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УДК 355.233  д.політ.н., проф. Андресюк Б.П. 

заступник Міністра оборони України 

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ І НАУКИ 

Сучасна воєнно-політична обстановка характеризується глибокими змінами, що 

відбуваються у системі міжнародних відносин на світовому та регіональному рівнях. 

Світовий досвід свідчить, що закінчення епохи міжблокової конфронтації, на жаль, не 

призвело до відмови від застосування воєнної сили при розв’язанні міжетнічних і 

територіальних конфліктів. Поява нових загроз міжнародній безпеці й стабільності потребує 

активізації заходів щодо підвищення обороноздатності держави та її Збройних Сил.  

Збройні Сили є основою забезпечення національної безпеки, територіальної цілісності 

та суверенітету нашої держави. Тому сучасний етап їх розвитку спрямований на формування 

високопрофесійних, мобільних та боєздатних військ (сил), які спроможні протидіяти 

застосуванню воєнної сили проти України, адекватно реагувати на можливі загрози 

незалежності держави, виконувати міжнародні зобов’язання в миротворчих операціях. 

Відродження будь якої держави починається з розбудови її збройних сил. Ключовим 

елементом у реформуванні Збройних Сил України має стати формування взірцевого, 

професійно підготовленого, патріотично вихованого особового складу.  

Військова освіта за роки незалежності України пройшла тернистий шлях становлення й 

реформування. Цей досвід накопичувався у нелегкі часи для нашої держави та її Збройних сил. 

Шлях, обраний Україною щодо постійного вдосконалення військово-освітньої галузі, веде до 

позитивних практичних результатів завдяки багатьом чинникам. Одним із них є виважена, 

науково обґрунтована державна політика у військовій сфері, де важливе місце посідає 

підготовка військовослужбовців – професіоналів. За цей час у Збройних Силах України вдалося 

розв'язати найголовнішу проблему – побудувати міцне підґрунтя для народження й формування 

нової генерації офіцерських кадрів – соціально-активних, патріотично налаштованих громадян 

України, здатних на високому професійному рівні вирішувати складні бойові завдання, навчати 

та виховувати підлеглий особовий склад, формувати відповідний морально-психологічний 

клімат у підрозділах і частинах. 

Протягом останніх років, відповідно до Державної програми розвитку Збройних Сил 

України на 2006-2011 роки проводилися структурна оптимізація мережі вищих військових 

навчальних закладів. 

На цей час заходи з оптимізації мережі вищих військових навчальних закладів та 

військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (далі – ВВНЗ) у своїй більшості 

наближаються до завершення.  

Створюється навчально-науковий комплекс стратегічного рівня на базі Національного 

університету оборони України, Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил 

України та Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки.  

Мережа ВВНЗ для підготовки військових фахівців тактичного рівня оптимізована за 

видовим принципом. Створено потужні видові ВВНЗ, до складу яких введено профільні наукові 

центри. Така оптимізація дозволила зосередити на єдиних навчально-матеріальних базах 

підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації військових фахівців усіх рівнів 

військового управління, а також забезпечила інтеграцію військової освіти та науки.  

У системі військової освіти працює і навчається понад 23 тисячі осіб, що складає 

близько 12 % загальної чисельності особового складу Збройних Сил. До підготовки 

військових фахівців залучено близько 1700 науково-педагогічних працівників, з них докторів 

наук – 91 особа та кандидатів наук – 940 осіб. Укомплектованість ВВНЗ науково-

педагогічними працівниками, які мають науковий ступінь, дозволяє на належному рівні 

забезпечити якість підготовки військових фахівців за всіма спеціальностями. Вартість 

щорічного утримання системи військової освіти складає близько 500 млн. грн.  
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Протягом останніх років проведена значна робота щодо приведення організації та 

змісту підготовки військових фахівців у відповідність із державними і галузевими 

стандартами вищої освіти, сучасного воєнного мистецтва, бойового застосування Збройних 

Сил за визначеними ситуаціями та варіантами, досвіду проведення миротворчих операцій, 

військово-практичної спрямованості навчання.  

Військова освіта як складова загальнодержавної системи вищої освіти, поступово 

переводиться до дворівневої схеми підготовки офіцерських кадрів “бакалавр – магістр”. 

Починаючи з 2007-2008 навчального року, підготовка військових фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра за всіма військовими спеціальностями та спеціалізаціями 

здійснюється за новим переліком напрямів, спеціальностей (спеціалізацій) підготовки 

фахівців з вищою освітою. Перелік враховує сучасну організаційно-штатну структуру 

Збройних Сил та європейські принципи формування напрямів та спеціальностей підготовки 

військових фахівців. 

Продовжується робота щодо розроблення нових галузевих стандартів підготовки 

військових фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра та відпрацьовується 

новий перелік спеціальностей та спеціалізацій підготовки військових фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра. 

З прийняттям нової редакції Закону України “Про вищу освіту” та, враховуючи 

загальнодержавні тенденції розвитку вищої освіти, підготовка військових фахівців 

тактичного рівня командного профілю з освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” буде 

здійснюватися з терміном навчання 4 роки, а інженерного та гуманітарного профілю – за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”  з  терміном навчання 5 років. 

Останнім часом переглянуто підходи до ролі гуманізації та гуманітаризації військової 

освіти, її значення у вихованні військових фахівців. Виховання має здійснюватися на всіх 

етапах навчання, носити систематичний і комплексний характер. Важливу роль у цьому 

мають відігравати науково-педагогічні працівники і командири (начальники) структурних 

підрозділів ВВНЗ. Значне місце у процесі виховання військового фахівця повинно займати 

самовиховання як ефективний шлях вдосконалення особистості.  

Важливою проблемою розвитку військової освіти є впровадження сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують дальше удосконалення 

навчально-виховного процесу, доступність та ефективність військової освіти, підготовку 

військових фахівців до діяльності в інформаційному суспільстві.  

Однією з важливих складових освітньої діяльності ВВНЗ є наукова робота. Ефективна 

наукова і науково-технічна діяльність розглядається керівництвом Міністерства оборони як 

важливий фактор успішного розвитку Збройних Сил, підвищення їх бойової готовності. 

Понад 60% науковців Збройних Сил зосереджено у ВВНЗ. Відсутність інтеграції 

військової освіти та науки у попередні роки не дозволяла повною мірою використовувати 

потужний науковий потенціал ВВНЗ для проведення єдиної політики у реформуванні та 

розвитку Збройних Сил, їх видів та родів, перешкоджала, з одного боку, ефективному 

залученню науковців ВВНЗ до проведення наукових досліджень у науково-дослідних 

установах, а з іншого, стримувала своєчасне впровадження результатів наукових досліджень 

у навчальний процес ВВНЗ. 

Протягом останніх років Міністерством оборони було проведено структурну 

реорганізацію системи воєнно-наукових досліджень. Вона здійснювалась за принципом 

концентрації наукового потенціалу, фінансових, матеріально-технічних та інформаційних 

ресурсів під єдиним керівництвом та на єдиній методологічній основі з одночасним 

зменшенням кількості наукових установ, ліквідацією надлишкових управлінських структур 

та підрозділів забезпечення шляхом інтеграції науково-дослідних установ і вищих 

військових навчальних закладів як на стратегічному, так і на видовому рівнях.  

На теперішній час відповідно до рішень Уряду та Міністра оборони структурну 

реорганізацію системи науково-дослідних установ практично завершено. 
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На стратегічному рівні створено Навчально-науковий комплекс на базі Національного 

університету оборони України, Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил, 

Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил 

та Національного науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки, 

останній з яких переформовано в Центр воєнно-стратегічних досліджень університету. 

На видовому рівні у складі базових ВВНЗ створено наукові центри видів Збройних Сил 

з можливістю надання їм окремих прав юридичної особи. Їх структура та наукові завдання 

передбачають проведення наукових досліджень за всіма напрямами освітньої діяльності 

видових ВВНЗ. 

У результаті інтеграції військової освіти та науки створено принципово нову систему 

воєнно-наукових досліджень, яка має чітку ієрархічну побудову, структурована за рівнями і 

напрямами наукових досліджень. Вона спроможна ефективно виконувати наукові завдання 

Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних Сил та видів Збройних Сил, а також 

інших міністерств і відомств, які є замовниками наукових досліджень у оборонній сфері.  

Ієрархічна побудова системи воєнно-наукових досліджень передбачає під час 

виконання комплексних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт здійснення 

взаємодії та науково-методичного керівництва видовими науковими центрами з боку 

провідних науково-дослідних установ. Це означає, що науковий потенціал провідних 

науково-дослідних установ, що визначені головними виконавцями комплексних науково-

дослідних та дослідно-конструкторських робіт, буде суттєво посилений науковцями видових 

та міжвидових науково-дослідних установ, а також науково-педагогічними працівниками 

ВВНЗ, які в якості співвиконавців братимуть участь у виконанні цих науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських робіт. 

Інтеграція військової освіти та науки шляхом включення до складу ВВНЗ профільних 

наукових центрів дала можливість структурувати систему науково-дослідних установ за 

науковою проблематикою, рівнями наукових досліджень та підпорядкованістю, виключити 

дублювання у проведенні досліджень, зберегти наукові школи ВВНЗ в умовах реформування 

Збройних Сил та зміцнити існуючий науковий потенціал. 

Ефективність функціонування інтегрованої системи військової освіти та науки значною 

мірою залежить від кадрового наукового потенціалу, основу якого складають провідні вчені. 

В умовах реформування Збройних Сил, приведення їх чисельності до визначених 

показників, за рахунок інтеграції ВВНЗ та науково-дослідних установ вдалося не тільки 

зберегти науковий потенціал, а й створити умови для його посилення. Але, не зважаючи на 

проведені заходи, ще не вдалося подолати певні диспропорції у якісних показниках 

наукового потенціалу. Переважну його більшість (біля 60 %) складають фахівці з технічних 

наук, які є вузькопрофільними спеціалістами. Водночас існує гостра потреба у вчених з 

системних питань національної безпеки у воєнній сфері, будівництва Збройних Сил, 

військово-технічної політики. 

Протягом останніх років Міністерством оборони було проведено значну роботу щодо 

створення інтегрованої системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, яка б 

забезпечувала потреби Збройних Сил у фахівцях вищої кваліфікації як за кількісними, так і 

за якісними показниками.  

На базі навчально-наукового комплексу Національного університету оборони України 

запроваджено підготовку фахівців вищої кваліфікації з військово-теоретичних та військово-

спеціальних наук, національної безпеки та інших галузей наук для комплектування ВВНЗ та 

наукових установ стратегічного рівня. У видових ВВНЗ здійснюється підготовка наукових на 

науково-педагогічних кадрів з військово-спеціальних наук в інтересах видів Збройних Сил. 

Міжвидові ВВНЗ здійснюють підготовку наукових кадрів зі специфічних галузей наук в 

інтересах родів військ та спеціальних військ. Започатковано процес створення потужних 

докторських та кандидатських спеціалізованих вчених рад, об’єднаних за спорідненими 

науковими спеціальностями. 
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Обсяг набору до докторантур та ад’юнктур за чисельністю та науковими 

спеціальностями коригується в залежності від потреб ВВНЗ та науково-дослідних установ у 

наукових кадрах. При цьому пріоритет надається підготовці фахівців у галузі військових 

наук.  

Поглиблення інтеграції військової освіти та науки має спрямовуватись на: 

суттєве підвищення ефективності наукових досліджень за рахунок посилення 

наукового потенціалу науково-дослідних установ провідними вченими ВВНЗ,  

впровадження результатів наукових досліджень в навчально-виховний процес; 

залучення провідних учених та науковців до проведення навчального процесу; 

підвищення ефективності функціонування науково-дослідних установ, докторантур і 

ад’юнктур, наближення тематики дисертаційних робіт до реальних потреб Збройних Сил.  

Реалізація зазначених заходів відповідає загальнодержавним та світовим інтеграційним 

процесам освіти та науки.  

Важливим елементом безперервної системи підготовки офіцерських кадрів є 

підвищення їх кваліфікації. Існуюча мережа включає 80 курсів підвищення кваліфікації, 

термін навчання на яких становить від 1 тижня до 4 місяців. Щорічно на курсах підвищують 

кваліфікацію до 2000 осіб. 

Системні зрушення відбулися з вивчення іноземних мов. На теперішній час вивчення 

іноземних мов здійснюється у ВВНЗ та в системі мовних курсів. Мовні курси є 

структурними підрозділами ВВНЗ, призначеними для удосконалення мовної підготовки 

особового складу Збройних Сил, що направляється за кордон для проходження військової 

служби (роботи) у складі миротворчих підрозділів, миротворчого персоналу, на навчання, а 

також військовослужбовців (службовців), яким знання іноземних мов необхідне для 

виконання службових обов’язків.  

На цей час в системі мовної підготовки у 9 ВВНЗ працюють 36 груп (до 15 осіб у 

кожній) з вивчення іноземних мов для офіцерів та військовослужбовців військової служби за 

контрактом. 

Набір слухачів на курси англійської, німецької та французької мов здійснюється двічі 

на рік, на курси арабської, грецької та турецької мов – один раз на рік.  

Після закінчення курсів слухачі мають отримати мінімально-необхідний 

стандартизований мовний рівень, що відповідає вимогам стандарту НАТО “СТАНАГ – 

6001”. 

Щорічно на мовних курсах проходять підготовку до 900 військовослужбовців. 

За останні роки набула пріоритетного розвитку підготовка юнаків у системі військової 

освіти, яка проводиться у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна, 

Севастопольському військово-морському ліцеї та у 14 ліцеях з посиленою військово-

фізичною підготовкою. 

Київський військовий ліцей ім. Івана Богуна та Севастопольський військово-морський 

ліцей відносяться до сфери управління і фінансування Міністерства оборони. На цей час у 

цих закладах навчаються близько 900 юнаків. Ліцеї з посиленою військово-фізичною 

підготовкою відносяться до сфери управління і фінансування обласних державних 

адміністрацій, в них  навчаються біля 4000 юнаків. Міністерство оборони здійснює 

методичне керівництво підготовкою ліцеїстів, супроводжує їх навчання та розподіл 

випускників ліцеїв до ВВНЗ. 

Головна мета діяльності ліцеїв – забезпечення соціального захисту та надання 

державної допомоги у вихованні дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей, дітей 

військовослужбовців, а також дітей учасників бойових дій та учасників ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи, формування у молоді високої патріотичної свідомості, 

національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов'язку 

щодо захисту національних інтересів, відданого служіння Батьківщині, любові до військової 

служби і свідомого прагнення до оволодіння професією офіцера.  
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Разом з позитивними здобутками військової освіти слід зазначити, що теперішній стан 

військової освіти, темпи та глибина перетворень не повною мірою задовольняють перспективам 

розвитку Збройних Сил України. 

Внаслідок недостатнього фінансування та матеріально-технічного забезпечення 

освітньої діяльності вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи 

вищих навчальних закладів оснащені застарілими зразками озброєння та військової техніки, 

навчально-лабораторна база розвивається повільними темпами.  

Недостатньо проводиться профорієнтаційна робота щодо залучення талановитої молоді 

до вступу у військові навчальні заклади. Внаслідок цього, конкурси кандидатів на навчання 

та середні бали оцінок вступних іспитів мають тенденцію до зниження. 

Потребує покращення робота з підготовки і підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників та керівного складу вузів. Вимоги щодо підвищення кваліфікації та 

стажування науково-педагогічних працівників не рідше, ніж один раз на п’ять років 

виконуються не повністю. Ефективність ад’юнктур і докторантур має тенденцію до 

зниження. 

Науковий потенціал ВВНЗ недостатньо залучається до виконання науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт з розробки актуальних проблем військового будівництва, 

створення нових, модернізації існуючих зразків озброєння та військової техніки, 

перспективних методів їх бойового застосування та експлуатації, удосконалення методів 

організації освітнього процесу, розробки актуальних проблем психології і педагогіки вищої 

військової школи. 

Недостатньо розвиваються творчі зв’язки ВВНЗ з військами та іншими структурами 

Збройних Сил України, для яких здійснюється підготовка військових фахівців. ВВНЗ 

недостатньо залучаються до участі у військових навчаннях, воєнних іграх різних рівнів та 

інших заходах, які проводяться у військах. 

Зазначені проблеми негативно відбиваються на якості підготовки військових фахівців і 

потребують розв’язання на засадах випереджального, інноваційного розвитку військової 

освіти, створення всебічних умов для розвитку та самореалізації особистості 

військовослужбовця впродовж навчання та майбутньої служби. 

Актуальними постають такі завдання: удосконалення нормативно-правової бази; 

інтеграція у загальноєвропейський та світовий освітній простір; забезпечення неперервності 

військової освіти, якості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації військових 

фахівців, особистісна орієнтація навчання; оптимізація структури системи військової освіти; 

покращення фінансового та матеріально-технічного забезпечення; підвищення соціальних 

гарантій військових фахівців. 

Виходячи з цього, хотів би визначити перспективи та завдання щодо розвитку системи 

військової освіти, визначення подальших шляхів вдосконалення підготовки військових 

фахівців відповідно до проекту Державної програми реформування Збройних сил України на 

2011-2015 роки.  

