація  
annexation – анексія 
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Слово 
складання 

ceasefire – припинення вогню 
self-government – самоврядування  

Конверсія Maydan Майдан – to maydan майданувати, брати участь в акціях 
протесту 

 
Крім того, щоб два слова утворили словосполучення, вони повинні підходити за своїм 

лексичним значенням і граматично пов’язуватися. Словосполучення можуть утворюватися 
тільки повнозначними словами, службові ж слова виражають різні граматичні значення. 
Отже, розглянемо морфолого-синтаксичні моделі словосполучень, що відображають сучасні 
суспільно-політичні реалії. 

 
Таблиця 2 

 
Морфолого-синтаксичні моделі передачі реалій  

 

N
+N

 Central Election Commission – Центральна виборча комісія 
Self Reliance – політична партія “Об’єднання “Самопоміч” 
tariff escalation – зростання тарифів 
information wars – інформаційні війни 

N
+N

+N
 Kyiv City Council – Київська міська рада 

the Shevchenkivsky district Council – Рада Шевченківського району 
Ukraine-Russia clashes – протиріччя між Україною та Росією 
district recruitment office – районний військовий комісаріат 

Pr
ep

+N
 anti-terrorist operation – антитерористична операція 

pro-Ukrainian rallies – проукраїнські мітинги 
pro-Kremlin mass media – прокремлівські ЗМІ 

Pr
ep

+N
+N

 

inter-party meeting – міжпартійна зустріч 
pro-NATO coalition – коаліція прибічників НАТО 
Anti-globalization front – громадське об’єднання “Антиглобалістський фронт” 

A
dj

+N
 

Lviv oblast – Львівська область 
Donetsk region – Донецький регіон 
Crimean autonomy – Кримська автономія 
SeveroDonesk summit – Сєвєродонецький з’їзд 
military-civil administration – військово-цивільна адміністрація  
foreign Ukrainians – українці, що проживають за кордоном 

A
dj

+N
+

N
 

Ukrainian Armed Forces – українські Збройні сили 
new ceasefire agreement – нова угода про припинення вогню 
alternative peace plan – альтернативний мирний план 

A
dj

+N
+

pr
ep

+N
 All-Ukraine summit in Kyiv – Всеукраїнський з’їзд у Києві 

administrative pressure on judges – адміністративний тиск на суддів 
military control over Crimea – військовий контроль над Кримом 

N
+p

re
p

+A
dj

+N
 foreigners of Ukrainian descent – іноземці українського походження 

the system of commercial courts – система господарських судів 
Community of Crimean Tatars – громадська організація “Земляцтво кримських 
татар” 
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Висновки. Таким чином, виникнення слів-реалій в українській мові та  їхній переклад 
англійською зумовлені необхідністю номінації предметів, понять та явищ, специфічних для 
окремої лінгвокультурної спільноти – у даному випадку – української дійсності. Вони 
передаються за лексичними та граматичними нормами мови перекладу. Очевидно, що 
визначення лінгвістичного статусу реалій становить певні труднощі, оскільки між окремими 
групами референтів та номінуючими їх мовними одиницями не існує однозначної 
відповідності.  

Говорячи про формування компетентності в перекладі лексики, що виражає реалії 
українського суспільного та політичного життя, можемо звернути особливу увагу на такі 
аспекти: процеси та тенденції розвитку мови; синтаксичне й семантичне словотворення, 
стимули для утворення та збереження нового слова або словосполучення; взаємодія 
словотворчих моделей мови-джерела та мови перекладу під час передачі реалій; 
варіативність і синонімія у передачі реалій. 

Особливості перекладу такої категорії суспільно-політичних реалій, як військові реалії 
можуть бути предметом подальших наукових розвідок. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПЕРЕВОДЕ НА МАТЕРИАЛЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ 
 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с обучением студентов, курсантов, 

слушателей ВВУЗ важным аспектам перевода лексики, которая отражает сегодняшние реалии 
жизни нашей страны. Приводятся наиболее интересные примеры общественно-политических, 
интернациональных, современных, ономастических и ассоциативных реалий. Обращается 
внимание на особенности перевода аббревиатур, аллюзий, неологизмов, идиом, синонимов, а 
также на морфологические и морфолого-синтаксические модели передачи реалий. 

Ключевые слова: реалии, аллюзии, аббревиатуры, неологизмы, идиомы, синонимия, 
фоновые знания, ассоциативные ряды. 
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The article deals with the issues of teaching students, cadets, postgraduates of universities and 

academies important aspects of vocabulary translation, which reflects current realities of our country’s 
life. There are the most interesting examples of social and political, international, contemporary, 
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ПРОФЕСІЙНІ СТАНДАРТИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ: СУТНІСТЬ, 
ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

 
Стаття присвячена методичним аспектам розробки професійних стандартів військових 

фахівців. На підставі аналізу існуючих проблем з розробки концептуальних підходів щодо 
організації навчання військових фахівців з’ясовані сутність та значення професійних 
стандартів, а також визначенні перспективи їх  створення та використання. Показано 
взаємозв’язок між стандартами вищої освіти, Національною рамкою кваліфікацій і 
професійними стандартами, які використовуються для визначення та оцінювання якості 
змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів. 

Значну увагу в статті приділено методиці створення професійного стандарту військових 
фахівців на основі компетентнісного та модульного підходів, при цьому визначено загальні 
правила розроблення стандартів. До особливостей розробки методики зазначеного стандарту 
віднесено те, що професія (компетенція) військового фахівця є загальною для всіх видів його 
службової діяльності. 

В методиці реалізований метод аналізу службових завдань за допомогою формального 
опису їх структури, а також компетентнісний підхід до визначення змісту загальних і 
професійних компетенцій для відповідних кваліфікаційних рівнів, узгоджених з Національною 
рамкою кваліфікацій. При цьому, структура і зміст професійного стандарту максимально 
придатні для побудови освітньо-професійної програми та навчального плану підготовки у вищих 
військових навчальних закладах військового фахівця за спеціальністю “Управління діями 
військових підрозділів (за видами та родами військ)“.  

Методику розроблено за алгоритмом, що передбачає опис кожного етапу під час 
проектування професійних стандартів та стандартів вищої освіти, а також при вирішенні 
питань підвищення кваліфікації військових фахівців і забезпеченні їх безперервної професійної 
освіти.  

Ключові слова: професійний стандарт, методика, компетентнісний підхід, 
військовий фахівець, елемент. 

 
Постановка проблеми. Протягом останніх років була проведена значна робота щодо 

приведення організації та змісту підготовки військових фахівців у відповідність до 
державних і галузевих стандартів вищої освіти, сучасного воєнного мистецтва, бойового 
застосування Збройних Сил України за визначеними варіантами,  досвіду проведення 
миротворчих операцій, військово-практичної спрямованості навчання у вищих військових 
навчальних закладах (далі – ВВНЗ). 

Разом з цим, сьогодні освітній процес у ВВНЗ реорганізується у відповідності до нової 
редакції Закону України “Про вищу освіту” [1]. Військова освіта як складова 
загальнодержавної системи вищої освіти поступово переводиться до організації підготовки 
офіцерських кадрів за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавра та магістра, у 
ВВНЗ розробляються нові стандарти вищої освіти. За таких умов важливого значення 
набуває проблема щодо з’ясування сутності професійних стандартів, їх розробка і 
використання.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. У вітчизняній науці проблему розробки 
концептуальних підходів щодо організації підготовки військових фахівців досліджували 
І. Біжан, А. Зельницький, В. Кортенко, М. Науменко, М. Нещадим, Ю. Приходько, В. Телелім, 
В. Ягупов та інш. Стан системи військової освіти, тенденції і проблеми її створення, розвитку 
та трансформації знайшли відображення в ряді наукових праць [2-10]. В зазначених 
публікаціях висвітлюються концептуальні, теоретико-методологічні засади створення та 
розвитку системи військової освіти, її сучасний стан (притаманні протиріччя та проблеми; 
стандартизація, технологізація освіти; забезпечення якості освіти та її особистісна 
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спрямованість; єдність навчання та військово-патріотичного виховання; зв'язок з військами; 
аналіз діяльності випускників; коригування військово-освітнього процесу тощо), управління 
інноваційним розвитком освітніх систем. 

Важливе значення для дослідження створення професійних стандартів мають наукові 
роботи Т. Десятова, Л. Короткової, Т. Косухіної, Л. Лук’янової, Г. Лук’янченко, 
В. Матросова, С. Мельника, М. Пальчук, Н. Паршиної, В. Савченка, Т. Осташкіна та інших. 
У дослідженнях, що проведені цими науковцями [11-15], розкрито сутність та значення 
професійних стандартів, обґрунтовано рекомендації стосовно теорії та практики їх 
розроблення для цивільних фахівців. Між тим багато суттєвих питань щодо розробки 
професійних стандартів, особливо військових фахівців з вищою освітою, залишаються ще 
досі нерозв’язаними. 

Мета дослідження. Виходячи з вищезазначеного, метою статті є з’ясування сутності та 
значення професійних стандартів військових фахівців, а також визначення перспектив їх  
створення та використання. 

Виклад основного материалу дослідження. Міжнародна організація зі стандартизації 
ІСО визначає, що стандартизація – це діяльність, яка спрямована на досягнення 
оптимального ступеня впорядкованості в певній галузі шляхом встановлення положень для 
загального і багаторазового використання щодо реально існуючих або потенційних завдань. 
Стандартизація національної освіти має на меті пошук дієвих механізмів надання діяльності 
з підготовки фахівців більш чіткої цільової спрямованості,  підвищення відповідальності за 
кінцеві результати праці всіх учасників педагогічного процесу – від керівників та науково-
педагогічних працівників до тих, хто повинен оволодівати знаннями, уміннями і навичками 
майбутньої професійної діяльності. 

Стандартизація освіти є і засобом організації освітньої діяльності, що дає змогу 
розкласти процес підготовки фахівців на складові,  конкретизувати їхні властивості та 
взаємозв'язки, своєчасно враховувати динаміку розвитку, пошук оптимальних шляхів до 
бажаного результату за етапами, ввести, як обов'язкову, процедуру зіставлення мети і 
результатів, сприяти коригуванню як мети і результатів, так і власне педагогічного процесу. 
У загальному вигляді стандартизація освіти спрямовується на досягнення оптимального 
рівня якості та ефективності функціонування освітньої системи як педагогічної системи [7]. 

Відповідно до статті 10 Закону України “Про вищу освіту”: “Стандарт вищої освіти - це 
сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів за 
кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності.  

Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах кожної 
спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій і використовуються для 
визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності вищих 
навчальних закладів”. 

Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми: 
обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; 
перелік компетентностей випускника; 
нормативний зміст підготовки, сформульований у термінах результатів навчання; 
вимоги професійних стандартів тощо. 
У зв’язку з цим, очевидно, що існує прямий взаємозв’язок між стандартом вищої освіти 

та професійним стандартом. При цьому, саме професійний стандарт є вихідним, оскільки 
саме він визначає основні компетентності випускника вищого навчального закладу, систему 
виробничих (службових) функцій і типових завдань його діяльності, перелік відповідних 
знань, умінь та навичок, необхідних для їх реалізації. 

Законом України “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх 
діяльності” [16] визначено, що професійний стандарт – це затверджені в установленому 
порядку вимоги до знань, умінь та навичок випускників вищих навчальних закладів, які 
визначаються роботодавцями (у Збройних Силах роботодавець – це, відповідно, замовник на 
підготовку військових фахівців (далі – Замовник)) і слугують основою для формування 
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кваліфікацій. Професійні стандарти повинні співвідноситися з рівнями національної та 
галузевих рамок кваліфікацій і групуватися за галузевими ознаками. Таким чином, на 
практиці виникла нагальна потреба у розробці професійного стандарту військового фахівця 
на основі компетентнісного і модульного підходів. Оскільки до цього часу відсутній досвід 
щодо розробки подібних нормативних документів для військових фахівців, тому, на нашу 
думку, необхідно з’ясувати методичні підходи стосовно розробки вказаного стандарту. 