До них слід віднести: 

підвищення рівня управління військовою освітою, аналітичного та інформаційного 

супроводу реалізації проектів і прийнятих рішень; 

завершення оптимізації мережі вищих військових навчальних закладів факультетів та 

кафедр військової підготовки, кафедр медицини катастроф та військової медицини, їх 

організаційно-штатних структур і чисельності особового складу; 

вдосконалення інтеграційних процесів військової та цивільної освіти; 

приведення змісту навчання військових фахівців у відповідність до державних 

стандартів та стандартів військової освіти, досвіду бойової підготовки військ (сил), їх 

застосування у миротворчих операціях, локальних конфліктах і війнах; 

введення в дію нового покоління стандартів вищої військової освіти з підготовки 

військових фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та магістра з 

урахуванням оновленої нормативно-правової бази та визначених термінів навчання; 
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посилення значення гуманітарної складової військової освіти у вихованні військових 

фахівців, демократизації військової освіти, соціального захисту учасників військово-

освітньої діяльності; 

подальшої технологізації та інформатизації військової освіти, застосування сучасних 

освітніх інновацій; 

суттєвого підвищення якості навчання та виховання військових фахівців на основі 

системного підходу, моніторингових заходів, досягнень військової науки і техніки, 

педагогіки і психології; 

підвищення ефективності освітньої та наукової діяльності на основі оптимізації 

системи воєнно-наукових досліджень; 

реалізації неперервності військової освіти впродовж служби, вдосконалення курсової 

підготовки військовослужбовців та працівників Збройних Сил; 

вдосконалення системи підготовки студентів за програмою офіцерів запасу; 

забезпечення пріоритетного розвитку системи військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою 

військово-фізичною підготовкою; 

покращення фінансового забезпечення системи військової освіти та оновлення її 

матеріально-технічної бази, запровадження сучасних навчально-тренувальних систем та 

комплексів; 

підвищення якості вивчення іноземних мов у ВВНЗ та системі мовних курсів Збройних 

Сил; 

розширення міжнародного співробітництва в сфері військової освіти. 

Метою розвитку військової освіти повинна стати підготовка військових фахівців з 

високим рівнем професіоналізму, інтелектуального розвитку, загальної та військово-

професійної культури, створення умов для неперервного підвищення рівня знань, 

практичних навичок військових фахівців.  
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СИНТЕЗ КВАЗИОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ АДАПТИВНОЇ ПРОСТОРОВО-

ЧАСОВОЇ ОБРОБКИ, ЩО ҐРУНТУЄТЬСЯ НА МЕТОДАХ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 

АНАЛІЗУ 

Розглядається завдання синтезу алгоритму адаптивної просторово-часової обробки 

сигналів при наявності шумових перешкод у РЛС із ФАР, що ґрунтується на застосуванні 

методів функціонального аналізу. Запропоноване технічне рішення забезпечує значне зниження 

вимог до обчислювальних ресурсів системи в порівнянні з оптимальним алгоритмом. 

Ключові слова: просторово-часова обробка, функціональний аналіз, активна шумова 

перешкода, автокомпенсатор. 

Рассматривается задача синтеза алгоритма адаптивной пространственно-временной 

обработки сигналов при наличии шумовых помех в РЛС с ФАР, основанной на применении 

методов функционального анализа. Предложенное техническое решение обеспечивает 

значительное снижение требований к вычислительным ресурсам системы по сравнению с 

оптимальным алгоритмом. 

Рассматривается задача синтеза алгоритма адаптивной пространственно-временной 

обработки сигналов при наличии шумовых помех в РЛС с ФАР, основанной на применении 

методов функционального анализа. Предложенное техническое решение обеспечивает 

значительное снижение требований к вычислительным ресурсам системы по сравнению с 

оптимальным алгоритмом. 

Ключевые слова: пространственно-временная обработка, функциональный анализ, 

активное шумовое препятствие, авто, компенсатор. 

The problem of synthesis of algorithm of adaptive existential processing of signals in the presence 

of noise disturbations in RDRQ from PHAA, based on application of methods of the functional analysis is 

considered. The offered technical decision provides considerable decrease in requirements to computing 

resources of system in comparison with optimum algorithm.

Keywords: existential processing, the functional analysis, an active noise obstacle, auto, jack. 

Постановка задачі. Останній період розвитку науки характеризується інтенсивним 

проникненням ідей і методів функціонального аналізу (ФА) у різні розділи прикладної 

математики, фізики й техніки. Застосування методів ФА в теорії радіолокації істотно 

розширилося з появою перекладу монографії Л. Френкса “Теорія сигналів“ (1974р.) [1]. 

Можливості методів ФА несуть у собі нові додатки, у тому числі в розробках по синтезу й 

проектуванню РЛС. Поняття й теореми ФА дозволили узагальнити поняття класичного 

математичного аналізу, а це, у свою чергу, дало можливість підійти з єдиної точки зору до 

питань, що раніше розглядалися у спеціальних дисциплінах. 

У даній роботі теореми ФА використовуються при рішенні завдання синтезу системи 

просторово-часової обробки. Завдання вирішується для САЗ, що побудована на базі 

цифрової лінійної решітки (ЦЛАР) і цифрової обробки сигналів (ЦОС). Цифрова лінійна 

решітка відрізняється від звичайної АР тільки наявністю АЦП на виході лінійної частини 

кожного прийомного каналу. Перетворення сигналів у цифровий код при цьому 

здійснюється на частоті, що визначається швидкодією аналогово-цифровий перетворювач 

АЦП: 

F0 < 1/t АЦП, 

де t АЦП – час перетворення сигналів в АЦП. 

Якщо значення F0, що визначається даною умовою, менше 1-ої проміжної частоти РЛС, 
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то потрібно використовувати друге перетворення частоти. 

За період, починаючи з 80-х рр., отримані важливі результати досліджень із питань 

побудови адаптивних багатоканальних систем захисту від активних шумових перешкод 

(АШП), серед яких найбільш перспективні системи на основі ЦЛАР, названі адаптивними 

антенними решітками (ААР). Із проведеного аналізу основних публікацій по теорії ААР 

варто зробити деякі висновки, що стосуються їхнього застосування: з одного боку, існують 

певні труднощі технічної реалізації, насамперед, у зв'язку з високими вимогами до 

обчислювальних ресурсів системи обробки. 

Мета статті: синтезувати алгоритм, близький до оптимального по якості виявлення, 

що відрізняється низькими вимогами до обчислювальних ресурсів системи цифрової 

обробки (ЦОС). 

Основний зміст. Метод синтезу, що ґрунтується на використанні положень ФА, є 

альтернативним класичному й дозволяє формувати копію сигналу основного каналу, що дає 

мінімум різниці норми істинного сигналу й сформованої копії. 

Формулювання методу (сутність методу пояснюється для сигналу з довільним 

позначенням).  

Є набір базисних функцій [i ; i = 1, 2, ..., n], що належать підпростору Н гільбертового 

простору L
2
, і на цьому базисі необхідно сформувати вектор Х*, що задовольняє умові

min||*|| 0  XX ,                                                          (1) 

де Х0 – вектор сигналу, що підлягає відтворенню (корисний сигнал). 

Алгоритм формування Х* дозволяє скласти структурну схему системи обробки, що 

забезпечує максимізацію якості виявлення корисного сигналу. 

Подібне завдання досить просто вирішується за допомогою теореми проектування ФА 

[1], відповідно до якої довільному вектору 

)(2
0 TLX   

може бути поставлений у відповідність вектор Х*  Н такий, що виконується умова (1). 

Вектор Х* являє собою проекцію Х0 на підпростір Н і визначається співвідношенням: 





n

i
iiX

1

* , 

де  і – корінь системи лінійних рівнянь: 

 1B ,                                                                 (2) 

де В – матриця скалярних добутків базисних функцій, 

β – вектор-стовпець скалярних добутків (Х0, і).  

Система лінійних рівнянь (2) вирішується за допомогою елементів цифрової обробки 

сигналів. 

Синтез системи обробки сигналів. 

Розглянутий метод синтезу виконує завдання оптимізації виявлення за критерієм 

найменших квадратів. 

Використання критерію, з одного боку, не вимагає знання повних характеристик 

сигнального вектора U, з іншого боку, дозволяє ефективно використовувати апарат ФА для 

спрощення задачі. 

Набір базисних функцій (векторів), що належить підпростору Н гільбертового простору 

L
2
 представимо у вигляді:

],...,,[ 21 MvvvV  , 

де М – число вхідних сигналів перешкоди. 

На цьому просторі формується вектор оцінки (копії) U*, що задовольняє умові: 

min*)(*)(  UUUU H ,     (3) 

де U – сигнал на вході (при погодженій фільтрації – корисний Uс, при придушенні 

перешкоди – перешкодовий Uп, уточнюється пізніше). 
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При цьому вектор U* можна представити як 

*
1* uVU  ,             (4) 

де *
1u  – оцінний вектор-стовпець сигналу на виході 1-го прийомного каналу.

Рівняння оцінки відповідає завданню відшукання екстремуму залежності (3) і при 

підстановці (4) має вигляд: 

0)ˆ(
ˆ

1

1




uVUV
ud

d H (5) 

VUu 
1
ˆ . (6) 

З (6) слідує, що 

UVVVu HH 1
1

)(ˆ  . (7) 

Вирішуючи щодо сигналу – копії Û , отримаємо: 

UVVVVU HH 1)(ˆ  . (8) 

Вираз HH VVVV 1)(   являє собою [2] характеристику матричного фільтра-проектора 

(ФП), що будемо позначати Pr(M). 

При цьому 

HH
M VVVV 1

)( )(Pr   і (9) 

UU M )(Prˆ  . (10) 

Тут V – матриця, елементи якої є вектор-стовпцями vi, що визначають амплітудно-

фазовий розподіл (АФР) поля в антені. 

Амплітудно-фазовий розподіл залежить від кутової координати сигналу, тому ФП 

повинен бути або таким що перебудовується, або автоматично управлятися опорними 

сигналами. 

Для випадку ФП що перебудовується співвідношення (9) представимо у вигляді: 
HH

M VVVV 0
1

000)(0 )(Pr  . (11) 

],...,,[ 020100 MvvvV  , (12) 

де v 0 k – оцінний вектор з елементами: 

kkk
M
k dMjv 0000 sin)/(2    ; ))1(exp(  . (13) 

Фільтр-проектор з характеристикою (9) є “погодженим”, при цьому елементи матриці V 

відповідають сигналу. При рішенні завдання захисту від перешкод типу АШП 

використовується ортогональний проектор (позначення – Pr) і підпростір V містить вектор-

стовпці перешкоди. 

Математично показано [2], що Pr опирається на простір, що є ортогональним 

доповненням підпростору, натягнутому на стовпці матриці перешкоди. Аналітичний вираз 

відповідає: 
HH

NN VVVVI п
1

ппп )(Pr 
  .                                             (14)

Матричний фільтр із характеристикою ортогонального проектора (14) забезпечує разом 

зі ЦЛАР просторову (кутову) селекцію перешкод, тобто формування провалів у 

результуючій ДН у напрямку на джерела перешкод. Надалі фільтр із характеристикою (14) 

будемо називати матричним режекторним фільтром (МРФ). 

Таким чином, замість оптимального просторового фільтра, що забезпечує сумування 

вихідних сигналів прийомних каналів з вагами, обумовленими оптимальним алгоритмом, 

можна використовувати фільтр-проектор з ортогональною характеристикою, що забезпечує 

кутову режекцію сигналів активних шумових перешкод. При цьому сумування вихідних 

сигналів прийомних каналів буде відбуватися з ваговими коефіцієнтами:  
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0пр Pr vk  .                                                            (15) 

Головним достоїнством нового алгоритму побудови ААР є істотне зменшення числа 

операцій комплексного множення, тобто зниження вимог до обчислювальних ресурсів 

системи захисту. 

Неважко показати, що виграш числа операцій множення розраховується по формулі: 

)(/)2( 222 MNMMNN  .                                            (16) 

Так як завжди M << N, то  >> 1. 

Алгоритмічна структурна схема системи адаптивного захисту від активних шумових 

перешкод, заснована на застосуванні алгоритму просторово-часової обробки (15), у якому 

характеристика фільтра-проектора відповідає (14) представлена на рис. 1. 

Характеристика МРФ залежить від АРФ поля в розкриві антени, що змінюється при 

зміні азимута джерела перешкод, тому в схемі рис. 1 передбачена перебудова фільтра. Для 

управління перебудовою формуються “пошукові” вектори. 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритмічна структурна схема просторово-часової обробки, що забезпечує 

режекцію сигналів активних шумових перешкод 

 

В окремих роботах для функціонування ААР із квазиоптимальною обробкою потрібні 

попередні апріорні дані про перешкодову обстановку (число ДП і їхні кутові координати). 

Передбачається, що необхідні дані отримані заздалегідь додатковою системою оцінки 

кутових координат. При цьому для побудови такої системи пропонується використання 

альтернативних алгоритмів високого розділення. Таке рішення завдання ускладнює загальне 

технічне рішення й технологію його реалізації. 
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КЛАСТЕРНЕ МОДИФІКУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ 

ТВЕРДОТІЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ 

Стаття присвячена аналізу досліджень механізмів формування надмолекулярних 

кластерів різної природи з позицій концепції кластеризованних гетероструктур з метою 

створення єдиного підходу до модифікування ( надання бажаних властивостей)  матеріалів 

твердотільної електроніки.  

Підкреслюється що  у випадку формування кластерів виявляється задіяним значно більше 

число ступенів свободи у зв'язку з наявністю матричного матеріалу, ніж при утворенні молекул.  

Ключові слова: кластери, кластеризація, матричний матеріал. 

Статья посвящена анализу исследований механизмов формирования надмолекулярных 

кластеров различной природы с позиций концепции кластеризованных гетероструктур в целях 

выработки единого подхода к модифицированию (наделению необходимыми  свойствами) 

материалов твердотельной электроники.  

Подчеркивается,что в случае формирования кластеров оказывается задействованным 

значительно большее число степеней свободы в связи с наличием матричного материала, чем 

при образовании молекул.  

Ключевые слова: кластеры, кластеризация, матричная среда. 

The article is dedicated to the analysis of the undermolecular clusters of different nature 

formation’s mechanisms. Our approach is based on the concept of the clustered heterostructures with the 

purposes of development of the unified approach to the description of properties of stuffs.  

Is underlined, that in case of formation of clusters there is involved a much greater number of 

degrees of freedom in connection with availability of a template stuff, than at formation of molecules.  

Keywords: the cluster, the  clusterization, the matrix environment. 

Вступ. Можливість кластеризації будь-якого матричного матеріалу у твердотільній 

електрониці ідейно пов’язана, по-перше, з відомим циклом робіт київської школи С.І. Пекара 

[1]. Було показано, що в результаті локальної поляризації електроном діелектричного 

середовища може виникнути ефективна потенційна яма (полярон) з дискретним 

енергетичним спектром і електрон виявляється в одному із квантових станів, що реалізують 

цей спектр.  

Наступний крок був зроблений І.М. Ліфшицем і С.О. Гредескулом [2], які розглядали 

взаємодію електрона із середовищем за допомогою слабких короткодіючих сил, що 

викликають, однак, досить велику поляризацію з утворенням кластера - щільного скупчення 

елементів середовища. Розміри кластера визначаються відстанню, на якій хвильова функція 

основного стану електрона в потенційній ямі, створеній кластером, істотно відмінна від нуля. 

Відносні зсуви елементів середовища при цьому досить великі.  

Основна частина. На даному етапі відзначені ідеї приходять у поєднання з 

дослідженнями в галузі наукової фотографії, присвяченими з'ясуванню природи центрів 

схованого фотографічного зображення (СЗ-центрів) - субколоїдних кластерів з розмірами 

менш 100 Å. Термін " СЗ-центри" представляється у цьому випадку цілком доречним ще й 

тому, що крім утворення схованого зображення, позначає синергетичний механізм утворення 

впорядкованого об'єкту в хаотизованому мікрооб`ємі матричного матеріалу. 

Найменш вивченим етапом у формуванні субколоїдних  кластерів є їх нуклеація - 

утворення зародків. У багатьох роботах використаються уявлення про виникнення 

агрегованих  дефектів у результаті багатокрокового процесу послідовного приєднання  F-
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центрів, що дифундують до коагуляту, як це допускається, наприклад, у схемах Піка, Стасіва 

або Риза. У символіці Риза двостадійний багатокроковий процес укрупнення дефектного 

центру аж до колоїдних розмірів виглядає так, як це подається на наступній схемі [3] : 

 

(е| 
-
□)+ 

-
□ → (е| 

-
□) ( 

-
□), 

………………………. 

………………………. 

(е|
-
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n-1
) (е|

-
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-
□)+ e → (е|

-
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n
) (е| 

-
□) 

(е|
-
□ 

n
) (е|

-
□) + n(

+
M|

+
□) → n(M|□) 

 

Таке уявлення про механізм кластеризації, що створює СЗ-центри, є недостатньо 

обґрунтованим. Справа в тому, що відомі асоціати типу М-, R-центрів набагато менш стійкі, 

ніж F-центри. Тому вони не можуть служити проміжним етапом термостимульованої 

коагуляції F-центрів у колоїди, а в певних умовах рівноваги в найкращому разі співіснують із 

F-центрами й колоїдами як незалежні димірна й тримірна складові системи F-центрів. Крім 

того, дифузійні часи іонних процесів такі, що спектри оптичного поглинання повинні були б 

вказувати на існування проміжних ускладнених квазімолекулярних кластерів, однак 

підтверджень цього не існує. Таким чином, виникає необхідність у розробці нових уявлень 

про процес акреції часток середовища в кластери субколоїдної дисперсності, до яких 

належать й СЗ-центри. 

Досить універсальний тип агрегованого центру, що визначаэться як квазіметалічний 

(КМЦ), був розроблений з ініціативи А.Ю. Глаубермана [4]. Ця модель КМЦ найбільш 

адекватна реальній мікроситуації, що супроводжує формування агрегованих дефектів у 

матричному матеріалі. Термін "квазіметалічний центр" підкреслює ту обставину, що 

розташування іонів металу в ньому визначається (корелюється) структурою матричного 

кристалу, і розподіл електронної щільності в центрі також відрізняється від розподілу у 

відповідному макрометалі.  Мова йде про флуктуаційне виникнення зародків "чужорідної" 

фази, стосовно якої матричний матеріал залишається термодинамічно стійким. Так 

наприклад, у кристалах з F-центрами, гетерофазна флуктуація описаного типу, полягає у 

вакансійному заміщенні іонів галоїду в найближчому оточенні іонів металу. Якщо число 

заміщених вакансіями іонів галоїдної координаційної сфери (щодо металевого іона) досить 

значне - утвориться КМЦ, у якому позитивні іони металу занурені в електронну "рідину" з 

колективізованих електронів (за гетерофлуктуаційним механізмом). При стабілізації зародка 

шляхом захоплення електронів, він, в остаточному підсумку, здобуває надлишкову (у 

порівнянні з необхідною для електронейтральності) електронну щільність. Відповідна частка 

тиску електронного газу заміняє короткодіючі сили відштовхування, що раніше 

створювалися іонами галоїду. Таким чином, на першому етапі нуклеації виникає КМЦ, що 

випробовує недолік електронів і представляє собою ефективну пастку для них. Далі в 

процесі стабілізації КМЦ перетворюється в негативно заряджений центр здатний до 

подальшого росту. При розгляді взаємодії КМЦ із електромагнітним випромінюванням 

оптичного діапазону можна використати плазмове наближення. 