Методика створення професійного стандарту військових фахівців на основі 
компетентнісного та модульного підходів має визначати загальні правила розроблення 
професійних стандартів. До особливостей розробки методики зазначеного стандарту слід 
віднести те, що професія (компетенція) військового фахівця є загальною для всіх видів його 
службової діяльності. 

Характерною ознакою методики є те, що побудова професійного стандарту ґрунтується 
на компетентнісному і модульному підходах, які передбачають розробку відповідних 
профілів професійних компетентностей на групу посад у визначеній сфері професійної 
діяльності. Вона повинна містити їх назви, а також враховувати те, що професійна діяльність 
розподіляється на структурні елементи (модулі,  службові завдання,  функції),  по кожному з 
яких встановлюються відповідні вимоги до знань, комплексних і деталізованих умінь. 

В методиці має бути реалізований метод аналізу службових завдань за допомогою 
формального опису їх структури, а також компетентнісний підхід до визначення змісту 
загальних і професійних компетенцій для кваліфікаційних рівнів, узгоджених з 
Національною рамкою кваліфікації (далі – НРК). При цьому, структура і зміст професійного 
стандарту повинні бути максимально придатні для побудови освітньо-професійної програми 
та навчального плану підготовки у ВВНЗ військового фахівця за спеціальністю “Управління 
діями військових підрозділів (за видами та родами військ)“.  

З метою спрощення подальшого переводу вимог професійного стандарту до освітнього, 
а також ідентифікації укрупнених блоків кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів вищої 
освіти, під час структурування змісту професійного стандарту доцільно використати 
компетентнісний і модульний підходи та ввести поняття “модуль службової діяльності“ як 
автономну структуру службових функцій і компетенцій військового фахівця за відповідним 
рівнем (ступенем) вищої освіти. 

Складовою модуля службової діяльності професійного стандарту, що являє собою 
самостійний блок виду діяльності й необхідних для їх виконання службових процесів, 
функцій і компетенцій, визначено модуль компетентності. Одиницею професійного 
стандарту доцільно мати елемент модуля компетентності  – це завершена одиниця 
професійного стандарту, що містить розгорнуту характеристику конкретної службової  
функції, процесу, а також перелік необхідних для її виконання компетенцій, предметів і 
засобів. 

Методику розроблено за алгоритмом, що здійснює опис кожного етапу для 
використання під час проектування професійних та стандартів вищої освіти; вирішення 
питань підвищення кваліфікації військових фахівців, забезпечення безперервної професійної 
освіти з метою забезпечення підвищення рівня їх знань та практичних навичок.  

При розробці методики розробки професійного стандарту військового фахівця доцільно 
врахувати накопичений позитивний зарубіжний та вітчизняний досвід у цій сфері [11-15, 17]. 

Професійний стандарт військового фахівця призначений: 
а) для ВВНЗ: 
визначити необхідні критерії для проведення професійного відбору; 
визначити обґрунтовані вимоги до підготовки військового фахівця з вищою освітою; 
проводити професійну орієнтацію, підбір та розстановку військових фахівців; 
удосконалювати професійну освіту, організовувати підготовку та підвищення 

кваліфікації; 
проводити наукові дослідження; 
б) для командирів військових частин (підрозділів, установ) та кадрових органів: 
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проводити атестацію кадрів; 
удосконалювати їхню професійну підготовку та підвищення кваліфікації; 
робити обґрунтовані висновки щодо необхідності проведення професійного відбору на 

ту чи іншу посаду у відповідності зі спеціальністю; 
визначати вимоги до кандидата на вакантну посаду; 
прогнозувати кар’єру офіцера; 
створити основу для проведення класифікації військових спеціальностей в масштабах 

виду Збройних Сил; 
обґрунтувати найбільш прийнятні варіанти переведення фахівця з однієї спеціальності 

на іншу; 
в) для особистості: 
забезпечити професійний розвиток особистості; 
прискорити професійну адаптацію військового фахівця. 
Професійний стандарт військового фахівця пропонується створювати відповідно до 

алгоритму, що передбачає послідовне виконання робіт в рамках 6 етапів: 
1. Визначення сфери службової діяльності; 
2. Визначення службових процесів; 
3. Визначення для кожного з службових процесів необхідних знань та умінь; 
4. Визначення для службових процесів загальних і професійних компетентностей; 
5. Розподіл службових процесів за рівнями (ступенями) вищої освіти; 
6. Оформлення професійного стандарту військового фахівця.    
В основу розроблення професійного стандарту військового фахівця слід покласти 

метод функціонального аналізу при розподілі визначених Замовником службових процесів з 
метою обґрунтованої побудови рівнів кваліфікацій професії та співставленні їх з НРК.  

На першому етапі розробки професійного стандарту для визначення сфери службової 
діяльності військового фахівця треба використовувати визначення та відповідні кодові 
позначення Національного класифікатора України “Класифікатор професій“ ДК 003:2010 
[18]. У разі відсутності професійної назви роботи у класифікаторі, розробники стандарту 
готують обґрунтування необхідності введення професійної назви роботи до Класифікатора 
професій, кваліфікаційну характеристику фахівця та заповнюють встановлену форму 
подання проекту змін до ДК 003: 2010. 

На другому етапі – під час визначення службових процесів треба враховувати: 
загальну характеристику службового процесу; 
фотографію (розклад)  робочого дня (опис і аналіз основних задач і операцій,  які має 

виконувати військовий фахівець); 
особливості переробки інформації і прийняття рішень, ступінь їхньої складності та 

відповідальності; 
особливості пізнавальних процесів (мислення, пам’яті, уяви), у тому числі вимоги до 

пам’яті та її видів (довгострокової, короткочасної, оперативної, логічної, зорової, слухової, 
рухової); переважний тип мислення (наочно-діюче, наочно-образне, логічне) і його якості 
(швидкість, гнучкість, критичність тощо); 

моторні властивості, а саме: вимоги до психомоторики – робоче положення та статичні 
і динамічні навантаження; найбільш завантажені системи й органи та їхня взаємодія; робочі 
дії (гностичні, пристосувальні, виконавські й ін.); необхідність швидкості, координації і 
точності рухів, фізичної витривалості і сили; вимоги до витримування темпоритму і точності 
реагування тощо. 