Стосовно до сферичної моделі КМЦ рішення системи лінеарізованих гідродинамічних 

рівнянь Блоха дає корисні результати. Вихідні рівняння мають такий вигляд: 
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де е – заряд електрону, m*– ефективна маса електрону, t – час, ρ0 – щільність електронів 

в рівноважному стані, ψ – потенціал швидкості електрону, φin – електричний потенціал.  

Важливим результатом проведеного дослідження є встановлення залежності 

спектрального положення смуги оптичного поглинання КМЦ від їхніх розмірів. Розрахунки, 

виконані на ЕОМ, показали, що, наприклад, для КМЦ із атомів міді в структурі куприту 

збільшення розмірів КМЦ від 5 Å до 250 Å викликає монотонний зсув максимуму їхнього 

оптичного поглинання від 330 нм до 1320 нм (рис.1).  

У закису міді легко реалізується ситуація, що відрізняється великою ймовірністю 

синергетичного (гетерофлуктуаційного) утворення металокластерів типу КМЦ. Плівки 

закису міді товщиною до 10 мкм одержувались з урахуванням рекомендацій [5]. Віджиг у 

вакуумі стимулював обезкиснювання закису міді, інакше кажучи, насичував кристаліти 

аніонними вакансіями. 

Рис. 1. Спектральний розподіл коефіцієнта екстинції (нормованого на одиницю), 

залежно від розмірів КМЦ у закису міді 

Останнє дає початок КМЦ-нуклеації. Дійсно, кластеризація в шарі закису міді, віджигаємому 

у вакуумі, іде досить інтенсивно аж до відновлення металевої міді. 

З використанням різних відновлювачів це явище може бути використане практично для 

одержання напівпрозорих електродів на шарі закису міді, як це робилося, наприклад, у 

дослідах В.Є.Лашкарева й К.М.Косоногової [6].  

У процесі кластеризації плівки закису міді істотно змінюються, насамперед , їхні 

електричні властивості. Використовуючи набір зразків з різними часами віджигу у вакуумі 

(від 0 до 10 хв із інтервалами в 1 хв), ми спостерігали перехід від р-типа провідності до n-

типу провідності. При цьому змінюється знак термо-е.р.с. і постійної Холу. Таке р-n-

перетворення провідності легко зрозуміти, якщо врахувати конкретну ситуацію в плівках. 

Обезкиснювання  закису міді при віджигу у вакуумі знищує систему акцепторів 

(надлишкових атомів кисню), але, з іншого боку, одержує початок процес КМЦ-нуклеації. 

Сама по собі атомарна мідь продуцює у закисній структурі досить глибокі центри (~0,6 ев), 

не здатні активно функціонувати як  донори. Однак, при досягненні певної щільності КМЦ - 

растру стає реальним механізм легкоактивуємого міжкластерного обміну з енергією 

активації ~ 0,12 ев. Інакше кажучи, можна думати, що провідність кластеризованого закису 

міді носить псевдо-напівпровідниковий характер (рис. 2). 

Динаміка змін у спектрі оптичної абсорбції плівки закису міді при переході від діркової 

провідності до електронної, здійснюваному за наведеною технологією, ілюструється рис. 3.  

Тут має місце типове для зростаючих колоїдів розмірне "червоне" зрушення мак-

симуму поглинання в домішковій області. Відносно більша розмитість смуг поглинання 
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пояснюється тим, що в нашому випадку не приймалося спеціальних мір (типу гартування), 

гомогенизуючих кластерний растр плівки по розмірах.  

Наявність кластерной підсистеми визначає властивості ще одного класу матеріалів, 

іменованих керметами [7]. Керметні плівки виходили фотоактивуємими (УФ-підсвіткою) 

піролітичним розкладанням металоорганічних з'єднань типу бісбензолхром, 

бісбензолмолібден або бісбензолніобий у сполученні з тетраоксисиланом. За цією 

технологією на металі осаджувалися аморфні плівки, у яких кластери d-металу фіксувалися в 

SіО2-матриці. Технологічні умови формування подібних структур (високі температури, від 

300 до 550
0
С, і УФ-фотоактивація) сприяли розвитку гетерофлуктуаційного (синергетичного) 

механізму кластеризації .Отже, можна класифікувати ці кластери як КМЦ. Питомий 

поверхневий опір керметних плівок склало значення від 10 до 10
4
 Ом/квадрат при товщині 

0,5÷10 мкм.  

 

 
Рис. 2. Температурні залежності питомої провідності плівок закису міді:  

1- р-типу, 2 - n-типу 

 

 
Рис. 3. Оптичне поглинання плівок закису міді з різною провідністю:  

1- р-тип; 2 і 3 - n-типи при часах віджигу у вакуумі 5 і 10 хвилин, відповідно 
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Характерною рисою провідності керметних плівок є різка нелінійність їх 

вольтамперних характеристик на постійному й змінному сигналі, рис. 4. 

Область стрибкоподібної зміни σ може бути пов'язана з лавинним виходом електронів 

із КМЦ. При більш низьких напругах характер частотної залежності σ(ƒ) може бути 

описаний ступеневою функцією з показником 0,7, що приблизно відповідає відомої 

двоцентровій моделі стрибкової провідності [8] рис. 5. 

Типова частотна характеристика для SіО2 (М)-плівок дозволяє виділити три типи КМЦ 

із різними характеристичними часами перескоків  (табл. 1), що, очевидно, можна віднести на 

користь стрибкоподібного гетерофлуктуаційного (синергетичного) механізму утворення 

КМЦ.  

Кластеризація матеріалів кардинально модифікує їхні властивості. Нами спостерігалося 

значне поліпшення якості альтернативних платині каталізаторів на основі кластеризованих 

молібдатів і вольфраматів літію.  

Рис. 4.  ВАХ SiO2(Cr) – плівок при частоті сигналу, Гц: 1- 0;   2 – 10
3
;   3- 10

7

Рис. 5. Частотний спектр плівок SіО2(Cr). По осі ординат відкладена величина обернено 

пропорційна повному імпедансу втрат у плівці. Хвильовий опір плівки 75 Ом 
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Табл.1. Значення часу перескоку t , визначені по ВЧ характеристиках плівок керметів 

 

Матеріал Час перескоку, t , с 

Cr-SiO2 5,2• 10 
-7

 3• 10 
–8

 2,7• 10 
–8

 

Mo-SiO2 7,2 •10
 –7

 8,5• 10 
–8

 4,8• 10 
–8

 

Nb-SiO2 8,6 •10 
-6

 4,3 •10 
–7

 2,5• 10 
–8

 

 

Були виявлені явища оптичного формування CdS-Cu2O (КМЦ)-фотоелементів, при 

якому процес фотоактивованої кластеризації в цій системі проявляв особливості, схожі з  

тими, які мали місце у випадку фотохімічних реакцій, досліджуваних М.К.Шейнкманом і 

співробітниками в сульфіді кадмію [9], легованому міддю й подібні властивостям 

фотохромного скла активованого міддю.  

Нові можливості відкриває розглянута нами кластеризація й у кремнієвій 

нанотехнології. На цьому рубежі можлива реалізація безлічі цікавих об'єктів з арсеналу 

наноелектроніки, класифікуємих нині як квантові ями, квантові нитки або квантові крапки. 

Всі вони підпадають під визначення квантово-розмірних структур (КРС). Принципи 

формування подібних об'єктів можуть бути різними, у тому числі за механізмами типовими 

для КМЦ. 

Залишаючись у контексті статті, нами досліджувалися винятково субфазні кластери, у 

формуванні яких відіграють істотну роль синергетичні фактори. У результаті, як і у випадку 

КМЦ, варто очікувати, що струкутроутворення кластерної підсистеми здійснюється 

когерентно матричній основі. Останнє забезпечує стабільність фізичних властивостей 

відповідних кластеризованих гетероструктур. Нами, зокрема, розглядалися можливі оптичні, 

фотоелектричні й люмінесцентні властивості кластеризованих гетероструктур [10, 11]. 

Висновок. Отримані дані підтверджують перспективність подібних досліджень 

властивостей надмолекулярних кластерів для керування властивостями матеріалів у цілях 

поширення елементної бази твердотільної електроніки. 
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УДК 620.1+81-13                                                      к.фіз.-мат.н. Комарова Л.О. (ВІКНУ) 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ НАНОТЕХНОЛОГІЇ Й ЛІНГВІСТИКИ 

 
У статті розглянуті перспективи взаємодії  нанотехнології й лінгвістики за напрямками 

лінгвістичного забезпечення функціонування інформації в автоматизованих наносистемах 

різних типів, лексичні одиниці семантичного поля -"нанотехнології", обстежений стан 

лексикографічних і термінографічних джерел професійної мови в області нанотехнології і 

наноіндустрії. 

Ключові слова: нанотехнологія, прикладна лінгвістика, наноіндустрія, лінгвокібернетика, 

мововедення, когнітивна лінгвістика. 

 

В статье рассмотрены перспективы взаимодействия нанотехнологии и лингвистики по 

направлениям лингвистического обеспечения функционирования информации в 

автоматизированных наносистемах разных типов, лексические единицы семантического поля--

"нанотехнолоии", исследовано состояние лексикографических терминологических источников 

профессионального языка в области нанотехнологий и наноиндустрии. 

Ключевые слова: нанотехнология, прикладная лингвистика, наноиндустрия, 

лингвокибернетика, языковедение, когнитивная лингвистика. 

 

In the article the interaction prospects of nanotechnology and linguistics in directions of the 

lingware of functioning of the information in automated nanosystems different types, lexical units of a 

semantic field - "nanotechnology" are considered, the state of lexicographic terminological sources of 

professional language in area of nanotechnologies and nanoindustries are investigated. 

Keywords: nanotechnology, applied linguistics, nanoindustry, linguo cybernetics, linguistics, 

cognitive linguistics. 

 

Вступ та постановка завдання. Науково-технічна революція (НТР) другої половини 

ХХ століття стала головним, якісним реформуванням продуктивних сил на основі 

перетворення науки на провідний чинник розвитку громадського виробництва й 

безпосередню продуктивну силу. НТР виникла під впливом найбільших наукових і 

технічних відкриттів ХХ століття, особливо другої половини ХХ століття та викликала всі 

зростаючі вимоги до рівня освіти, кваліфікації, культури, організованості й відповідальності 

працівників. У кінці ХХ століття стало безсумнівно, що почалася Третя науково - технічна 

революція - ера нанотехнології.  

Перші ідеї в даному напрямі були висловлені й зафіксовані ще в сімдесяті роки 

минулого століття в Японії і США. У 1974 році на конференції Японського суспільства 

точного машинобудування Норіо Танігучи запропонував метод обробки матеріалів із 

надвисокою (нанометровою) точністю. На початку 1980-х років у публікації книги "Машини 

творення: прийдешня ера нанотехнології" Эрик Дрекслер провів детальний аналіз 

нанотехнології "очікуваної технології виробництва, орієнтованої на дешеве отримання 

пристроїв і речовин із заздалегідь заданою атомарною структурою"
1
, усвідомивши потенціал 

молекулярних машин і можливості контролю над синтезом складних речовин.  Наукові 

публікації із цієї тематики вчений представив через рік під назвою "Наносистеми"
2
, яка стала 

фундаментальною працею нанотехнології, де просто і доступно пояснив зв'язок наномашин 

із законами фізики, хімії, і квантової механіки, запропонувавши використовувати для 

створення атомних пристроїв вуглець, а в якості допоміжних елементів - водень, азот, 

кисень, фосфор, кремній і германій. А через п'ять років у книзі "Механізми створення" 

                                                           

1
 K. Eric Drexler, Engines of creation. The Coming Era of  Nanotechnology, pp.299, Anchor Books Double-day , 

New York, 1986.,  http://mikeai.nm.ru/russian/eoc/eoc.html    
2
 Drexler, K.E. Nanosystems: Molecular Machinery, Manufacturing, and Computation.New York: John Wiley & 

Sons (1992). http://e-drexler.com/d/06/00/Nanosystems/toc.html 

http://mikeai.nm.ru/russian/eoc/eoc.html
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(Engines of Creation) описав фізичні принципи систем молекулярного виробництва 

нанотехнології, які в спромозі оперувати окремими атомами. 

Найяскравіший вираз наукової революції ХХ століття “Атомний проект” став 

результатом появу нових технологій, нової науки. Але найголовніше - змінив геополітичне 

обличчя світу, де фундаментальні дисципліни сконцентрувалися навколо таких дисциплін, як 

нанофізика, нанохімія, нанобіологія, наногеноміка, теоретична наномедицина, наногеологія, 

наноелектроніка, квантова інформатика тощо. Префікс “нано” у назві фундаментальних 

дисциплін означає, що всі вони досліджують світ матеріальних структур і процесів, спів 

масштабних із нанометром, тобто з однією мільярдною часткою метра. У самій назві 

“нанотехнологія” ми бачимо два істотних для нас терміна - “нано” і “технологія”. 

Енциклопедичний словник
3
 визначає технологію (від грецьк. “techne” - “мистецтво”, 

“майстерність”, “уміння” + “logos” - “наука”) як сукупність методів обробки, виготовлення, 

зміни стану (властивостей, форми) первинної сировини в процесі виробництва кінцевої 

продукції. 

Нанотехнологія дозволяє здійснювати маніпуляції з речовиною на рівні з точністю 1 

нанометр (I нм = 10 ~9 м, одна мільярдна частина метра), що означає можливість керування 

процесами в атомарному й молекулярному масштабі. На цьому рівні розмірів зникають межі 

не лише між звичними основними напрямами науки (фізика, хімія, біологія), але навіть і між 

їх прикладними або суміжними розділами (типу матеріалознавства, механіки, електроніки, 

генетики й нейробіології).  

У даний час термін "нанотехнологія "має багато наступних дефініцій таких як: 

"Нанотехнологія  це дослідження і технологічні розробки на атомному, молекулярному чи 

макромолекулярному рівнях у шкалі розмірів приблизно від 1 до 100 нм, що проводяться для 

одержання фундаментальних знань про природу явищ та властивостей матеріалів у 

наношкалі, а також для створення і використання структур, приладів і систем, що набувають 

нових якостей завдяки своїм маленьким розмірам. Нанотехнологічні дослідження та 

розробки включають контрольовані маніпуляції нанорозмірними структурами та їхню  

інтеграцію в більш великі компоненти, системи й архітектури"
4
.  

"Нанотехнологія — сукупність наукових знань, способів і засобів спрямованого 

регульованого складання (синтезу) з окремих атомів і молекул різних речовин, матеріалів та 

виробів із лінійним розміром елементів структури до 100 нм (1 нм=10
-9

 м; 1 нм=10 Å) " 
5
 та 

інші. 

Але справедливо відзначити що, для системного розвитку всієї інфраструктури 

наноіндустрії необхідно перш за все впорядкування термінології. Необхідно визначити 

напрями взаємодії між нанотехнологією і лінгвістикою і в першу чергу, лексичні одиниці 

семантичного поля - "нанотехнології"  

Метою нашого дослідження є вивчення стану лексикографічних і термінографічних  

джерел професійної мови в області нанотехнології і наноіндустрії, лінгвістичного 

забезпечення функціонування інформації в автоматизованих наносистемах різних типів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На перший погляд, ніщо не може бути 

віддаленими один від одної, чим нанотехнологія і науки, пов'язані з мовою (лінгвістика і 

лінгводидактика). Перша виникла зовсім недавно, асоціюється з технічним прогресом, 

спирається виключно на точні фізико-математичні розрахунки, використовує і копіює закони 

природи, має безпосередній вихід у технологічне виробництво. Її об'єкт дослідження 

визначений приблизно як галузь явищ, розташованих між мікросвітом і макросвітом. 

                                                           

3
 Енциклопедичний Словник Ф. А. Брокгауза і І. А. Єфрона — В 86 томах з ілюстраціями і додатковими 

матеріалами, С.-Петербург, 1890—1907, т.78,312с. 
4
 NSTC, National Nanotechnology Initiative and Its   Implementation Plan, Washington, D.C., 2002. 

5
 Нанотехнология в ближайшем десятилетии: прогноз направления исследований / [Д. Уайтсайдс, 

Д. Эйглер, Р. Андерс и др.]; под ред. М. К. Роко и др.; пер. с англ. А. В. Хачояна. – М.: Мир, 2002. – 291 с. 

http://www.vehi.net/brokgauz/index.html
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Нанотехнологія є комплексною науково-технічною дисципліною, що формується, 

орієнтується не на одну базову теорію, а комплекс наукових знань і дисциплін. 

Лінгвістика, будучи гуманітарними дисциплінами, направляє свій дослідницький вплив 

винятково на вивчення мовних фактів. Домінанту лінгводидактики складає розробка 

найбільш ефективних методик і стратегій навчання мовам і їх вивчення.  

Разом із тим, як це не парадоксально, нанотехнологія і лінгвістика виявляють схожість. 

Схожість між названими дисциплінами є їхня міждисциплінарность, яка розуміється як 

координація процесів ухвалення рішень з організацією і інтеграцією знання і дослідницької 

діяльності. Нанотехнологія припускає інтеграцію компонентів знання з різних областей і 

відповідно об'єднує фахівців і дослідників в області фізики, хімії, медицини, біології, 

математики, соціології і тощо.  

Нанотехнологія, подібно до лінгвістики, є проблемно-, а не наочно-орієнтованим 

дослідженням. І те, і інше пов'язані із процесами моделювання, але для різних цілей. 

Провідним принципом нанотехнології є само відтворювання аналогічного механізму іншого 

масштабу. 

У даному випадку доцільно об’єднати зусилля фахівців із нанотехнології і фахівців 

лінгвістів для всебічного лінгвістичного забезпечення  нової галузі: наноіндустрії. Для 

вирішення вищенаведеної проблеми слід приділити першорядну увагу термінології 

професійної мови в області нанотехнології і наноіндустрії.  

Для успішної професійної комунікації саме лінгвісти повинні допомогти фахівцям із 

нанотехнології в створенні: 

 термінологічної бази даних; 

 термінологічної метамови (на базі української, російської мови, англійської мови); 

 глосарію (одно-, дво- і багатомовного); 

 тлумачного науково-технічного словника з контекстним супроводом для російської 

мови із вказівкою на іншомовні еквіваленти (на паперовому і електронному носіях); 

 різних типів електронних словників: одномовних тлумачних словників і тезаурусів, 
двомовних і багатомовних перекладних галузевих словників; 

 системи автоматизованого перекладу (з різним ступенем автоматизованості); 

 експертної системи; 

 навчальних програм, зорієнтованих на придбання іншомовних вербальних 

компетенцій в області професійної комунікації за напрямом "нанотехнології", 

"наноіндустрія". 

Усі вище перелічені лексикографічні і термінографічні джерела допоможуть зняти 

ефект різного тлумачення термінів у процесі роботи над проектами, а також ляжуть в основу 

лінгвістики навчання майбутніх фахівців в області наноіндустрії з орієнтацією на професійну 

комунікацію. 

Напрям взаємодії між нанотехнологією і лінгвістикою не вичерпується. 

Стан розвитку науки ХХ ст. характеризується зміцненням взаємодії гуманітарних, 

природничих і технічних дисциплін, що обумовлено досягненнями кібернетики, 

інформатики, семіотики, які внесли суттєві корективи в зміст і компетенцію ряду наук.  

Згідно прогнозам ряду дослідників, "саме розвиток нанотехнологій визна-чить 

зовнішність XXI століття, подібно до того як відкриття атомної енергії, винахід лазера і 

транзистора визначили зовнішність XX сторіччя".
6
 Як відзна-чають експерти, нанотехнології 

проведуть таку ж революцію в маніпулюванні матерією, яку провели комп'ютери у сфері 

інформації.  

                                                           

6
 Алферов Ж.И., Копьев П.С., Сурис Р.А., Асеев А.Л., Гапонов С.В., Панов В.И., Полторацкий Э.А., 

Сибельдин Н.Н. Наноматериалы и нанотехнологии. В сб. "Нано- и микросистемная техника: от 

исследований к разработке." / Под ред. д.т.н., проф. Мальцева П.П. – М., 2005. 
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Термін "нанотехнологія" указує на те, що характерні просторові розміри протікаючих 

процесів знаходяться на рівні декількох нанометрів (десятки характерних розмірів атома), 

що дозволяє оперувати окремими молекулами і навіть окремими атомами.  

Прогрес у розвитку нанотехнології дає імпульс для розвитку практично всіх галузей 

економіки, промисловості на найближче десятиліття. Таким чином, нанотехнологія істотно 

вплине на економічний устрій світу.  

Нанотехнологія сьогодні розглядається як ключова висока технологія майбутнього, яка 

є направленим конструюванням виробів із заданими властивостями шляхом маніпуляції 

атомами й молекулами. Відбувається розвиток нанотехнології як методу отримання знань у 

фундаментальних дослідженнях. Вона є могутньою технологією, стаючи самостійною силою 

направленої дії на природу, суспільство й людину. 

Якщо прийняти до уваги такі першорядні завдання наноіндустрії, як конструювання 

нанокомп'ютерів і створення нанороботів, то в даному випадку на перший план виходить 

проблема керованості процесом і об'єктом.    

Першими пристроями, за допомогою яких стало можливим спостерігати за 

нанооб'єктами і пересувати їх, стали, скануючи зондові мікроскопи - атомно-силовий 

мікроскоп і скануючий тунельний мікроскоп, що працює за аналогічним принципом. У 1985 

році в США був отриманий патент, у якому описувалася можливість перенесення атомів із 

вістря зонду СТМ на зразок. Атомно-силова мікроскопія (АСМ) була розроблена Г. Биннігом 

і Г. Рорером, яким за ці дослідження в 1986 році була присуджена Нобелівська премія. 

Присудження (у 1986 р.) Нобелівської премії творцям СТМ і атомно-силового мікроскопа 

(АСМ) і зусилля Эрика Дрекслера - організатора періодичних конференцій із нанотематики й 

автора книги вже в другій половині 90-х років привели передову частину західної наукової 

громадськості до розуміння суті прийдешніх змін. Створення атомно-силового мікроскопа, 

здатного відчувати сили тяжіння і відштовхування, що виникають між окремими атомами, 

дало можливість, нарешті, "помацати й побачити" нанооб'єкти. 

Тому на сьогоденні виникають першочергові завдання, зв'язані, з управлінням 

зондового мікроскопа, що дозволяє здійснювати маніпуляції з атомами і молекулами. Таке 

управління роботою мікроскопа економічне і ефективне по швидкодії в часі тільки за умови 

мовного введення, що безпосередньо пов'язане з розробкою автоматизованих систем 

розпізнавання і розуміння мови. Наприклад, у Франції вже були пущені в експлуатацію 

мікроскопи, керовані голосом, коли команди мікроскопу давав комп'ютер, запрограмований 

на голос хірурга, що проводить операцію. 

Комп’ютеризація інформаційної сфери стимулювала розвиток нового напрямку 

прикладної лінгвістики – комп’ютерного, до компетенції якого входить лінгвістичне 

забезпечення функціонування інформації в автоматизованих системах різних типів.  

Підвищення ефективності мовного інтерфейсу взаємодії з автоматизованими 

пристроями можливо за наявності декількох чинників: це вимоги до збільшення пропускної 

спроможності при введенні даних у пристрій, при виконанні завдань, коли очі і руки 

оператора зайняті, у спеціальному середовищі (наприклад, за наявності радіаційного 

випромінювання). 

Сучасні системи розпізнавання мови (у тому числі і військового призначення) 

включають різні мовні рівні, кожен з яких несе своє функціональне навантаження: 

акустичний, параметричний, лексичний, синтаксичний, семантичний і прагматичний. 

Метою сучасних систем розпізнавання мови є використання якомога більше не 

акустичної інформації, особливо, інформації вищих рівнів, тобто семантичного і 

прагматичного. 

Розпізнавання мови, засноване на аналізі акустичного сигналу, вимагає докладної 

акустичної характеристики сигналу. Ідентифікація конкретних слів потребує виділення 

всередині узагальнених класів додаткових фонетичних підкласів, так що в остаточному 

вигляді ієрархія фонетичних класів має форму бінарного дерева рішень. Виходячи з наявної 

узагальненої класифікації пропонується  процедура побудови оптимального дерева рішень. 
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Лінгвістичний процесор здійснює діалогову взаємодію з користувачем (експертом) на 

природній для нього мові (природна мова, професійна мова, мова графіки, тощо). 

Призначення компоненти взаємодії полягає в наступному: 

по-перше, організувати діалог користувач - експертна система, тобто розподілити 

функції учасників спілкування в ході кооперативного рішення завдання; 

по-друге, здійснити обробку окремого повідомлення з урахуванням поточного стану 

діалогу, тобто здійснити перетворення повідомлення із природомовної форми у форму 

внутрішнього уявлення або зворотне перетворення. 

Функціонування автоматизованої системи потрібує наступних знань: 

 знання про процес рішення задачі, тобто знання, що використовує при управлінні 
інтерпретатор; 

 знання про мову спілкування і спосіб організації діалогу, використовувані 

лінгвістичним процесором; 

 знання про спосіб уявлення і модифікації знань, використовувані компонентою 
придбання знань; 

 підтримуючі структурні знання, знання управління, використовувані пояснювальною 
компонентою. 

Склад знань залежить від вимог користувача і виявляється в наступному: 

зумовлені завдання і показників, визначені переважні способи і методи рішення; 

вимоги до мови спілкування і організації діалогу; при яких обмеженнях на кількість 

результатів і способів їх отримання повинна бути вирішена задача; обумовити ступінь 

спільності/конкретності знань про проблемну область,що доступна користувачеві та 

ухвалити цілі користувача. 

Таким чином, лінгвокібернетика, що розглядається як наука про загальні закони 

отримання, зберігання, передачі і перетворення лінгвістичної інформації в складних 

керованих системах, охоплює не тільки технічні, але також і будь-які біологічні і соціальні 

системи. 

Лінгвокібернетичні системи майбутнього, що призначені для виконання широкого 

класу функцій управління і реалізовуються за допомогою ЕОМ, повинні будуть володіти 

деякими особливими властивостями, характерними для систем управління, наявних у живих 

організмах. 

Створені в даний час пристрої багато в чому поступаються людині, хоча вони і 

починають уже виконувати деякі функції інтелекту людини. Сучасними ЕОМ може 

сприйматися і перероблятися різна інформація (числова, символьна), у тому числі і 

інформація, необхідна для створення образів навколишнього світу. У зв'язку із цим 

особливого значення набуває галузь кібернетики - мововедення, яка  пов'язана з мовою, 

розвиток якої позначується в наші дні та активізується просунутим рівнем нових 

інформаційних технологій. 

При конструюванні нанокомп'ютерів вирішуються завдання, пов'язані з розподілом 

функцій нейронів у процесі мислення, а, отже, і мовних операцій. І в даному випадку це буде 

сприяти новому розвитку когнітивної лінгвістики. 

Когнітивна лінгвістика  це мовознавчий напрям, який функціонування мови розглядає 

як різновид когнітивної, тобто пізнавальної, діяльності інтегральної науки про когнітивні 

процеси у свідомості людини, що забезпечують оперативне мислення та пізнання світу та 

когнітивні механізми та структури людської свідомості досліджує через мовні явища. 

Розвиток і впровадження в практику нанотехнології може забезпечити прогрес в усіх сферах 

життєдіяльності людини. Можна з упевненістю стверджувати, що в цьому столітті 

нанотехнологія стане стратегічним напрямом розвитку науки і техніки, що зажадає 

фундаментальної перебудові існуючих технологій виробництва промислових виробів, 

лікарських препаратів, систем озброєння й тощо, а також викличе глибокі перетворення в 
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організації систем енергопостачання, охорону довкілля, транспорту, зв'язку, обчислювальної 

техніки.
7

Проблему розробки нанокомп'ютерів можна віднести до міждисциплі-нарного 

комплексного наукового напряму, зорієнтованого на такі аспекти як: 

- біоінформатика; 

- нейроінформатика; 

- розпізнавання слухових і зорових образів; 

- когнітивна психологія; 

- штучний інтелект; 

- нейрофізіологія; 

- нейролінгвістика; 

- лінгвокібернетика. 

Не можна не погодитися із твердженням, що "в рамках біоінформаційного наукового 

напряму передбачається розробка і розвиток біоінформаційних технологій для виробництва 

біокомп'ютерних антропоморфних засобів. Такі біокомп'ютери (суміщені з організмом 

людини штучні засоби), здатні, наприклад, до навчання, можливо, можуть бути створені на 

основі складних молекулярних структур і наноструктур із реалізацією навчання по 

алгоритмах навчання штучних нейтронних мереж. Біоінформаційні знання дозволять 

розробити і створити принципово нові засоби, що забезпечують, наприклад, ефективний 

розвиток і функціонування когнітивною, рефлексією, і інших, зокрема, можливо нових 

систем людини. 
8

Даний підхід, природно, включає облік лінгвокогнітивного механізму отримання, 

зберігання, переробки і передачі мовних образів у процесі мововідтворення і 

мовосприймання вербальної інформації.  

Таким чином, принципове значення для розвитку підходів до створення 

нанокомп'ютерів має розробка моделі функціонування нейтронних
9
 мереж на рівні

мововідтворення і мовосприймання, а так і кодування-декодування семантичної інформації. 

Тому можна стверджувати, що взаємодія між нанотехнологіями і лінгвістикою реальна, 

перспективна і вимагає глибокого розуміння як з боку фахівців у галузі нанотехнології, так і 

з боку фахівців у галузі фундаментальної і прикладної лінгвістики. 

Висновки. Виходячи з вищенаведеного, випливає що перспективи взаємодії 

нанотехнології і лінгвістики зараз можуть бути сформульовані за наступними напрямками: 

1) розробка лінгвістичного забезпечення інформаційного поля в області 

нанотехнологій; 

2) розробка автоматизованих систем управління за допомогою голосу і мови стосовно

нанороботів-наноманіпуляторів; 

3) розробка лінгвокогнітивного механізму, що забезпечує високу ефективність

функціонування нанокомп'ютерів. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ВЕТВЕЙ И ГРАНИЦ С ВВЕДЕНИЕМ  

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ КРИТЕРИЮ 

 
Здійснюється перевірка працездатності методу гілок та меж із введенням обмеження по 

додатковому критерію. Його ефективність доведена на прикладі дослідження шорсткості 

поверхні кремнію при процесах глибокого плазмохімічного травлення елементів МЕМС. Переваги 

представленого методу дозволяють якісніше провести оптимізацію плану експерименту. 
Ключові слова: оптимізація, критерій, метод гілок і меж, план експерименту. 
 

Осуществляется проверка работоспособности метода ветвей и границ с введением 

ограничения по дополнительному критерию. Его эффективность доказана на примере 

исследования шероховатости поверхности кремния при процессах глубокого плазмохимического 

травления элементов МЭМС. Преимущества представленного метода позволяют более 

качественно провести оптимизацию плана эксперимента. 

Ключевые слова: оптимизация, критерий, метод ветвей и границ, план эксперимента. 

 

Verification of capacity of branch-and-bound is carried out with imposing restriction on an 

additional criterion. His efficiency is well-proven on the example of silicon surface roughness research at 

the processes of deep plasma-chemical etch of MEMS elements. Advantages of the presented method 

allow  high-quality to conduct optimization of experiment plan. 
Keywords: optimization, criterion, branch-and-bound, plan of experiment. 

 

Постановка проблемы. В настоящее время широко используются различные методы 

планирования при проведении исследований. Планирование эксперимента предполагает 

одновременное изменение всех факторов, которые влияют на исследуемый процесс, что 

позволяет установить степень взаимодействия факторов и уменьшить количество опытов, а 

также получить математическую модель объекта исследования. Целесообразно получать эти 

модели при минимальных стоимостных затратах. Однако очень часто при проведении 

исследования еще одним важным критерием оптимизации плана эксперимента может 

являться время. Поэтому возникает задача одновременной оптимизации плана эксперимента 

как по стоимостным, так и временным затратам.  

Анализ последних исследований и публикаций. Известны методы синтеза 

оптимальных по стоимостным и временным затратам планов эксперимента [1-3], основанные 

на использовании следующих видов оптимизации: анализ перестановок строк матрицы 

планирования, случайный поиск, метод ветвей и границ [4].  

Эффективность разработанных методов доказана при исследовании ряда различных 

технологических процессов [2,3]. При этом общим недостатком этих методов является то, 

что оптимальные планы получают только с учетом одного критерия – стоимости или 

времени. Таким образом, целесообразно проверить работоспособность метода ветвей и 

границ с введением ограничения по дополнительному критерию, который лишен 

вышеуказанного недостатка. 

Основные материалы исследования. В работе [5] осуществляется исследование 

шероховатости поверхности кремния при процессах глубокого плазмохимического 

травления элементов МЭМС. При составлении плана эксперимента были учтены три 

входных фактора процесса, предположительно способных в наибольшей степени влиять на 

оптимизируемый параметр (среднее арифметическое отклонение профиля):  – отношение 

длительностей стадий пассивации и травления;  – давление в реакторе, Па;  – 

температура электрода-подложкодержателя, °С.  

 

Условия проведения эксперимента представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Условия проведения эксперимента 

Наименование Обозначение 
Входные факторы 

Нулевой уровень 0 0,2 3 20 

Интервал варьирования 0,1 1 10 

Нижний уровень - 1 0,1 2 10 

Верхний уровень + 1 0,3 4 30 

Режимы проведения процессов травления кремния задавались в соответствии с  

выбранным планом (табл.2), который представлял собой полный факторный эксперимент дл 

трех факторов при их одновременном варьировании на двух уровнях: «+1» и «-1». 

Таблица 2 

Исходный план эксперимента 

Номер опыта 
Обозначение факторов 

1 + 1 + 1 + 1 

2 – 1 + 1 + 1 

3 + 1 – 1 + 1 

4 – 1 – 1 + 1 

5 + 1 + 1 – 1

6 – 1 + 1 – 1

7 + 1 – 1 – 1

8 – 1 – 1 – 1

В таблице 3 представлены стоимости изменений значений уровней факторов. 

Таблица 3 

Стоимости изменений значений уровней факторов 

В таблице 4 представлено время изменений значений уровней факторов. 

Таблица 4 

 Время изменений значений уровней факторов 

Переход 

уровней 

факторов 

Стоимости, усл. ед. 

«0» → «-1» 3 7 8 

«0» → «+1» 2 5 10 

«-1» → «0» 2 5 10 

«+1» → «0» 3 7 8 

«-1» → «+1» 4 10 20 

«+1» → «-1» 6 14 16 

Переход 

уровней 

факторов 

Время, мин. 

«0» → «-1» 11 6 7 

«0» → «+1» 13 4 10 

«-1» → «0» 12 4 10 

«+1» → «0» 12 6 7 

«-1» → «+1» 13 8 20 

«+1» → «-1» 11 12 14 
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Произведем оптимизацию исходного плана эксперимента методом ветвей и границ с 

введением ограничения по дополнительному критерию. На проведение исследования 

выделено не более 2,5 часов рабочего времени, т.е.  Оптимальный по 

стоимости план эксперимента представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Оптимальный по стоимости план эксперимента 

Оптимизированный план эксперимента имеет значение стоимости равное 97 усл. ед. в 

то время, как исходный план – 124 усл. ед. Выигрыш по стоимости составил 28%. При этом 

на реализацию оптимального плана эксперимента необходимо затратить 137 мин., что не 

превышает указанного ограничения, а на реализацию исходного – 178 мин. 