вимоги до мовної функції (лаконічності, чіткості і голосності), у тому числі, питому 
вагу мови в професійній діяльності; 

зміна виділених якостей психомоторики і мови в ході тренування і можливості 
компенсації їхнього недостатнього розвитку; 

комунікабельні властивості; 
загальні здібності та уміння; 
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здібності та уміння, що допомагають в професійної діяльності; 
протипоказання до діяльності. 
На третьому та четвертому етапах – при визначенні для кожного з службових процесів 

необхідних знань та умінь, а також загальних і професійних компетенцій необхідно 
враховувати, що під компетентністю розуміється інтегральний показник якості підготовки 
військового фахівця [19]. Він характеризується ступенем його здатності (готовності) до 
постійного самовдосконалення, застосування сформованих знань, умінь, навичок, особистих 
якостей і ціннісних орієнтацій при виконанні службово-бойових функцій у звичайних та 
екстремальних умовах на посаді за призначенням. Тут слід звернути увагу, що не результати 
академічних знань визначають компетентність, а здатність їх застосовувати. При цьому під 
поняттям “здатність” розуміється поєднання генетичної схильності особи (здібність) та 
набутої у процесі навчання і професійної підготовки спроможності (готовності) до певної 
продуктивної діяльності. 

У найбільш загальному фрагменті структури компетентнісної моделі військового 
фахівця  компетенції,  якими він має володіти,  розгалужено на дві складові:  ключові 
компетенції і професійні компетенції. Ключові компетенції, в свою чергу, представлено 
трьома показниками: соціально-особистісні, загальнонаукові та інструментальні, а 
професійні компетенції – двома: загально-професійні та спеціалізовано-професійні.   

Соціально-особистісні компетенції є відображенням соціального замовлення 
суспільства на мінімальну підготовленість військового фахівця для повсякденного життя в 
навколишньому світі. Вони являють собою диференційовані характеристики якості 
підготовки фахівця і засоби організації комплексного особистісного та соціально значущого 
освітнього контролю. До них слід відносити такі компетенції:  

дотримання етичних норм поведінки; 
чесність та порядність; 
дисциплінованість та організованість; 
екологічна грамотність;  
дотримання здорового способу життя; 
здатність до навчання впродовж життя;  
здатність до критики і самокритики. 
Загальнонаукові компетенції відображають здатність військового фахівця до 

застосування базових знань з соціально-гуманітарних дисциплін, математики, інформатики 
тощо при освоєнні загальних професійних та спеціальних професійних навчальних 
дисциплін. До них слід віднести:  

здатність застосовувати базові знання основ філософії, економіки й права,  психології, 
педагогіки,  вітчизняної історії, естетики, що сприяють розвитку загальної культури й 
соціалізації особистості, в професійній діяльності; 

здатність застосовувати базові знання розділів фундаментальної та прикладної  
математики в професійній діяльності; 

здатність застосовувати базові знання науково-методичних основ і стандартів в області 
інформатики й сучасних інформаційних технологій, навички використання програмних 
засобів та роботи в комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних й 
використовувати інтернет-ресурси; 

здатність застосовувати базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному 
для освоєння загальних  та спеціальних професійних навчальних дисциплін. 

Інструментальні компетенції задають мінімальний досвід предметної діяльності 
військового фахівця, необхідний для надання йому здатностей та практичної підготовленості 
по відношенню до реальних об'єктів дійсності. До них слід відносити такі компетенції: 

здатність до письмової та усної комунікації рідною мовою; 
здатність до письмової та усної комунікації англійською та іншою  мовою (мовами); 
здатність до роботи з комп’ютером; 
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здатність до аналізу та синтезу науково-технічної, природничо-наукової та 
загальнонаукової інформації; 

здатність до роботи в команді. 
Професійні компетенції визначаються на основі аналізу змісту службово-бойових 

функцій та типових завдань діяльності, що необхідні фахівцеві, із визначенням рівня 
сформованості кожної з них. У запропонованій компетентнісній моделі випускника зазначені 
компетенції розгалужено на загально-професійні і спеціалізовано-професійні, які, у свою 
чергу, можуть бути розподілені на такі: професійно-особистісні; професійно-соціальні; 
тактико-спеціальні (спеціальні); військово-технічні; методичні  [19].  

При складанні професійного стандарту в якості допомоги доцільно використати 
методику визначення професійно-важливих якостей військового фахівця, яка наведена 
нижче. 

Методика визначення професійно-важливих якостей військового фахівця призначена 
для виявлення повного переліку професійно-важливих якостей для військової спеціальності 
(посади) для складання психограми і ранжування сукупності основних професійно-важливих 
якостей за допомогою експертної оцінки. Використання опитування експертів при вивченні 
професій засновано на допущенні, що людина, яка добре знає структуру і зміст професійної 
діяльності, спроможна повідомити також, за допомогою яких індивідуальних якостей 
досягається успіх у роботі. 

До складу експертних груп повинні входити фахівці, що мають високий рівень 
професійної підготовки, добре знають зміст повсякденної діяльності і бойової роботи зі 
спеціальності, а також порядок використання відповідного озброєння та військової техніки, 
мають досвід участі в тактичних навчаннях, маневрах, бойових діях тощо. Кількісний склад 
експертної групи має складати не менш ніж десять фахівців.  Їхній рівень досвідченості 
впливає на достовірність одержаних у ході опитування даних. 

Опитування може проводитись двома способами. 
Перший спосіб. Самостійна оцінка якостей, без взаємних консультацій і обміну 

думками, з наступним розрахунком середнього балу з кожної якості. 
Другий спосіб. Групова експертиза з детальним обговорення ролі кожної якості й 

аналізу конкретних ситуацій, які могли б наочно показати статус тієї або іншої 
характеристики людини як професійно-важливої для певної посади військового фахівця. 
Кожна з цих якостей має свої переваги та недоліки. 