Вывод. Таким образом, доказана работоспособность метода ветвей и границ с 

введением ограничения по дополнительному критерию на примере исследования 

шероховатости поверхности кремния при процессах глубокого плазмохимического 

травления элементов МЭМС. Оптимизация по стоимости исходного плана эксперимента 

позволила получить выигрыш в 1,28 раза по сравнению с исходным планом. При этом 

реализация оптимального плана может осуществляться за промежуток времени, не 

превышающий указанного значения ограничения.  
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ПРО МЕХАНІЗМ ЕЛЕКТРОЛЮМІНІСЦЕНЦІЇ ТОНКОПЛІВКОВИХ 

СТРУКТУР ДЛЯ ПРИСТРОЇВ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

Проведено ревізія доказів ударного механізму збудження центрів випромінювання в 

тонкоплівкових електролюмінісцентних структурах на основі сульфіду цинку з домішками 

фторидів рідкоземельних металів. Проаналізовано можливість використання частотних 

залежностей яскравості щодо розрахунку перерізу ударного збудження люмінесцентних 

центрів.   

Ключові слова: електролюмінесценція, переріз збудження. 

Проведена ревизия доказательств ударного механизма возбуждения в тонкопленочных 

электролюминесцентных структурах на основе сульфида цинка с примесью фторидов 

редкоземельных металлов. Проанализирована возможность использования частотных 

зависимостей яркости для расчета сечения ударного возбуждения люминесцентных центров. 

Ключевые слова: электролюминесценция, сечение возбуждения. 

Audit of proofs of the impact mechanism of excitation in thin-film electroluminescent structures on 

the basis of zinc sulfide with an impurity of fluorides of rare-earth metals is spent. Possibility of use of 

frequency dependences of brightness for calculation of cross-section of impact excitation of the 

luminescent centers is analyzed. 

Keywords: electroluminescenсе, cross-section of excitation. 

Вступ та постановка завдання. Тонкоплівкові електролюмінесцентні структури 

(ТПЕЛС) типу метал-діелектрик-напівпровідник-діелектрик-метал добре відомі як основа 

щодо створення плоских пристроїв відображення інформації. ТПЕЛС дозволяють в повної 

мірі використовувати таки переваги, як твердотільна конструкція, широкий кут огляду, 

висока контрастність та відсутність шкідливого фонового випромінювання. Характеристики 

випромінювання ТПЕЛС залежать від різних факторів, що обумовлено протіканням 

складних фізичних процесів у активних шарах структури. Відомо, що класичний опис 

принципу дії ТПЕЛС змінного струму базується на моделі прямого ударного збудження [1]. 

Модель ударного збудження містіть декілька важливих етапів, а саме генерацію у сильному 

електричному полі носіїв заряду на межі поділу діелектрик – напівпровідник, прискорення 

носіїв заряду до енергії, якої достатньо щодо прямого ударного збудження активних центрів 

люмінесценції, випромінювальну релаксація центрів та захоплення носіїв заряду 

протилежною межею поділу діелектрик – напівпровідник. Цей механізм вважається 

доведеним в структурах з напівпровідниковим шаром сульфіду цинку, який містить домішку 

марганцю. 

Для створення пристроїв відображення інформації з різними кольорами світіння 

можуть бути використовувані структури на основі сульфіду цинку із вмістом фторидів 

рідкоземельних металів.  

Однозначної відповіді на питання, чи розповсюджуються особливості поведінки та дія 

моделі збудження в структурах із вмістом марганцю на структури із вмістом фторидів 

рідкоземельних металів, не існує.  

Аналіз досліджень і публікацій. Нами проведено аналіз літературних джерел на 

предмет наявності методів доказу дії ударного механізму збудження люмінесцентних 

центрів в ТПЕЛС на основі сульфіду цинку з вмістом фторидів рідкоземельних металів.  

У якості одного з доказів ударного збудження люмінесцентних центрів гарячими 

електронами в цих структурах приводиться результат експериментальних досліджень, що 

полягає в більш швидкому рості інтенсивності високочастотних ліній випромінювання в 
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спектрах електролюмінесценції в порівнянні з лініями випромінювання меншої частоти при 

збільшенні напруги збудження [2, 3].  

Авторами [4] запропоновано спосіб визначення параметрів марганцевих центрів 

випромінювання, а саме їхньої концентрації та перерізу збудження, з вольт–яскравістних 

характеристик тонкоплівкових електролюмінісцентних індикаторів. Спосіб ґрунтується на 

припущенні ударного механізму збудження активних центрів. В його основі лежить 

залежність середньої яскравості випромінювання від амплітуди та частоти напруги 

збудження, яка має вигляд: 

 

1 0 0

1 1 1
,

( )
t

B B fk V V
 


      (1) 

 

де V та f – амплітуда і частота змінної напруги, Vt – порогова напруга, B0 – максимальна 

яскравість, яка дорівнює середньої яскравості випромінювання, якщо за період 

випромінювання усі активні центри переходять з стану збудження в основний стан, 0 – 

максимальна світлова ефективність, k – коефіцієнт.  

 

k = 4VthCCd/Cs ,     (2) 

 

де С –  ємність структури, Cd – загальна ємність діелектричних плівок, Cs– ємність 

напівпровідникової плівки. 

 

Таким чином, якщо експериментальні залежності 1/B=f(1/f) або 1/B=f(1/(V-Vth) 

припускають лінійну апроксимацію, то можна визначити значення параметрів B0  и 0, та 

крім того, дійти висновку, про справедливість ударного механізму збудження. 

Далі з величини максимальної яскравості випромінювання В0  при звісних сталої часу 

падіння випромінювання, ефективності світлового виходу с  та товщині плівки 

напівпровідника ds  можна визначити концентрацію активних центрів 

 

N= В0 /(dsс).      (3) 

 

Та, наприкінці, з величини максимальної світлової ефективності 0 ,   яка залежить від 

властивостей напівпровідникової плівки наступним чином 

 

0  = (с  N)( e Est),       (4) 

 

де с – ефективності світлового виходу,  – переріз ударного збудження, N – 

концентрація активних центрів, e – заряд електрону, Est – порогова напруженість 

електричного поля в напівпровіднику, маємо можливість визначити переріз ударного 

збудження. 

Метою дослідження  є перевірка можливості розповсюдження наведеного способу 

щодо визначення параметрів активних люмінесцентних центрів в вигляді фторидів 

рідкоземельних металів. 

Результати дослідження. Об’єктом дослідження обрані тонкоплівкові структури ITO - 

HfO2:Nd2O3 - ZnS:SmF3  - HfO2:Nd2O3  - Al. Досліджено спектри випромінювання цих ТПЕЛС  

та розраховано відношення інтенсивності смуг випромінювання I1/I2 у відповідних піках 565 

нм і 649 нм, а також 600 нм і 649 нм при різних напругах збудження. Результати вимірів 

подано на рис.1. Як очевидно з рисунку, залежності, яки досліджені, характеризуються 

ділянкою падіння і ділянкою росту.  
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Рис. 1.  Залежності співвідношення інтенсивності спектральних ліній  випромінювання 

ZnS:SmF3 від напруги збудження 

 

Таким чином, в ТПЕЛС на основі ZnS:SmF3  принаймні на ділянці зменшення відносної 

інтенсивності спектральних ліній ударне збудження активатора, вірогідно, ще не є 

переважним.  

На перевірку методики, яка визначається формулами (1)-(4), проведено дослідження 

частотних залежностей яскравості структур на основі ZnS:SmF3 при різних напругах 

збудження. Результати досліджень при напругах 110 В та 125 В наведені на рис.2. Перше 

значення напруги відповідає порогової яскравості 1 кд/м
2
 при частоті 30 Гц. Друге значення 

відповідає ділянці експоненціального збільшення яскравості на вольт-яскравістної 

характеристиці структури. 

 
Рис. 2.  Залежність 1/B від 1/f  для ТПЕЛС на основі ZnS:SmF3 при різних напругах 

збудження 
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Перша залежність апроксимується рівнянням y = 26,60x + 0,122. Друга  - y = 13,26x + 

0,031. Достовірність апроксимації R
2 

 в обох випадках дорівнює 0,993. Очевидно, вільні 

члени рівнянь ліній тренду відрізняються один від одного. Згідно методиці [4] частотні 

залежності при різних напругах збудження повинні збігатися в одну крапку, тобто у 

визначених рівнянь вільний член повинен бути однаковим. Крім того, з отриманих 

залежностей нами були обчислені параметри центрів SmF3, але виявилася значна розбіжність 

значення концентрації центрів з їх дійсним вмістом, та значення перерізу збудження з 

даними літературних джерел. Таким чином, це свідчить про відхилення поведінки 

досліджуваної структури від моделі ударного збудження. 

Висновки. Проведені дослідження дають можливість зробити висновок про 

неможливість в повному обсязі розповсюджувати ідеї механізму ударного збудження на 

тонкоплівкові електролюмінісцентні структури з домішковими центрами фторидів 

рідкоземельних металів. Вони мають більш складну природу, ніж іони марганцю. Потрібні 

подальші дослідження з метою виявлення дійсних меж використання моделі ударного 

збудження в цьому випадку. 
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УДК 621.396.967                                                                             Настич Ю.Б. (ВІКНУ) 

 

ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ РЛС В УМОВАХ СКЛАДНОЇ 

ПЕРЕШКОДОВОЇ ОБСТАНОВКИ ПРИ ПРОТИДІЇ ЗАСОБАМИ АКТИВНИХ 

ШУМОВИХ ПЕРЕШКОД 

 
Проводиться аналітична оцінка інформаційної здатності РЛС в умовах впливу активних 

шумових перешкод при різній складності перешкодової обстановки. 

Ключові слова: інформаційна здатність, активна шумова перешкода, автокомпенсатор. 

 

Производится аналитическая оценка информационной способности РЛС ПВО в условиях 

воздействия активных шумовых помех при различной сложности помеховой обстановки. 

Ключевые слова: информационная способность, активная шумовая помеха, 

автокомпенсатор. 

 

The analytical estimation of information ability ADRS in the conditions of influence of active noise 

disturbations is made at various complexity countermeasures environment. 

Keywords: information ability, an active noise disturbance, the self-balancing potentiometer. 

 

Постановка задачі. Сучасний стан засобів повітряного нападу індустріально 

розвинених країн висуває високі вимоги до обсягу, якості й своєчасності інформаційного 

забезпечення вогневих засобів ППО. 

Загальним показником, що визначає бойові можливості будь-якої РЛС, є її 

інформаційна здатність (ІЗ), що в остаточному підсумку характеризується числом виявлених 

і виданих на оповіщення цілей у порівнянні з тими, що реально знаходяться у зоні 

відповідальності РЛС. 

Динамічний розвиток засобів і методів РЕБ в істотному ступені змінив як умови, так і 

бойові можливості одержання радіолокаційної інформації (РЛІ) необхідної якості. 

Бойова робота РЛС виявлення в сучасних умовах повинна походити в умовах складної 

електромагнітної обстановки, обумовленої, насамперед. радіоелектронною протидією 

засобам РЕБ противника, серед яких особливий збиток з погляду обсягу і якості видаваної 

РЛС інформації наносять активні шумові перешкоди (АШП). 

Виникає актуальне завдання аналітичної оцінки інформаційної здатності РЛС в умовах 

протидії засобам активних шумових перешкод і складної перешкодової обстановки, що 

характеризується одночасним впливом кількох (до 4...5) джерел перешкод (ДП) і високою 

інтенсивністю перешкодових випромінювань. Так, по останніх опублікованих джерелах [2], 

зараз щільність потужності АШП збільшилася в порівнянні з даними, що раніше 

використовувались в інженерних розрахунках, на 2 порядки в загороджувальному режимі (до 

1 Квт/Мгц) і на 2,5 у прицільному режимі (30...75 Квт/Мгц). 

Мета статті: запропонувати методику й провести аналітичну оцінку ІЗ РЛС при різних 

варіантах перешкодового впливу. 

Основний матеріал. Показником, що визначає інформаційну здатність РЛС в умовах 

впливу активних шумових перешкод, прийнято вважати коефіцієнт стиску зони видимості 

(позначення Кст), що дорівнює відношенню дальності дії РЛС в умовах перешкод до 

дальності дії у вільному просторі. Він повністю задовольняє вимогам до показника 

інформаційної здатності: є нормованою числовою характеристикою, що визначається при 

рівноймовірному розташуванні цілей у зоні відповідальності РЛС. У відсотковому 

відношенні це число цілей, що може бути виявлене при наявності на вході активних 

шумових перешкод. 

Вихідним для виводу розрахункової формули показника є широко відоме [1] загальне 

рівняння протирадіолокації: 
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де E, G, A – відповідно енергія сигналу, коефіцієнт підсилення антени за потужністю й 

ефективна поверхня антени, 

Nп, rп – спектральна щільність потужності перешкоди й дальність до джерела 

перешкоди, 

п, п – коефіцієнт якості перешкоди й коефіцієнт, що обумовлює розбіжність 

поляризацій антени й перешкоди, 

 – коефіцієнт розрізнення виявляча РЛС, 

 – ефективна поверхня розсіювання цілі. 

Рівняння (1) легко вирішується щодо коефіцієнта стиснення зони, але отриманий вираз 

містить велику кількість параметрів і незручний для проведення швидких оцінок. 

Тому вирішується завдання перетворення відомого виразу Кст [1] (у статті не 

приводиться) до канонічного виду, що характеризується мінімальним числом параметрів, 

необхідних для розрахунку. Опускаючи необхідні етапи перетворення, вираз (1) являє собою 

проміжний вираз, у якому визначаються всі параметри канонічного виразу: 
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де R – дальність дії РЛС у вільному просторі, 

RУАП – дальність дії РЛС в умовах впливу активних шумових перешкод, 

Rп0 – так звань “радіус відкритої зони“, що визначає дальність дії РЛС при дії 

перешкоди по головній пелюстці діаграми направленості, 

F
2
(п) – значення нормованої ДН антени по потужності в напрямку джерела перешкоди.

З урахуванням співвідношень (2) одержимо канонічну формулу розрахунку Кст: 
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Як видно з формули (3), у канонічній формі представлення параметр Кст визначається 

тільки 4-ма параметрами, з яких R задане у формулярі РЛС, rп – відома із заданої для 

розрахунку моделі джерела перешкоди. У формулі відсутні параметри АШП (вони входять в 

Rп0). Діаграма направленості антени в області БП носить явно виражений випадковий 

характер, тому значення F
2
(п) апроксимується середнім за потужністю значенням, як

правило, відомим з даних на РЛС. 

На першому етапі оцінки інформаційної здатності РЛС розглядається випадок простої 

перешкодової обстановки, коли діє одне джерело АШП, що створює прицільну перешкоду, 

так званої, “стандартної” щільності потужності (200 Вт/Мгц) з дальності 200 км. 

Порівнюються результати впливу на незахищену РЛС і РЛС із одним каналом 

автокомпенсатора (АК). 

Особливості вибору значення параметра Rп0 полягають у наступному. За даними 

практики “радіус відкритої зони” РЛС становить 10...20 км, у зв'язку з тим, що незалежно від 

впливу АШП, у цьому інтервалі дальностей діє інтенсивна пасивна перешкода від місцевих 

предметів і сильне обмеження прийнятого сигналу. Таке значення параметра фіксується в 

даних РЛС. Однак підставляти таке значення у формулу (3) не можна, тому що при цьому 

зникає залежність показника від параметрів перешкоди. Необхідно визначати Rп0 по повній 

формулі, що враховує всі параметри активних шумових перешкод: 
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При оцінці параметра Кст із припустимим ступенем точності можна користуватися 
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значеннями (заздалегідь розрахованими) при стандартних енергетичних параметрах РЛС і 

ЕПР цілі й заданому виді активних шумових перешкод: 

 для загороджувальної перешкоди стандартної щільності потужності – 65 км, 

 для прицільної стандартної АШП – 20 км, 

 для загороджувальної перешкоди високої потужності (по даним [2]) – 6,5 км. 

Розрахунок показників інформаційної здатності за значенням Кст. 

Результати розрахунку для R = 400 км і 2-х дальностей до інформаційної здатності (200 

і 300 км) представлені на графіку рис. 1. 
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Рис. 1 

Значення показника ІЗ (на графіку – Jп) прийнято рівним величині Кст. Стовпчики 

ліворуч кожної парі відповідають rп = 200 км, праворуч (заштриховані) – rп = 300 км. 

Аналіз результатів показує, що прицільна “стандартної щільності“  перешкода знижує 

інформаційну здатність РЛС по виявленню цілей із заданою якістю на величину від 30 до 

45%. При впливі АШП із високою щільністю (за даними [2]) ІЗ знижується нижче гранично 

застосовуваної на практиці припустимої норми (50%). 

Основний акцент оцінки ІЗ при дії АШП направлений на аналіз в умовах складної 

перешкодової обстановки, що у загальному випадку характеризується наявністю в зоні РЛС 

одночасно кількох ДП різної щільності потужності. З огляду на, що в кращих зразках РЛС 

система захист від АШП являє собою багатоканальний АК (БАК) із числом каналів 3...4, для 

кількісного аналізу ІЗ використовуються кілька (евристично створених) варіантів нальоту із 

числом ДП до 4. 

При оцінці в умовах кількох ДП і наявності в РЛС БАК зменшується залежно від числа 

ДП значення коефіцієнта придушення перешкод. Це пояснюється, в основному, впливом на 

кореляцію перешкодових сигналів спільного зворотного зв'язка в системі багатоканального 

автокомпенсатора. Кількісна оцінка значень коефіцієнта придушення для БАК в 

аналітичному варіанті відсутня. Це обумовлено тим, що вона залежить від конкретних 

зразків РЛС, схемного рішення БАК і цілого ряду випадкових факторів, які важко врахувати 

при розрахунку. Дані засновані на результатах, отриманих експериментально й на основі 

полігонних випробувань 4-х канального БАК (параметри нальоту постановників АШП не 

вказувалися). Значення коефіцієнта придушення має несуттєвий розкид і становить: від 8 до 

12 дб. На рис. 2 представлений графік зміни Кп із урахуванням інтерполяції даних і 

передбачуваних діапазонів їхньої зміни. 
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Рис. 2. Залежність коефіцієнта придушення АШП по бічних пелюстках ДН від числа 

постановників АШП для багатоканального автокомпенсатора 

Очевидно, що при числі постановників активних перешкод, більше 4...5, захист РЛС від 

АШП практично не забезпечується. 

У зв'язку зі зміною коефіцієнта придушення АШП при зміні числа ДП величину Rпо, 

необхідну для розрахунку Кст необхідно розраховувати окремо для кожного варіанта 

нальоту. 

Проведемо оцінку інформаційної здатності РЛС при кількох варіантах перешкодової 

обстановки різної складності. Основні результати отримані для РЛС з 4-х канальним 

багатоканальним автокомпенсатором. При цьому використані наступні дані: R = 400 км, 

відносний рівень БП по потужності – 25 Дб, дальність до ДП змінювалася від 350 км до 

150 км. 

Варіант – 1. Дія однієї перешкоди прицільного режиму на РЛС без засобів захисту ((П-

18, П-19, П-35) і РЛС з одиночним АК (64ж6)). 

Результати розрахунку представлені на рис. 3 у вигляді 2-х спільних графіків (з різним 

масштабом по осі ординат). Крива 1 відповідає РЛС з АК, крива 2 незахищеній РЛС. 

Результати, представлені на рис. 3 переконливо ілюструють вплив засобів адаптивного 

захисту на інформаційну здатність РЛС. 
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Рис. 3 

Крива на нижньому графіку демонструє повне придушення РЛС перешкодою, оскільки, 

починаючи з входу в зону дальність дії РЛС зменшується нижче за допустимі межі 

(допустимим прийнято вважати Кст  0,5). РЛС з одним АК (верхній графік) забезпечує 

практично ефективний захист від одного джерела перешкоди. 

Варіант – 2. Варіант "складної" перешкодової обстановки, модель якої включає 3-4 ДП, 

але із застосуванням передавачів АШП з великою потужністю випромінювання (за даними 

[2]). Результати розрахунку представлені на рис. 4. Крива 1 відповідає дії 3-х ДП наступних 

видів: загороджувальна, прицільна і загороджувальна «н» (позначення «н» відповідає новим 
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даним по потужності активних шумових перешкод) [2]. Аналіз результатів показує, що в цій 

обстановці РЛС не забезпечує необхідної завадозахищеності. 
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Рис. 4 

Варіант – 3. Перешкодова обстановка середньої складності. Результати на рис. 5. 

Крива 3: n = 3 (2 – загороджувальних і 1 – прицільна), крива 4: n = 4 (2 загороджувальних і 2 

прицільних). 
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Рис. 5 

Криві 1 і 2 повторюють залежності рис. 4 (для наочності порівняння). 

З аналізу залежностей 3 і 4 витікає, що при цій обстановці й АШП із стандартною 

щільністю потужності стискування зони менше за допустиме, але зниження ІЗ відчутно. 

Висновки. 

1. Вплив прицільної АШП із щільністю потужності 200 Вт/Мгц практично повністю 

придушує незахищену РЛС. При наявності в РЛС системи АК забезпечується необхідний 

ступінь перешкодозахищеності (ІЗ). 

2. При збільшенні числа ДП до 3...4 навіть при наявності в РЛС системи захисту у 

вигляді 4-х канального БАК у випадку перешкод з невисокою щільністю потужності ІЗ 

знижується на 30...40%, а у випадку застосування нових джерел АШП високої потужності ІЗ 

стає нижче припустимою. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Основы построения РТВ ПВО. Учебник / Под ред. Б.Ф. Бондаренко. – К.: КВИРТУ ПВО, 

1987. – 368 с. 

2. Маначинский А.Я. Ирак: тайные пружины войны. – М.: Издательство дом “Румб”, 2005 – 

216 с. 

3. Ширман Я.Д., Манжос В.Н. Теория и техника обработки радиолокационной информации на 

фоне помех. – М.: Радио и связь, 1981. – 328 с. 

Рецензент: д.т.н., доц. Вишнівський В.В. 



41 

УДК 681.5.015: 378 к.т.н. Савінов О.М. (НАУ) 

МАТРИЧНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ 

Розглянута багатовимірна логістична модель навченості льотчика, в якій враховані 

зниження рівня навченості при відсутності будь-яких профільних видів навчань в заданий 

проміжок часу та формування шкідливих льотних навичок у випадку занадто тривалого 

використання тренажерної підготовки. Кількості видів (підвидів) навчальних заходів, вмінь та 

навичок в моделі не обмежені. Обчислювальна процедура зведена до матричних операцій, що з 

урахуванням матричних властивостей програмного середовища MatLab, суттєво зменшує час 

моделювання. 

Ключові слова: логістична модель, матричні операції, програмне середовище MatLab. 

Рассмотрена многомерная логистическая модель обученности летчика, в которой учтены 

снижения уровня обученности при отсутствии любых профильных видов учеб в заданный 

промежуток времени и формирования вредных летных навыков в случае слишком длительного 

использования тренажерной подготовки. Количества видов (подвидов) учебных мероприятий, умений 

и навыков в модели не ограниченны. Вычислительная процедура возведена к матричным операциям, 

что с учетом матричных свойств программной среды Matlab, существенно уменьшает время 

моделирования. 

Ключевые слова: логистическая модель, матричные операции, программная среда Matlab. 

The multidimensional logistical model of training of the pilot in which decrease in level of training in the 

absence of any profile kinds of studies in the set time interval and forming of harmful flight skills in case of too 

long use of training preconditioning are considered. Quantities of kinds (subspecies) of educational actions, skills 

in model are not limited. Computing procedure is erected to matrix operations, that taking into account matrix 

properties of program Matlab environment, essentially reduces modelling time.

Keywords: logistical model, matrix operations, program Matlab environment.. 

Постановка проблеми. Актуальність проблеми підвищення рівня підготовки льотного 

складу, обумовлюється новими підходами до забезпечення безпеки польотів [1], 

прогресуючим дефіцитом льотних кадрів [2] та значними ресурсними витратами в процесі їх 

підготовки. Важливим напрямом вдосконалення підготовки льотного складу є побудова 

програм навчання, в яких оптимальним чином визначена послідовність та сумісне 

використання різних видів підготовки. Окремий випадок цієї задачі стосовно оптимізації 

співвідношення між льотною та тренажерною підготовкою розглянутий автором в роботах 

[3-6]. Побудова оптимальних програм навчання потребує відповідної формальної процедури, 

основою якої повинна бути відповідна багатовимірна модель процесу навчання, яка з одного 

боку повинна легко адаптуватись до будь-якої кількості видів навчань та будь-якої кількості 

видів навичок та вмінь, а з іншого боку бути прозорою та не перевантажувати 

обчислювальну процедуру оптимізації.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Модель повинна дозволяти оцінювати 

обґрунтованість вимог до часу та послідовності видів підготовок льотного складу, які 

містяться в міжнародних та національних стандартах з підготовки та сертифікації льотного 

складу [7, 8]. Модель повинна дозволяти обґрунтовувати вчасну ініціацію змін до 

визначених нормативних документів згідно зміни зовнішніх та внутрішніх умов льотної 

практики.  

Традиційно рівень кваліфікації пілоту та дозвіл на управління відповідним типом літака 

визначається жорсткими вимогами до кількості годин льотної практиці. Прикладом 

сучасного підходу до навчання пілотів є програма підготовки пілотів багаточленного екіпажу 

– Multi-Crew Pilot License (MPL) [9]. Для реалізації компетентного підходу при розробці

програм MPL міжнародна організація ICAO рекомендувала використовувати методику 

розробки курсів ISD (Instruction Systems Design), яка дозволяє встановити взаємозв’язок між 
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навичками і вміннями для виконання деякого завдання та відповідною програмою 

професіональної підготовки [10]. 

Але вимоги перелічених нормативних документів носять декларативний характер без 

обґрунтування, що не дозволяє приймати обґрунтовані оптимальні рішення щодо стратегії 

навчання льотчиків як при використанні традиційного, так і компетентного підходів. Тому в 

роботах [3-6] була розглянута логістична модель навченості льотчика при сумісному 

використанні льотної та тренажерної підготовки  

)( LLLL
L yayk

dt

dy
 ; 

)( TTTT
T yayk

dt

dy
 ;  (1) 

)( TmTmTmTm
Tm yayk

dt

dy
 ; 

TmTL dydydydy  , 

де y - загальний рівень навченості льотчика, Ly , Ty  - рівні навченості льотчика, які 

досягнуті завдяки відповідно льотної та тренажерної підготовок, Lk , La , Tk , Ta , Tmk , Tma - 

коефіцієнти, t -час. Враховане, що крім позитивного ефекту тренажерна підготовка має 

негативний вплив Tmy  на загальну навченість льотчика y  із-за виникнення, в умовах 

відсутності реального впливу зовнішніх факторів, відчуття, надлишкової самовпевненості, 

необґрунтованого ризику поведінки тощо. При використанні лише тренажерної підготовки 

складова Tmy  знижує загальний рівень підготовки y  за логістичним законом, але з початком 

льотної підготовки її дія за тим же законом зменшується. 

Але в реальній підготовці льотчиків використовується більше ніж два види навчання. Та 

й сама льотна підготовка це більш ніж формування лише навичок та вмінь пілотування. Крім 

того, практичну корисність моделі суттєво б підвищило виділення окремих складових 

пілотування.  

Метою статті є побудова моделі підготовки пілотів, яка б дозволяла з єдиних позицій 

враховувати всі необхідні види навчань (підготовок) та отримувати прогнозні показники за 

довільною кількістю навичок (вмінь). Основною вимогою до моделі є простота 

налаштування на довільну кількість видів навчань та довільну кількість навичок та вмінь.  

Виклад основного матеріалу. Виходячи з мети роботи, першим недоліком моделі (1) є 

припущення щодо розташування нижньої асимптоти на рівні вісі абсцис. Для двох видів 

підготовки [3-6] це припущення було адекватним. Але при довільної кількості видів 

підготовки може скластись ситуація, в якої наступний вид підготовки може розпочинатись 

тільки в тому випадку, якщо рівень певного виду навичок досяг певного (ненульового) рівня. 

Отже модифікуємо (1) до вигляду 

)( LL
L yf

dt

dy
 , ))(( LLLLLL yadykf  ; 

)( TT
T yf

dt

dy
 , ))(( TTTTTT yadykf  ;     (2) 

)( TmTm

Tm yf
dt

dy
 , ))(( TmTmTmTmTmTm yadykf  , 

де Ld , Td , Tmd  - нижні асимптоти відповідних логістичних кривих. Для використання (2) 

в алгоритмічній процедурі переходимо від диференційних рівнянь (2) до рівнянь в кінцевих 

прирощеннях. 
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tfy LL  , ))(( LLLLLL yadykf  ; 

tfy TT  , ))(( TTTTTT yadykf  ;  (3) 

tfy TmTm  , ))(( TmTmTmTmTmTm yadykf  , 

Позначимо: Y - вектор вмінь та навичок, які необхідно отримати за допомогою певних 

видів підготовки (навчань), які визначаються вектором X . Зазвичай в подібних випадках 

вектори Y  та X  пов’язують між собою за допомогою матриці взаємозалежності C .  
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Матриця C  містіть відповідні коефіцієнти, що передбачає лінійну взаємодію Y  та X . 
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21  .  (4) 

Оскільки в [3-6] показано, що така залежність має бути нелінійною (логістичною), то 

перепишемо (3) у багатовимірному (матричному) вигляді подібному до (4). При цьому 

визначимо, що на відміну від (4) вектор X  буде містити n  бінарних елементів ix , які 

дорівнюють 1, якщо відповідний i -й вид навчання використовується, та 0 - якщо ні. Для 

спрощення сприйняття матричних перетворень, введемо верхні індекси в лобках, які 

визначатимуть вимірність відповідної матриці. Відсутність індексу буде свідчити про те, що 

матриця є одновимірною (тобто є вектором). Введемо двовимірну функціональну матрицю 
)2(F , кожен елемент якої дорівнює правої частині відповідного диференціального рівняння 

при поточної величіні двовимірного вектору складових навичок )2(Y , які були сформовані 

завдяки відповідних видів підготовок X .   
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)2()2()2(  .           (5) 

Кінцеві прирощення складових навичок дорівнюватимуть 

tFY  )2()2( . 

В цьому матричному рівнянні складові навичок, які були отримані завдяки льотної та 

тренажерної підготовок відповідають різним стрічкам відповідних матриць, що дозволяє 

спростити обчислювальну процедуру. Але більш детальний аналіз потребує введення ще 

одного виміру ефектів процесу навчання. В третьому вимірі пропонується розмістити матриці 
)2(

UpF , )2(

DnF , )2(

TmF , які визначають відповідно: 

)2(

UpF  - темп зростання навичок при наявності навчання, 

)2(

DnF  - темп втрати навичок при відсутності навчання, 
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)2(

TmF  - темп зростання шкідливого впливу тренажерної підготовки. 

Остання матриця буде мати ненульові елементи тільки в окремих елементах стрічки, що 

відповідає тренажерної підготовки. 

Позначимо  

 )2()2()2()3( ;; TmDnUp FFFF  ; 

 )2()2()2()3( ;; TmDnUp YYYY  . 

Такий перехід дозволяє максимально використати переваги матричних обчислень 

сучасних програмних середовищ (зокрема MatLab). 

tFY  )3()3( . (6) 

Рівняння (6) дозволяє відслідковувати вклад кожної внутрішньої складової до 

загального результату навчання за кожним видом навичок та вмінь.  

Як вже було сказано вище, вектор X  в бінарному вигляді визначає, які з видів навчань 

використовуються в даний момент. Для того, щоб виключити з розрахунків непрацюючі 

види навчань модифікуємо останню залежність. Для цього введемо вектор W  та додатково 

визначимо наступне: 

Позитивний внесок складових матриці )2(

UpY  до загального результату буде ненульовим, 

якщо будуть ненульовими відповідні елементи вектору X . 

Негативний внесок складових матриці )2(

DnY буде ненульовим, якщо всі елементи 
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it , ri ,1  - моменти часу, в яких відбуваються зміни (початок або закінчення) видів 

навчання;  

iix , ri ,1  - порядковий номер виду навчання з вектору X , з яким повинна відбутись 

зміна стану; 

ivx , ri ,1  - новий стан до якого повинен перейти елемент iix . ivx  - може дорівнювати 

1, якщо треба розпочати iix -й вид навчання або 0, якщо треба закінчити iix -й вид навчання. 

Висновки. Таким чином, процес підготовки пілота складається з низки навчальних 

заходів, кожен з яких оказує свій нелінійний (логістичний) вплив на вихідні величини навичок 

та вмінь, основними серед яких є льотні. В моделі враховані зниження рівня навченості при 

відсутності будь-яких профільних видів навчань в заданий проміжок часу та формування 

шкідливих льотних навичок у випадку занадто тривалого використання тренажерної 

підготовки. Кількості видів (підвидів) навчальних заходів, вмінь та навичок в моделі не 

обмежені. Обчислювальна процедура зведена до матричних операцій, що з урахуванням 

матричних властивостей програмного середовища MatLab, суттєво зменшує час моделювання. 

Подальші дослідження слід присвятити виявленню закономірностей багатовимірного 

процесу льотної підготовки з метою підготовки практично корисних постановок 

оптимізаційних задач та подальшого пошуку відповідних оптимальних рішень. 
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗУ  

ТЕРИТОРІАЛЬНО РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 

Розглядаються методичні засади вирішення задач оцінювання існуючих та синтез 

перспективних топологій систем передачі даних спеціального призначення. 

Ключові слова: оцінювання, оптимізація, синтез, топологія,  системи передачі даних. 

Рассматриваются методические основы решения задач оценивания существующих и 

синтез перспективных топологий систем передачи данных специального назначения. 

Ключевые слова: оценивание, оптимизация, синтез, топология, системы передачи данных. 

In the article the methodology of assessment of existing and prospective topologies synthesis of data 

transmission systems for special purpose is considered. 

Keywords: assessment, optimization, synthesis, topology, data transmission systems. 

Вступ. На сьогоднішній день залишається актуальною задача оптимізації структури 

мережі передачі даних спеціального призначення. Задача є в достатній мірі складною тому, 

що вона є багатокритеріальною (критерій, що описує якість і надійність мережі завжди 

суперечить критерію вартості мережі) і дискретною. Критерій якості мережі є певним 

узагальнюючим поняттям, яке містить у собі такі параметри як живучість, надійність та 

завадозахищенність.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що існуючим системам передачі 

даних (СПД) спеціального призначення  властиві наступні основні недоліки: низький рівень 

живучості, високі затримки часу в передачі даних, значні капітальні й експлуатаційні 

витрати [1]. Одним із напрямків усунення зазначених недоліків є структурна оптимізація 

існуючих та синтез перспективних територіально розподілених систем передачі даних. 

Однак у зв'язку з великими обсягами початкових даних і відсутністю ефективних інженерних 

методик вирішення даної задачі, в тому числі з використанням геоінформаційних технологій, 

виникає необхідність у створенні інтерактивного програмного комплексу синтезу структури 

СПД. 

Метою статті є розробка програмного комплексу синтезу структури СПД спеціального 

призначення.  

Виклад основного матеріалу дослідження. За допомогою даного комплексу на 

електронній карті  земної поверхні повинно бути забезпечено рішення наступних основних 

задач: 

оцінювання структурної стійкості топологій існуючих СПД;  

удосконалення (структурна оптимізація) існуючих СПД; 

розробка (синтез) перспективних структурно стійких СПД спеціального призначення. 

Програмний комплекс складається з бази даних  технічних засобів та картографічної 

бази даних, а також бібліотеки алгоритмів оцінювання, оптимізації та синтезу структури 

СПД. 

В якості початкових даних використовуються: інформаційні вимоги до мережі, 

координати вузлів, допустимі витрати на створення мережі зв'язку, необхідна імовірність 

зв'язності маршрутів передачі даних, надійність каналів зв'язку, матриця суміжності. За 

допомогою управляючої програми виконуються наступні задачі: 

вивід з картографічної бази даних та відображення на електронній карті рельєфу 

місцевості; 

підключення в інтерактивному режимі необхідних програм і алгоритмів в залежності 

від задач, які вирішуються в даний час; 

формування або поновлення баз даних; 
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вивід в графічному і (або) в текстовому виді проміжних та кінцевих результатів 

рішення задач оцінювання та синтезу (оптимізації) топології СПД.  