На практиці можливе їхнє поєднання, якщо на першому етапі опитування проводиться 
на основі самостійної оцінки якостей, а після отримання усередненої оцінки кожної якості та 
при відсутності кореляції результатів проводиться групова експертиза з важливості 
суперечних якостей. 

При визначенні ступеня значимості для спеціальності (посади) різних психічних 
функцій (якостей) експертам рекомендується враховувати: 

активність функції протягом усього процесу діяльності,  загальну тривалість часу її 
найбільшої завантаженості; 

участь функції в забезпеченні ефективної роботи в найбільш складних, критичних 
ситуаціях, а також при наявності перешкод і в умовах наростаючого стомлення фахівця; 

можливість її тренування, вправи і компенсації іншими якостями в процесі діяльності. 
На п’ятому етапі розробки професійного стандарту слід враховувати нові визначення 

рівнів вищої освіти, зокрема бакалаврського та магістерського, що  запроваджені новою 
редакцією Закону України “Про вищу освіту” [1].  

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому кваліфікаційному 
рівню НРК і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, 
достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю. 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому кваліфікаційному 
рівню НРК і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, 
умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології 
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наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного 
виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності. 

Складність завдань діяльності та зміст компетенцій, якими має оволодіти військовий 
фахівець,   здебільшого відповідають опису шостого та сьомого рівнів за НРК України.  Це 
рівні передбачають досить високі вимоги до знань та умінь військового фахівця, до рівня 
його комунікації та загальної компетентності при виконанні службових обов’язків на 
первинній посаді у військах, а також відповідальність за результати особистої діяльності та 
діяльності підлеглих.  Разом з цим,  шостий кваліфікаційний рівень НРК недостатній для 
військових фахівців, професійними функціями яких є створення нової техніки, синтез 
складних технічних систем, розроблення прогресивних технологій та інших завдань творчої, 
інноваційної діяльності. Підготовка військових фахівців до виконання зазначених завдань 
повинна здійснюватися на другому рівні вищої освіти, тобто в магістратурі. 

Висновки. Отже, одним із найбільш дієвих інструментів модернізації освіти є 
інновації. Розробка та реалізація парадигми інноваційного навчання потребує вдосконалення 
системи підготовки військових фахівців, що, у свою чергу, передбачає розробку нових 
професійних стандартів військового фахівця. Це забезпечить впровадження, з одного боку, 
основних положень нової редакції Закону України “Про вищу освіту” та, з іншого боку, 
фундаменталізацію військової освіти, її випереджальний розвиток, а також формування 
необхідної компетентності та якості підготовки військових фахівців.  

Перспективи подальших досліджень. Розробка в подальшому методичних 
рекомендацій та технології розробки професійного стандарту дозволить визначити 
взаємозв’язки між розглянутими компетенціями та складовими освітньо-професійної 
(освітньо-наукової) програми, удосконалити процес підготовки військових фахівців у ВВНЗ. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 
1. Закон України “Про вищу освіту” /Відомості Верховної Ради, 2014, № 12, ст. 4. 
2. Телелим В. М., Приходько Ю.І. Проблемні питання подальшого розвитку системи військової 

освіти / В. М. Телелим, Ю.І. Приходько // Збірник наукових праць "Вісник Національного 
університету оборони України". – 2012. – № 5 (30). – С. 134–140. 

3. Біжан І.В. Проблеми та шляхи удосконалення професіоналізації військових фахівців/ 
І.В. Біжан // Наука і оборона. – 2000. – № 4. – С. 24–28 . 

4. Зельницький А.М. Вища військова освіта – проблема гарантування якості 
/Зельницький А.М.// Вісник НАОУ. – 2012. – № 1(26). – С. 23–25. 

5. Кортенко В.А. Концептуальні засади формування нового переліку спеціальностей підготовки  
військових фахівців з вищою освітою// Військова освіта: Зб. наук. праць. – К.: НМЦ ВО МОУ, 2006.- 
№ 1(17). – С. 51-60. 

6. Науменко М.І. Військова освіта України: стан, проблеми, перспективи інноваційного 
розвитку /Науменко М. І. // Наука і оборона. – К.: МОУ, 2009. – №2. – С. 24-32. 

7. Нещадим М.І. Військова освіта в Україні: історія, теорія, методологія, практика: 
[монографія]/ М.І. Нещадим. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2003. – 852 с. 

8. Приходько Ю.І. Концептуальні засади розвитку військової освіти України / Ю.І. Приходько 
// Збірник наук. праць “Військова освіта“. – К.: МО України. – 2008. –№ 1(21). –   C. 126–138. 

9. Телелим В. М., Приходько Ю.І. Підготовка військових фахівців в контексті сучасних форм і 
видів збройної боротьби/ В. М Телелим ., Ю.І. Приходько // Збірник наукових праць Військового 
інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2013. –  № 42. – С. 198–210. 

10. Ягупов В.В. Теорія і методика військового навчання: монографія /В.В. Ягупов. – К.: Тандем, 
2000. – 380 с. 

11. Професійні стандарти: теорія і практика розроблення /авт. кол. Л. І. Короткова, 
Л. Б. Лук’янова, Г .І. Лук’яненко та ін. – К.: Педагогічна думка, 2011. – 220 с. 

12. Десятов Т.М., Пальчук М.І., Паршина Н.П. Професійні стандарти: теоретичні аспекти і 
методика: методичний посібник / За ред. Ничкало Н.Г. – К.:Видавництво “Арт Економік“, 2011 – 
234с. 

13. Короткова Л. І. Методика розроблення професійних стандартів швейного профілю на основі 
компетентнісного підходу / Л. І. Короткова; за ред. В. О. Радкевич. – К.: Інститут професійно-
технічної освіти НАПН, 2009. – 50 с. 



 268 

14. Мельник С. В., Матросов В. Д., Сташкін Т. О., Косухіна Т. В. Методичні рекомендації щодо 
розроблення професійних стандартів за компетентнісним підходом. – Луганськ: ДУ НДІ соціально-
трудових відносин, 2012. – 55 с. 