Розглянемо більш детальніше вирішення  задач оцінювання, оптимізації існуючих та 

синтезу перспективних структурно стійких СПД за допомогою запропонованого комплексу. 

Задача оцінювання структури СПД формулюється в такий спосіб.  Є N вузлів n1, ..., nN і 

задані координати їхніх місць дислокації. Обмін інформацією між ними здійснюється 

відповідно до матриці інтенсивностей H=||hij|| розміру NN, де hij - обсяг інформації, 

переданий від абонента ni до абонента nj в одиницю часу. Для всіх m каналів відома функція 

вартості Cij (lij, dij, hij) каналу зв'язку з пропускною здатністю di і довжиною li.  Потрібно 

оцінити наступні показники якості СПД: надмірність структури Rs, нерівномірність 

структури Ns, діаметр структури Ds, компактність структури Bs, ступінь централізації 

структури Cs, стійкість структури СПД Fs [1,3]. Числові значення цих показників 

визначаються за допомогою бібліотеки алгоритмів оцінювання структури СПД. 

Аналіз типових структур показує, що показники Rs, Ns, Ds, Bs і Cs характеризують їхню 

живучість, надійність, завадостійкість, продуктивність і вартість (табл. 1). Отже, за 

допомогою цих показників знаходиться та здійснюється оцінка стійкості системи в 

структурному відношенні СПД  Fs.  

 

Таблиця 1 

Характеристика типових структур СПД 

 

№ 

п/п 

Тип структури m Rs  Ns Ds Bs  Cs Fs  

1 Зірка 8 0 1 2 0,778 1 0,196 

2 Дерево  8 0 0,558 4 1,444 0,649 0,166 

3 Кільцеве дерево 9 0,125 0,722 3 1 0,714 0,236 

4 Розподілена зірка  9 0,125 0,626 3 1,083 0,64 0,259 

5 Нерегулярна 9 0,125 0,552 4 1,222 0,743 0,185 

6 Кільце  9 0,125 0 4 1,5 0 0,407 

7 Решітка  12 0,5 0,044 4 1 0,571 0,372 

8 Радіально-кільцева  18 1,25 0,014 2 0,556 0,265 0,627 

9 Регулярна  16 1,0 0 2 0,5 0 0,666 

10 Повний взаємозв'язок 36 3,5 0 1 0 0 0,95 

 

Задача синтезу топології СПД формулюється  в такий спосіб. Дано N абонентів. Місця 

дислокації абонентів задані координатами {X1, Y1}, ..., {XN, YN}. Швидкість обміну 

інформацією у всіх абонентів однакова і дорівнює V.  Відома функція вартості каналу зв'язку 

з пропускною здатністю dij і довжиною lij. Задана допустима величина витрат на створення 

стійкої структури СПД W0. Потрібно синтезувати таку структуру СПД, у якій досягається 

максимальний рівень структурної стійкості Fs за умови, що величина витрат не перевищує 

задану величину W0.  

Процес синтезу включає наступні три етапи: визначення початкової структури СПД, 

введення в СПД структурної надмірності, оптимізація структури СПД. Після кожного етапу 

за допомогою управляючої програми на географічному фоні земної поверхні відображаються 

проміжні результати синтезу. У розробника є можливість зупинити виконання синтезу або 

перейти до наступного етапу синтезу в залежності від отриманих результатів. Синтез 

топології здійснюється з урахуванням особливостей рельєфу місцевості і реально існуючих 

технічних засобів зв'язку, характеристики яких зберігаються у базі даних технічних засобів. 

Розглянемо більш детально етапи синтезу топології СПД. 

На першому етапі визначається оптимальна кількість вузлів комутації (ВК) і їх 

розміщення в географічному відношенні, а також перелік джерел і споживачів інформації, 

що обслуговуються кожним ВК.  
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Для цього етапу характерно, з одного боку, невизначеність типу майбутньої структури, 

а з іншого - відсутність точних початкових даних, особливо в частині обсяго-часових 

характеристик потоків інформації. Тому тут  використовується одна з найпростіших моделей 

оптимізації, яка дозволяє отримати допустиме рішення за умови, що абонентська 

комунікаційна мережа будується по типу структури "зірка", а міжвузлова комунікаційна 

мережа  має тип структури "кільце". Така топологія СПД обумовлена малими витратами на її 

створення при забезпеченні мінімально необхідного рівня стійкості. 

Введення в СПД структурної надмірності здійснюється на другому етапі. Структурна 

надмірність припускає можливість передачі інформації між будь-якою парою абонентів за 

декількома маршрутами. Під введенням структурної надмірності розуміється введення 

додаткового ребра між парою абонентів, які  мають найменший рівень структурної стійкості. 

На третьому етапі визначається оптимальна структура СПД. На цьому етапі 

синтезується структура СПД, реалізація якої не повинна перевищувати заданої вартості. З 

цією метою використовуються алгоритми вилучення й перестановки гілок [2]. Після кожної 

структурної зміни обчислюються структурна стійкість та вартість топології СПД, щоб 

визначити поліпшення або погіршення цих показників структури. Якщо після виконання 

процедур третього етапу приведені витрати на СПД перевищують допустимі витрати, то в 

інтерактивному режимі підключається алгоритм вилучення гілок. За допомогою цього 

режиму розробник має можливість на свій вибір позначати гілки, які необхідно вилучити. 

При цьому після кожного позначення здійснюється розрахунок вартості і структурної 

стійкості. 

У програмному комплексі також є можливість рішення задачі синтезу топології СПД до 

заданого рівня стійкості системи при мінімальних витратах на її створення і експлуатацію. 

При рішенні задачі синтезу виконуються наступні алгоритми: визначення початкової 

структури системи передачі даних, введення структурної надмірності, вилучення гілок, 

перестановка гілок та вилучення гілок в інтерактивному режимі. 

Задача оптимізації структури СПД,  на відміну від рішення задачі синтезу, виконується 

лише в два етапи: введення надмірності і оптимізація (вилучення та перестановка гілок).  Це 

викликано тим, що при рішенні задачі синтезу на першому етапі створюється початкова 

структура, а у існуючій СПД така (початкова) структура уже є. У даному випадку задача 

оптимізації структури СПД формулюється в такий спосіб. Дано початкову структуру з N 

абонентами. Місця дислокації абонентів задані координатами {X1, Y1}, ..., {XN, YN}. Швидкість 

обміну інформацією у всіх абонентів однакова і дорівнює V.  Відома функція вартості каналу 

зв'язку з пропускною здатністю dij  і довжиною lij. Задана допустима величина витрат на 

підвищення структурної стійкості СПД W0.  Потрібно знайти таку структуру СПД, в якій 

досягається максимальний рівень структурної стійкості Fs за умови, що величина витрат  не 

перевищує задану величину W0.  

При рішенні задачі оптимізації підключаються ті ж самі алгоритми, крім алгоритму 

синтезу початкової структури тому, що оптимізація здійснюється на основі структури, яка 

вже існує. 

Також у програмному комплексі є можливість рішення задачі синтезу топології СПД до 

максимального рівня стійкості системи при мінімальних витратах на її створення і 

експлуатацію. 

Нехай задані вузли мережі зв'язку і їхні координати Vxi, Vyi, i=1, …, n. Всі можливі для 

даних вершин топології утворюють множину L. Ставиться задача знайти таку топологію 

Lli   щоб критерій якості мережі FS(liв) приймав максимальне значення, а вартість 

будівництва та експлуатації мережі W (li) була мінімальна. 

Розглянемо метод скалярної згортки за нелінійною схемою компромісів і його можливе 

застосування при розв'язанні задачі синтезу мережі [4, 5].  

Нехай задана множина можливих розв'язків XE
n
,  що складається з векторів x={xi}i=1

n
 

n-мірного Евклідового простору, компоненти яких можуть приймати тільки дискретні 

значення: xi=xi
(j)

, j[1,Ji], Ji2, i[1,n]. Рішення приймається при зовнішніх впливах,  що 
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описуються вектором r, заданим на множині можливих факторів R. Ситуація, що складається 

в результаті прийняття багатокритеріального рішення x у заданих умовах r, характеризується 

декартовим добутком C=XR. 

Якість рішення оцінюється за сукупністю окремих суперечливих критеріїв, що 

утворюють s-мірний вектор y(x)={yk(x)}
s
 k=1, що визначений на множині X. Вектор часткових 

критеріїв обмежений допустимою областю: yM.  

Ставиться задача: визначити таке рішення x
*
X,  що при заданих умовах, зв'язках і 

обмеженнях оптимізує вектор  ефективності y(x).  

Не втрачаючи загальності будемо вважати, що всі часткові критерії потребують 

мінімізації і що вони невід’ємні та обмежені, запишемо 

M=     .,1,0 skAxyy kk   

 

Тут A={Ak}
s
 k=1 - вектор обмежень. Дана система нерівностей являє собою 

структурований вираз (паралелепіпед) допустимої області yM.  

Визначення багатокритеріального рішення за своєю природою компромісне. Обравши 

схему компромісів, можна перейти від загального векторного виразу до скалярної згортки 

окремих критеріїв, що є основою для побудови конструктивного апарату рішення 

багатокритеріальних задач. Якщо використовується спосіб скалярної згортки, то 

математично модель рішення задачі векторної оптимізації запишеться у вигляді  

  ,minarg* xyYx
Xx

  

де Y(y) - скалярна функція, яка має зміст скалярної згортки вектора часткових критеріїв, 

вигляд якої залежить від обраної схеми компромісів.  

Основна складність переходу від векторного критерію якості до скалярної згортки 

полягає в тому, що вона повинна являти собою конгломерат окремих критеріїв, важливість 

кожного з яких у загальній оцінці змінюється  в залежності від ситуації. У різних ситуаціях 

ранг "найбільш важливого" можуть одержувати різноманітні часткові критерії. Іншими 

словами, скалярна згортка часткових критеріїв повинна бути виразом схеми компромісів, що 

адаптується до ситуації. 

Перевагою концепції нелінійної схеми компромісів є можливість прийняття 

багатокритеріального рішення формально, без особистої участі людини. При цьому на єдиній 

ідейній основі вирішуються як задачі, що мають значення для загального використання, так і 

ті, основною змістовною сутністю яких є задовільнення індивідуальних переваг ОПР. Апарат 

нелінійної схеми компромісів, розроблений як формалізований інструмент для дослідження 

систем керування із суперечливими критеріями, дозволяє практично вирішувати 

багатокритеріальні задачі широкого класу.  

Таким чином при розрахунку узагальненого критерію використовується вираз  

1
2

1
1 )1()1( 




  WKFK S  

,1
2

1





i

iK  

де   - деяка достатньо мала величина, яка служить для того, щоб уникнути ділення на 

нуль при W=1. При значеннях W близьких до 0 цей коефіцієнт мало впливає на значення 

узагальненого критерію. При наближенні W до 1 (напружена ситуація) його вплив на 

узагальнений критерій збільшується. Даний підхід можна використовувати тільки у випадку, 

якщо точно відомо значення Wmax.  У випадку, якщо Wmax  невідомо, можлива ситуація коли 

W більше 1, у цьому випадку можливо ділення на 0 при розрахунку узагальненого критерію. 

У нашому випадку Wmax легко підрахувати - це вартість будівництва повнозв'язної мережі 

(усі вершини сполучені безпосередньо з усіма).  

У цьому випадку оптимізація відбувається шляхом вибору оптимального ребра для 

видалення на кожному кроці ітераційного процесу.  
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В якості додаткових параметрів настроювання оптимізаційного процесу виступають: 

кількість ітерації (Imax) і ознака зупинки при відсутності листів дерева оптимізації з 

кращими показниками ніж нетермінальні вузли.   

Для проведення оптимізації будується повнозв'язна мережа, а потім відбувається 

видалення ребер у відповідності зі значенням узагальненого критерію. Для проведення 

оптимізації будується дерево оптимальних рішень. Його вузлами є варіанти мереж, а 

ребрами - факт видалення одного відповідного ребра з мережі верхнього рівня. Таким чином, 

чим нижче ми просуваємося по дереву, тим більше ребер вилучається і тим менше їх 

залишається. На кожному наступному кроці вибирається термінальна вершина дерева з 

найкращим значенням узагальненого критерію оптимізації і розглядаються всі можливі 

варіанти видалення одного ребра з обраної мережі. Всі отримані варіанти і значення 

узагальненого критерію заносяться до дерева оптимізації, а обрана вершина перестає бути 

термінальною. Тепер знову вибирається найкраща термінальна вершина і процес 

повторюється поки не вичерпаються всі термінальні вершини, не вичерпається лічильник 

ітерацій або (при включеній ознаці зупинки) не трапиться ситуація коли оптимальне рішення 

не буде належати термінальному вузлу.  

Алгоритм може бути перерваний на будь-якій ітерації. У цьому випадку ми одержуємо 

кращий результат для даної кількості ітерацій.   

Розглянемо алгоритм оптимізації.  

Крок 0. Створити повнозв'язну мережу і встановити її в якості кореня дерева 

оптимізації S0.  

Крок I. Знайти в дереві оптимізації лист із найкращим значенням узагальненого 

критерію (на першому кроці це буде корінь дерева - тому що він єдиний вузол дерева) S = SI.  

Обчислити всі можливі варіанти видалення одного ребра з мережі і отриманий результат 

занести до дерева оптимізації. Повторювати цей крок поки не досягне межі лічильник 

кількості ітерації або не залишиться жодного допустимого термінального вузла.  

За допомогою розглянутого програмного комплексу на електронній карті проводились 

оцінювання і оптимізація існуючої структури СПД, та структурний синтез перспективної 

СПД спеціального призначення. Як показують результати досліджень, застосування цього 

комплексу дозволило підвищити стійкість топології СПД при різних умовах рішення задачі 

оптимізації на 20-30 %. 

Висновки. Таким чином, при використанні запропонованого програмного комплексу 

забезпечується вирішення в інтерактивному режимі задач оцінювання і синтезу (оптимізації) 

різноманітних структур СПД спеціального призначення з урахуванням вимог до топології 

СПД, особливостей рельєфу місцевості та технічних можливостей засобів зв'язку при 

мінімальних витратах часу.  
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

УДК 355.3                                                                   к.філол.н., доц. Балабін В.В. (ВІКНУ) 

Гришин С.П. (ВІКНУ) 

 

ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СКЛАДУ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
У статті на основі теорії оптимальних рішень просинтезовано управляючу частину 

(підсистему органів управління) складної системи військового призначення і визначено бойову 

ефективність та витрати потенціалу боєздатності військ (сил) - виконавчої частини ССВП. 

Ключові слова: складна системи військового призначення, теорія оптимальних рішень, 

ефективність, раціональність. 

 

В статье на основе теории оптимальных решений просинтезирована управлящая часть 

(подсистема органов управления) сложной системы военного назначения и определена боевая 

эффективность и потери потенциала боеспособности войск (сил) - исполнительной части 

ССВП. 

Ключевые слова: сложная системы военного назначения, теория оптимальных решений, 

эффективность, рациональность. 

 

In the article on the basis of theory of optimum decisions the control part (subsystem of control 

elements) is synthesized and combat effectiveness and losses of potential of force performance (forces) - 

executive part of complicated system of military-oriented are defined. 

Keywords: complicated system of military-oriented, theory of optimum decisions, efficiency, 

rationality. 
 

Вступ. Кожний варіант складної системи військового призначення (ССВП) є 

«раціональним», бо він створений розумом (лат. ratio) його розробників, але має різний 

ступень досконалості. Максимальний (для наявних умов-обмежень створення й 

застосування) ступень досконалості має оптимальний варіант, який і повинен бути створений 

(при науковому дослідженні) чи обраний (на ринку озброєння і військової техніки (ОВТ), на 

множині існуючих аналогів ССВП). Досконалість ССВП, згідно системному підходу, 

повністю характеризується двома основними системними показниками, пов'язаними з 

кінцевим результатом в акті застосування системи за призначенням - системним ефектом і 

витратами потенціалу здатності системи, якими даний ефект досягнутий. Їх співвідношення і 

є кількісною оцінкою ефективності системи як міри її досконалості (доцільності, чи 

пристосованості до своєї функції за призначенням). 

Викладення основного матеріалу. Структура ССВП відображає повні функціональні 

зв'язки між внутрішніми «об'єктами» виконавчої і управляючої частин системи і тим самим 

надає «конфігурацію» ССВП, як її абстрактну багатоаспектну модель. 

Склад ССВП має такі показники: 
- загальна чисельність комбатантних та забезпечуючих розрахункових одиниць (ро) сил; 
- розподіл загальної чисельності по видах (родах) військ (сил) в угрупованні; 

- чисельність органів управління загальна, по рівнях ієрархії і видах (родах) військ (сил).  
Глобальна задача прямого параметричного синтезу ССВП оптимального складу на базі 

системного підходу має нижче викладену постановку. 

Нехай ССВП цілком визначається сукупністю т системних параметрів (складом 

різнорідних сил виконавчої частини системи - ро) - 

misS j ,1,  ,                                                                     (1) 

для якої відомі залежності характеристик застосування системи від значень параметрів: 

системний (бойовий) ефект в акті застосування за призначенням - 

),1,()( mjsWSSWS i                                                                (2)  
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витрати потенціалу здатності (боєздатності), якими цей ефект досягнуто - 

).,1,()( mjsRSSRS i                                                           (3) 

Необхідно на множині наборів значень параметрів сукупності {S}, кожний з яких 

задовольняє умову на потрібний рівень системного ефекту - 

,),1,()( потр

i WSmisWSSWS 
                                       

(4)  

знайти такий (оптимальний) набір 

,,1,0 misS i                                                              (5) 

що мінімізує витрати потенціалу здатності системи - 

 
).(min),1,()( 00 SRSmisRSSRS

S
i 

                                   
(6) 

Це - обернена задача синтезу оптимальної ССВП, яка вирішується методами теорії 

оптимальних рішень - методами математичного програмування. При цьому ефективність 

системи в акті застосування за призначенням максимізується; дійсно - 

 
).(max)min/()( 0 SESRSWSSES

S

потр 

                                     

(7) 

Синтез управляючої частини (УЧ) ССВП - підсистеми органів управління визначає 

бойову ефективність та витрати потенціалу боєздатності військ (сил) - виконавчої частини 

ССВП. 