15. Мельник С. В. Освітньо-професійні стандарти у контексті реформування системи 
підготовки кадрів. – Луганськ.: Видавництво “Віртуальна реальність“, 2008. – 342 с. 

16. Закон України “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності“ // 
Урядовий кур’єр. – 2012. – №151. – С. 9–11. 

17. Розробка професіограм та виявлення професійно-важливих якостей для військових 
спеціальностей (професій, штатних посад): метод. рекомендації./ Ю. В. Стасєв, В. В. Бєлімов, 
М. В. Грушенко та ін.; за ред. Ю. В. Стасєва. – Х.: ХУПС, 2006. – 25 с. 

18. Національний класифікатор України: “Класифікатор професій“ ДК 003:2010// Держспожив-
стандарт України, Видавництво “Соцінформ“.– К., 2010 – 21 с. 

19. Заболотний В. Д. Розроблення ієрархічних моделей якості освіти випускника ВВНЗ  
/ Зельницький А.М., Черних О.Б. // Збірник наук. праць “Військова освіта“. – К.: МО України.  –
 2014. –№ 1(29). – C. 88–98. 

 
 
 
Без рецензії. 
 

к.т.н., доц. Черных Ю.О., Черных О.Б. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

СУЩНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Статья посвящена методическим аспектам разработки профессиональных стандартов 
военных специалистов. На основании анализа проблем, возникающих в процессе разработки 
концептуальных подходов при организации обучения военных специалистов, выяснены сущность 
и значение профессиональных стандартов, а также определены перспективы их  создания и 
использования.  

 Показана взаимосвязь между стандартами высшего образования, Национальной рамкой 
квалификаций и профессиональными стандартами, которые используются для определения и 
оценивания качества содержания и  результатов образовательной деятельности высших 
учебных заведений. 

Значительное внимание в статье уделено методике создания профессионального 
стандарта военных специалистов на основе компетентностного и модульного подходов, при 
этом определенны общие правила разработки стандартов. Особенностью разработки 
стандарта является то, что профессия (компетенции) военного специалиста приняты общими 
для всех видов его служебной деятельности. 

В методике реализованный метод анализа служебных заданий с помощью формального 
описания их структуры, а также компетентностний подход к определению содержания общих 
и профессиональных компетенций для соответствующих квалификационных уровней, 
согласованных с Национальной рамкой квалификаций. При этом структура и содержание 
профессионального стандарта максимально адаптированы для построения образовательно-
профессиональной программы и учебного плана подготовки в высших военных учебных 
заведениях военного специалиста за специальностью “Управление действиями воинских 
подразделений (за видами и родами войск)“. 

Методика разработана в форме алгоритма, который предусматривает описание каждого 
этапа при проектировании профессиональных стандартов и стандартов высшего образования, 
а также при решении вопросов повышения квалификации военных специалистов и обеспечении 
их непрерывного профессионального образования. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, методика, компетентностный подход, 
военный специалист, элемент. 
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Ph.D. Chernykh J., O. Chernykh 
PROFESSIONAL STANDARDS FOR MILITARY EXPERTS: THE NATURE AND 

PROSPECTS OF CREATION AND USE 
 
The article is devoted to methodical aspects of the development of professional military specialist 

standards. Based on the analysis of problems arising in the process of developing conceptual approaches 
to the organization of training of military specialists clarified the nature and significance of professional 
standards, and set the objectives for their establishment and use. 

It shows the intercommunication between the standards of higher education, National 
qualifications framework and professional standards, which are used for determination and evaluation 
the quality of the content and results of educational activity of higher education establishments. 

In the article considerable attention is spared to the method of creation a professional standard of 
military specialists on the basis of competence and module approaches. The general rules of development 
of standards are certain here.  The feature of development of standard is that profession (competencies) of 
military specialist accepted general for all types of his official activity. 

Methodology of analysis of job tasks by the formal description of their structure and competence 
approach to the determination of the content general and professional competencies for the relevant 
qualifying levels, which concerted with the National qualifications framework, are realized in the method. 
The structure and content of a professional standard is maximally adapted for the construction of 
educational-professional programs and curriculum for training in higher military educational 
establishments of military specialist in the specialty “Management of military units (after kinds and births 
of troops)“. 

A method was developed in form algorithm that provides a description of each stage at the design of 
professional standards and standards of higher education, and for the decision of questions of in-plant 
military specialists issues and providing of their continuous professional education. 

Keywords: professional standards, method, competence approach, military specialist, element. 
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ПОРЯДОК ПОДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО "ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКА 
 

"Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка " 
запланований до випуску чотири рази на рік. Його основне призначення висвітлення проблем розвитку технічних, 
педагогічних, географічних та інших наук, результатів наукових досліджень, обмін передовим досвідом у науковій 
діяльності та підготовці наукових, науково-педагогічних і офіцерських кадрів. 

Редакційна колегія просить звернути увагу авторів статей на Постанову ВАК України "Про підвищення вимог до 
фахових видань,  внесених до переліків ВАК України"  за №7-05/1  від 15  січня 2003  р.  Зокрема,  на пункти З"  і 4  цієї 
Постанови: 

п.3. «Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх 
приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2006 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі 
необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які 
спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття, 
формулювання цілей статті (постановка завдання), виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку,  

п.4. «Спеціалізованим вченим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати статті, подані до 
друку, як фахові лише за умови дотримання вимог до них, викладених у п. З даної постанови». 

Загальні вимоги до технічного оформлення статей 
Для забезпечення високої якості матеріалів у збірнику наукових праць редколегія просить авторів при оформленні 

статей дотримуватись наведених далі рекомендацій. 
Рукопис повинен бути підготовлений за допомогою редактора Word for Windows® (версії 97, 2000, XP, 2003), в 

іншому випадку редакція знімає з себе відповідальність за якість відтворення оригінального вмісту рукопису статті у 
журналі навіть за умов наявності авторської копії статті у паперовому вигляді. 

Формат аркуша - А4 (210 х 297 мм). Розмір полів: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см. 
При написанні основного тексту статей українською, російською, англійською мовами необхідно використовувати 

шрифт – Тіmes New Roman №12 через 1,0 мм інтервал. Абзац має становити 10 мм. 
У лівому верхньому куті аркуша проставляють індекс УДК. Далі розміщують наступні дані, наведені трьома мовами 

(українською, російською, англійською): 
у правому верхньому куті на цьому ж рівні розміщують: науковий ступінь (наприклад, к.т.н., д.т.н., к.військ.н.), 

вчене звання (наприклад: проф., доц., с.н.с.), прізвище та ініціали авторів (один під другим). Після ініціалів кожного з 
авторів друкується в дужках скорочена назва установи, організації, де працює автор. Через інтервал – назва статті 
прописними літерами (стиль - normal, шрифт – Тіmes New Roman № 12, без нахилу, жирний, без підкреслювань) по 
центру аркуша без переносів і відокремлюють від тексту одним порожнім рядком зверху та одним порожнім рядком знизу. 
Далі розміщують анотацію та ключові слова.  

Обсяг статті - як правило, 5-8 стор., анотації - як правило, 9-12 рядків (обсяг 600-700 знаків без урахування 
пробілів). Анотація повинна містити коротке повторення в ній структури статті, що включає введення, цілі і завдання, 
методи, результати, висновок. Анотацію друкують курсивом, шрифт Тіmes New Roman, №11. Після анотації розміщуються 
ключові слова (3-5 термінів).  

Таблиці і рисунки друкують після посилань. Якщо у статті кілька таблиць чи рисунків - їх нумерують. Заголовки 
таблиць і рисунків необхідно розміщувати по центру, а нумерацію таблиць праворуч від таблиці (стиль normal, шрифт – 
Тіmes New Roman № 12). Рисунки, фотографії, графіки слід вставляти в текст статті як об’єкт. Формули та позначення по 
тексту обов'язково набирати за допомогою Equation Editor - редактора формул Word,  а не у текстовому режимі.  У 
редакторі формул мають бути встановлені такі параметри - розміри: загальний – 12 pt. великі індекси – 10 pt , малі індекси – 
7 pt, великі символи – 14 pt. малі символи – 10 pt: стиль: текст, функції, змінні, матриці-вектори, числа – шрифт Тіmes New 
Roman Cyr, для решти стилів – шрифт Symbol, при цьому: строк. грецькі – прямі. Великі за розміром вирази та рівняння 
необхідно записувати у кілька рядків. 

Після закінчення тексту через один інтервал подають список літератури з дотриманням вимог ВАК України згідно з 
ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". Цей список повинен починатися із заголовка ліворуч - 
ЛІТЕРАТУРА (шрифт – Тіmes New Roman № 11). Література наводиться у транслітерації (для не англомовних публікацій) 
або на англійській мові. Після літератури, через один інтервал, вказується рецензент в наступному порядку: науковий 
ступінь (наприклад, к.т.н., д.т.н., к.військ.н.). вчене звання (наприклад: проф., доц, с.н.с), прізвище та ініціали, посада, повна 
назва кафедри, університету, організації, де працює рецензент статті. 

На адресу редколегії (03680. м. Київ, проспект Глушкова 2, корп. 8. тел.: +38 (044) 521 - 33 - 82) мають бути 
надіслані наступні матеріали: 

Копія статті, оформлена згідно із наведеними вимогами; електронний варіант статті у вигляді файлу на СD (СD–
RW); рецензія доктора наук, відомого в даній галузі (з організації, де працює один із авторів); експертний висновок, 
завірений печаткою, про можливість відкритого публікування; дані про авторів - прізвище, ім'я, по батькові, місце 
роботи, адреса, контактний телефон, е-mail. 

СТАТТІ, ЯКІ НЕ ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ БУДЬ-ЯКІЙ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ВИМОГ, ДО ВИДАННЯ НЕ 
ПРИЙМАЮТЬСЯ! 

УВАГА! 
Редакційна колегія доводить до відома авторів, що згідно вимог ВАК «Збірник 

наукових праць ВІКНУ» з 2009 р. буде розміщуватись в Інтернеті у повному обсязі на 
сайті: ел. адреса: www.mil.univ.kiev.ua, та на сайті бібліотеки ім. Вернадського. 
Редакційна колегія: e-mail: lenkov_s@ukr.net 

http://www.mil.univ.kiev.ua/
mailto:lenkov_s@ukr.net
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Шрифт СТРУКТУРА СТАТТІ 
 

Українською мовою 
 

12 пт УДК 32.973.202:07.681                                                   к.т.н. Cтепанов С.В. (ВІКНУ) 
к.т.н. Українець О.В. (ВІКНУ) 

к.т.н. Саленко В.Д. (ВІКНУ) 
 

12 пт 
жирний 

РОЗРОБКА ЛІНГВІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

 
АНОТАЦІЯ, КЛЮЧОВІ СЛОВА  

 (трьома мовами : українською, російською, англійською) 
 

Рекомендується наступна структура анотації (обсяг 600-700 знаків без урахування 
пробілів). 

мета статті 1-2 рядки, 
короткий опис виконаної роботи 8-12 рядків, 
висновки по роботі 1-2 рядки. 
Ключові слова. 

 
Українською мовою                               ЗРАЗОК 

 
11 пт 
курсив, 
жирний 
 

к.т.н. Cтепанов С.В., к.т.н. Українець О.В., к.т.н. Саленко В.Д. 
У статті розглядаються нові принципи та підходи до розробки лінгвістичного 

забезпечення для автоматизованого семантичного пошуку та відбору інформації, 
зміст якої може свідчити про цілеспрямований вплив на аудиторію, серед текстів 
соціальних мереж та інших соціально-орієнтованих Інтернет-сервісів. Визначено 
особливості мовних конструкцій та компонентів бази знань системи 
автоматизованого моніторингу. Запропоновано спосіб підвищення точності 
смислового аналізу текстів, який включає уникнення впливу полісемії багатозначних 
слів та словосполучень. Підходи, визначені у статті, дають можливість отримати в 
процесі пошуку текст, який не містить жодного ключового слова із запиту і при 
цьому повністю відповідає йому за змістом та семантикою. Пропонуються види 
аналізу тексту, які доцільно використовувати для семантичного пошуку в текстах 
соціальних мереж та інших соціально-орієнтованих Інтернет-сервісах: контекстний 
асоціативно-семантичний та Sentiment Analysis, що дає можливість врахування 
багатьох нюансів та деталей емоційного забарвлення текстових повідомлень і може 
відображати загальну спрямованість інформаційного впливу, що здійснюється 
зацікавленими учасниками інформаційного простору.  

Ключові слова: інформаційний вплив, інформаційний простір, соціальна мережа, 
Інтернет-сервіс, обробка природної мови, алгоритм пошуку.  

 
 

Російською мовою                                 ЗРАЗОК       
 

11 пт 
курсив, 
жирний 

к.т.н. Cтепанов С.В., к.т.н. Украинец О.В., к.т.н. Саленко В.Д. 
В статье рассматриваются новые принципы и подходы к разработке 

лингвистического обеспечения для автоматизированного семантического поиска и 
отбора информации, содержание которой может свидетельствовать о 
целенаправленном воздействии на аудиторию, среди текстов социальных сетей и 
других социально-ориентированных Интернет-сервисов. Установлены особенности 
языковых конструкций и компонентов базы знаний системы автоматизированного 
мониторинга. Предложен способ повышения точности смыслового анализа текстов, 
в основу которого входит уход от влияния полисемии многозначных слов и 
словосочетаний. Подходы, изложенные в статье, дают возможность получить в 
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процессе поиска текст, который не содержит ни одного ключевого слова из запроса и 
при этом полностью отвечает ему по смыслу и семантике. Предложены виды 
анализа текста, которые целесообразно использовать для семантического поиска в 
текстах социальных сетей и других социально-ориентированных Интернет-
сервисах: контекстный ассоциативно-семантический и Sentiment Analysis, что дает 
возможность учета многих деталей и нюансов эмоциональной окраски текстовых 
сообщений и может отображать общую направленность информационного 
воздействия, которое осуществляется заинтересованными участниками 
информационного пространства.  

Ключевые слова: информационное воздействие, информационное пространство, 
социальная сеть, Интернет-сервис, обработка естественного языка, алгоритм 
поиска.  

 
 

Англійською мовою                               ЗРАЗОК 
 

11 пт 
курсив, 
жирний 

Ph.D. Stepanov S.V., Ph.D. Ukrainets O.V., Ph.D. Salenko V.D. 
The article examines new principles and approaches to linguistic support for 

automatized semantic retrieval and information sampling among social networks and other 
social-oriented Internet-services. The information contents can signify of directed influence 
towards the audience.  The features of linguistic structures and knowledgebase components of 
the automatized monitoring system are defined. The technique of increase of texts semantic 
analysis precision is suggested. It comprise avoidance of the impact of  the multivalued wards 
and phrases polysemy. The article approaches let obtain the text without any keyword of the 
query but in the meantime  completely corresponding to it in the process of the retrieval. 
Including of the context association-semantic analysis and Sentiment Analysis is expedient in 
the process of semantic retrieval of the social network and other social-oriented Internet-
services. These kinds of analysis let regard many details of the text messages emotional 
coloration and are able to reflect the total tendency of the information influence from the 
interested parts of the information environment.  

Keywords: information influence, information environment, social network, Internet-
service, natural language processing, retrieval algorithm.   

 
 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ СТАТТІ 
 

12 пт 
 

НЕОБХІДНІ ЕЛЕМЕНТИ СТАТТІ: постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної 
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття, формулювання 
цілей статті (постановка завдання), виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного 
дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 
Література. 

ЛІТЕРАТУРА                               ЗРАЗОК 
11 пт ЛІТЕРАТУРА: 

1. Інформаційна політика України: Європейський контекст / Леонід 
Губерський, Євген Камінський, Євгенія Макаренко и др.. - К.: Либідь, 2007. – 358 с. 

2. Квєтний Р. Основи техніки передавання інформації. Підручник. Р. Квєтний, 
М.Компанець, С.Кривогубченко, А.Кулик. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2002. – 358 с. 

 
Рецензент: д.т.н., проф.            ПІБ            (вказується посада, кафедра, університет) 

ЗРАЗОК 
11 пт Рецензент: д.т.н, проф. Сіроокий В.В., старший науковий співробітник науково-
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дослідного центру Військового інституту Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка  
 

 Назва статті, дані про авторів (прізвище, ім’я по батькові, науковий ступінь, 
вчене звання, місце роботи) наводяться трьома мовами: українською, 

російською, англійською) 
 

 ЗРАЗОК 
11 пт РОЗРОБКА ЛІНГВІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Степанов Сергій Вікторович, кандидат технічних наук, науковий співробітник 
Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(Київ, Україна) 
Українець Олексій Васильович, кандидат технічних наук, науковий співробітник 
Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(Київ, Україна) 
Саленко Володимир Дмитрович, кандидат технічних наук, науковий співробітник 
Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(Київ, Україна) 
 

 РАЗРАБОТКА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Степанов Сергей Викторович, кандидат технических наук, научный сотрудник Военного 
института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (Киев, 
Украина) 
Украинец Алексей Васильевич, кандидат технических наук, научный сотрудник 
Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 
(Киев, Украина) 
Саленко Владимир Дмитриевич, кандидат технических наук, научный сотрудник 
Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 
(Киев, Украина) 

 
 DEVELOPING PROVIDING FOR LINGUISTIC  

Stepanov Sergij, candidate of engineering sciences, Researcher of the Military Institute of 
Kiev National Taras Shevchenko University (Kiev, Ukraine) 

Ukrainets Oleksij, candidate of engineering sciences, Researcher of the Military Institute 
of Kiev National Taras Shevchenko University (Kiev, Ukraine) 

Salenko Volodymyr, candidate of engineering sciences, Researcher of the Military 
Institute of Kiev National Taras Shevchenko University (Kiev, Ukraine) 
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