Ефективність управління системою EC оцінюється співвідношенням ефективності в 

акті застосування ССВП за призначенням ES, яка є функцією організаційного і оперативного 

етапів управління виконавчою частиною, та витрат RC потенціалу здатності управляючої 

частини у складі NСро (підрозділів), якими досягнута ефективність системи в акті 

застосування за час управління ТС- 

)./(/ TCNCESRCECEC   (8) 

Тут, як вже відомо, ефективність в акті застосування системи є співвідношенням її 

системного (бойового) ефекту WS та витрат потенціалу боєздатності RS сил у складі NS ро, 

якими цей ефект досягнуто за час дій TS - 

)./(/ TSNSWSRSWSES                                              (9) 

На організаційному етапі (підготовки бойових дій) управляючою частиною 

розробляються плани розподілу ро сил виконавчої частини ССВП по об'єктах застосування 

XS та їх дій по виконанню завдань щодо плану розподілу DS, яки й визначають реальну 

ефективність дій сил . 

На протязі організаційного етапу органами управління здійснюється збір даних 

обстановки, розробка планів розподілу і дій сил по об'єктах та постановка завдань. Через 

динамічну зміну обстановки у своїх, у військах противника та через зовнішні умови, 

актуальність планів і, на їх ґрунті, бойових завдань силам, що відповідала обстановці на 

момент збору даних, за час підготовки ТР значно знижується, бо вони перестають 

відповідати реальній обстановці на момент початку дій сил по виконанню завдань. Характер 

зміни у часі t актуальності планів, або очікуваної бойової ефективності дій сил ES(t), 

достатньо коректно, як показує аналіз, описується рівнянням лінійної регресії (рис.1) - 
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де ES(0) - рівень планової ефективності дій сил на момент збору даних обстановки, e - 

темп зміни очікуваної ефективності через зниження актуальності планів та бойових завдань 

до початку дій сил, тобто за час підготовки дій ТР. Це пояснюється поступовим зниженням 

очікуваного реального бойового ефекту WS(t) через зміну оперативно-тактичної важливості 

об'єктів застосування, їх характеристик ураження, чисельного складу сил противника та їх 

вогневої могутності, через зміну чисельного складу своїх сил NS(t) (втрата боєздатності ро, 

бойові втрати) та зниження їх вогневої могутності, а також через зміну умов зовнішньої 
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обстановки в районі бойових дій, що вкупі веде до зростання очікуваної тривалості дій сил 

TS(t) і витрат потенціалу боєздатності в цілому. 

 
Рис. 1. Зміна очікуваної бойової ефективності за час підготовки дій сил  

(статистичні значення та лінія регресії) 

 

Тоді згідно (10) реальна бойова ефективність дій сил визначається 

  ).0()0()( ESTPeESTPES                                                      (11) 

Наукова організація та інформатизація процесу роботи штабів підвищують їх 

оперативність скороченням тривалості основних заходів організаційного етапу в цілому 

.ТРБЗРПЗД                                                        (12)  

і тим самим, запобігають значній втраті бойової ефективності сил 

 .)()()( TPeTPES                                                                  (13) 

Але при подальшому скороченні тривалості ТР організаційного етапу відбувається 

перехід до ієрархічної системи органів управління (ОУ) при одночасному зниженні ступеня 

централізації управління і координації з боку вищого органу управління. 

Якщо вищому ОУ безпосередньо підпорядковані усі NS ро сил, то таке управління 

силами вважають повістю централізованим. Якщо вищому підпорядковані m ОУ нижчого 

рівня ієрархії, які безпосередньо керують силами NS ро, що підпорядковані кожному ОУ в 

кількостях ро відповідно - 
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то таке управління силами вважають «частково» децентралізованим. Якщо кожна з NS 

ро сил діє самостійно, то таке управління силами вважають повністю децентралізованим. 

Ступінь централізації управління пов'язана з мірою «узагальнення» управління усіма ро сил і 

має таку кількісну оцінку. Відносна частка сил, якими керує кожний ОУ, що витікає із (14) 

буде визначатися 

.,1),/( miNSNs ii 
                                                               

(15) 

«Вплив» кожного ОУ на «загальність» управління силами природно пов'язати з 

«вагою» даного ОУ, тому зважена сума відносного впливу усіх ОУ на загальність управління 

силами NS і буде оцінкою ступеня централізації управління - 
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Розглянемо приклад. Нехай m=3, органи управління незалежно керують, кількість 

«своїх» сил, які підпорядковані цім ОУ в кількості ро відповідно NS=10 ро, - 

.2,5,3 111 poNpoNpoN 
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Знайдемо ступінь централізації управління силами NS за формулою (16) - 
2 2 2

3 5 2
0,09 0,25 0,04 0,38.

10 10 10
SC

     
           
       

Координація з боку вищого ОУ полягає у підпорядкуванні кожному ОУ нижчого рівня 

ієрархії сил згідно плану розподілу (14) і призначенні об'єктів застосування згідно плану 

розподілу об'єктів - 
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по яких вони самостійно планують дії сил. Значне скорочення часу на планування 

(підвищення оперативності роботи) при зниженні ступеня централізації пояснюється тим, що 

усі ОУ нижчого рівня одночасно планують дії малої чисельності підпорядкованих сил 

miM i ,1,   по малій чисельності призначених об'єктів miM i ,1,   і ставлять ним бойові 

завдання в порівнянні з повністю централізованим управлінням, коли вищій орган 

самотужки планує дії кожної з NS ро сил по кожному з MS об'єктів і послідовно ставить ним 

бойові завдання. 

Оскільки «інтереси» нижчих ОУ не в повній мірі співпадають з «інтересами» вищого 

ОУ, тобто системи в цілому, то загальна планова ефективність )1( SCES буде завжди 

нижчою, а ніж при повністю централізованому управлінні ES(SC=1). Але існує можливість 

точного вирішення координаційної задачі, коли для обраного плану розподілу груп об'єктів 

між нижчими ОУ (17) на множині можливих планів підпорядкування нижчим ОУ груп ро 

сил {Y}, кожний з яких 

 miNY i ,1,                                                                  (18)  

задовольняє обмеження на потрібний рівень системного (бойового) ефекту - 

,)( 0 потрWSYWS                                                           (19)  

існує такий (оптимальний) план 

miNY i ,1,00                                                              (20) 

який мінімізує загальну чисельність ро сил угруповання - 
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Це означає узгодження інтересів нижчих ОУ з інтересами вищого ОУ, коли 

загальносистемна планова ефективність при децентралізації буде дорівнювати ефективності 

повністю централізованого управління. 

 
Рис. 2. Залежність планової бойової ефективності від ступеня централізації управління 
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Тепер по завданому рівню потрES  визначається необхідний ступень централізації 

управління для ES(1/3), тривалість організаційного етапу роботи системи органів управління 

ТР(1/3) і склад органів управління при нормативному коефіцієнті розмноження на нижчому 

рівні ієрархії. 

Висновки. Визначення раціонального складу системи військового призначення 

необхідно при виборі одного з варіантів ССВП під час, наприклад, закупівлі систем 

озброєння і військової техніки, розробці програм розвитку збройних сил тощо. Наукове 

дослідження ССВП має за головну мету постійне вдосконалення системи (тобто 

максимізацію її поточної ефективності) по факторах - системних ознаках. Тому дана стаття 

має основну спрямованість не на дисертантів, а на розробників державних програм 

реформування та розвитку збройних сил. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Загорка О.М. та ін. Елементи дослідження складних систем військового призначення. МО 

України, вид. Національної академії оборони України, Київ-2005.с.Ю0. 

2. Шарий В.І., Невольніченко А.І. Проблематика керування сферою воєнної безпеки. Наука і 

оборона. №1, 2000 р. С. 16-25. 

3. Невольніченко А.І. Системний підхід як методологічна основа воєнної науки. Національний 
НДЦОТіВБ України, 2005 р. 

4. Невольниченко А.И. Фактор централизации управления в многоуровневых иерархических 
АСУ. Наукова думка, Киев, 1991. 

 

Рецензент: д.т.н., проф. Толубко В.Б. 

 



 56 

 

УДК 681.5                                                                       д.т.н., проф. Барабаш О.В. (НАУ) 

д.т.н., проф. Кравченко Ю.В. (НУОУ) 

к.т.н., с.н.с. Савченко В.А. (НУОУ) 

 

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ  

НА ОСНОВІ МУЛЬТИАГЕНТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
У статті запропоновано модель інтелектуального агента для геоінформаційної системи 

оперативного управління на основі поєднання концепцій деліберативного та реактивного 

підходів з урахуванням динаміки та мінливості цілей процесів функціонування 

Ключові слова: мультиагентна система, інтелектуальний агент, геоінформаційна 

система 

 

В статье предложена модель интеллектуального агента для геоинформационной 

системы оперативного управления на основе объединения концепций делиберативного и 

реактивного подходов с учетом динамики и изменчивости целей процессов функционирования 

Ключевые слова: мультиагентная система, интеллектуальный агент, геоинформационная 

система 

 

The article highlights the intelligent agent model for operational management geoinformation 

system on the basis of deliberative and reactive approaches complex usage with dynamic and variable 

goals of functioning process  

Key words: multiagent system, intelligent agent, geoinformation system 

 

Вступ. Необхідність використання геоінформаційних технологій в різноманітних 

системах управління визначається тим фактом, що дуже часто значна кількість інформації, з 

якою працюють органи оперативного управління (МНС, МВС та ін.), має просторово-часову 

прив’язку. У даний час геоінформаційні системи (ГІС) все частіше починають 

застосовуватися для вирішення завдань оцінювання ситуацій, прийняття рішень та 

моделювання процесів управління, що дозволяє говорити появу нового класу ГІС – 

інтелектуальних геоінформаційних систем. Проте, при розробці і використанні таких систем, 

особливо призначених для роботи в розподіленому середовищі АСУ, неминуче виникає ряд 

проблем, успадкованих від традиційних топологічно-орієнтованих і об’єктно-орієнтованих 

підходів до побудови ГІС. 

Постанова проблеми. У загальному вигляді проблема побудови інтелектуальних ГІС 

полягає у тому, що “топологічні” ГІС слабо підтримують або зовсім не підтримують 

об’єктно-орієнтовані моделі предметної області, а в “об’єктних” ГІС топологічні відносини 

між об’єктами зазвичай представлені в дуже обмеженому вигляді. 

У якості одного з напрямків інтелектуалізації інформаційних систем різноманітного 

призначення останнім часом дедалі частіше застосовуються інтелектуальні агенти та 

мультиагентні технології. 

Аналіз публікацій. Для впровадження мультиагентних технологій до прикладних 

інформаційних систем провідними компаніями світу вже розроблено велику кількість 

програмних середовищ, які дозволяють розробляти, підтримувати та оперувати 

різноманітними агентами. При цьому велика кількість відомих агентних платформ, таких як 

JACK [1] та ZEUS [2], надають серйозну підтримку інтелектуальній поведінці агентів. 

Метою даних агентних платформ є розробка інтелектуальних агентів, які можуть проявляти 

складну поведінку як самі, так і у складі агентної системи. Інші платформи (такі як JADE [3] 

та LEAP [4]) фокусуються на суворій реалізації специфікацій стандарту FIPA, які надають 

можливість взаємодії між різноманітними агентними платформами. У таких платформах вся 

увага зосереджена на реалізації взаємодії всередині агентної системи і вони можуть бути 

використані для створення співтовариств агентів, у яких велику роль відіграє взаємодія один 
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з одним. Існує і третій напрямок у розробці агентних платформ, у якому агенти 

розглядаються як технологія програмування, яка сприяє розробці складних розподілених 

додатків. Даний тип платформ найкраще описується у поняттях специфікацій OMG MASIF 

[5] (як приклад Grasshopper [6]). 

Усі зазначені платформи пропонують лише загальний інструментарій для 

інтелектуалізації процесів обробки інформації, в тому числі і в ГІС, але не враховують 

особливості предметної області ГІС, складну поведінку специфічних агентів та мінливість 

цілей їх функціонування. 

Метою статті є запропонувати модель інтелектуального агента ГІС, яка б враховувала 

особливості предметної області, динаміку та мінливість цілей його функціонування.  

Інтелектуальний агент (ІА) – це програмний або апаратний об’єкт, який автономно 

функціонує для досягнення цілей, поставлених перед ним власником або користувачем, 

володіє певними інтелектуальними здібностями [7].  

На підставі аналізу характеристик та недоліків відомих моделей ІА, пропонується 

визначати ІА ГІС як структуру вигляду 

 

IA = <NIA, SA, VIA, MVB>, 

 

де NIA – ім’я інтелектуального агента; SA – структура його атрибутів; VIA = {IA} – 

множина вкладених ІА; MVB – механізм вибору поведінки агента.  

Інтелектуальний агент на підставі критеріїв вибору поведінки, закладених в MVB, 

приймає рішення про реалізацію в даний момент часу деякого сценарію поведінки і 

ініціалізує відповідне повідомлення оператору та іншим агентам ГІС. 

Визначимо інформаційне оточення ІАі як сукупність інтелектуальних агентів, що 

оточують і взаємодіють з ІАі і множину атрибутів, які необхідні ІАі для оцінки стану 

навколишнього середовища 
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Станом інформаційного оточення ІАі назвемо сукупність значень 
i
IAAR  у момент 

часу t: 
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де < А...(t) > – значення атрибута у момент часу t з погляду даного інтелектуального 

агента.  

Інформацію про стан інформаційного простору ІАі  отримує не одномоментно і не 

одночасно від усіх точок цього простору, оскільки виникає затримка при обміні інформацією 

між агентами. 

Інформаційний простір агента може формуватися двома способами: 

а) статично – коли i
IAAR  визначені на стадії проектування ІА і в процесі роботи 

інтелектуальної ГІС не змінюються; 

б) динамічно – коли i
IAAR  можуть змінюватися в процесі функціонування 

інтелектуальної ГІС . 

Отже, модель інформаційного оточення ІАі визначиться як  
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))1t(FV),t(SV),t(V(MIS
iiii IAIAIAIA  , 

 

де FV- функція формування інформаційного оточення. 

Модель механізму вибору поведінки ІА приймає наступний вигляд: 

 

MVB = (MIS, MG, MSR, MA), 

 

де MG – модель цілевизначення, MSR – модель процесу пошуку рішення (пошуку 

шляхів досягнення мети), MA – модель активних дій, тобто механізм активізації повідомлень, 

які впливають на середовище. 

Для даного ІА модель цілевизначення будується таким чином 

 

))t(SMA,FAG,FG,FG,G,G,GS,FSS,SS(MG
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Далі нижні індекси опустимо там, де це не викликає непорозумінь. Тут SS – множина 

стратегій, що розуміються як методи вибору цілей )n,...,1iS(SS i  , FSS – функція вибору 

стратегії; GS – множина статичних цілей, tG  – множина цілей, що отримуються даним ІА 

від агентів більш високого рівня ієрархії, dG  – множина цілей, які можуть бути передані ІА 

нижніх рівнів; DFG  – функція формування динамічних цілей, SFG  –  функція вибору 

статичних цілей; FAG – функція вибору активних цілей, тобто цілей, прийнятих до 

реалізації; SMA – стан навколишнього мультиагентного оточення. 

На відміну від існуючих агентних моделей стан мультиагентного оточення більш 

доцільно визначати з урахуванням динаміки його розвитку, враховуючи як минулу історію, 

так і очікуване майбутнє. Стан мультиагентного оточення розглядається з позиції даного 

інтелектуального агента ІАі, тому 
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Минуле мультиагентного оточення є 
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0
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об’єднання інформаційного простору і його станів за сукупністю попередніх моментів часу. 

Поточний стан мультиагентного оточення ))t(SV),t(V()t(Rt
iii IAIAIA  . 

Передбачуваний майбутній стан ))1t(SV),1t(V()t(Fu
iii IAIAIA   – це оцінка 

інформаційного простору і його стану, виконана у момент часу t–1 тобто на попередньому 

кроці функціонування ІА. Для здійснення цієї оцінки необхідна функція прогнозу 

майбутнього мультиагентного оточення )MA),t(Rt(FP
iIA  результатом дії якої і буде 

)t(Fu
iIA . 

Функція вибору стратегії визначає поточну стратегію залежно від попередньої 

стратегії, стану мультиагентного оточення, множини активних на даний момент цілей. Таким 

чином )t(sGASMA)t(s:FSS  . 

Якщо позначити статичні цілі як gs, цілі отримувані від вищих агентів як gt, цілі, які 

передаються нижчим рівням, як gd то відповідні множини запишуться у вигляді: 
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Функція формування динамічних цілей визначається функціональним перетворенням 
D
IA i

h  над станом мультиагентного оточення, поточною стратегією, множинами )t(G )D(AVT , 
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)t(GA  і сукупністю формул в мові логіки першого порядку над елементами мультиагентного 

оточення:  

 

)U),t(GA),t(G),t(s),t(SMA(hFG )D(AVTi
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DD
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де  k,...,1j))t(SMA(UU j  . Результатом роботи D
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 . 

Функція вибору статичних цілей визначається функціональним перетворенням S
IA i

h  

над станом мультиагентного оточення, поточною стратегією, множиною сформованих 

статичних цілей на даний момент – )t(G )D(AVT , множиною активних цілей, прийнятих до 

виконання і сукупністю формул на мові логіки першого порядку над елементами 

мультиагентного оточення: 
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IA ii

 , 

 

де  k,...,1j))t(SMA(WW j  .   

Результатом роботи S
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 . 

 

Висновки. Таким чином, на основі теоретико-множинного підходу запропоновано 

модель інтелектуального агента для геоінформаційної системи, яка поєднує основні 

концепції деліберативного і реактивного підходів, а також спосіб формування 

інформаційного простору інтелектуального агента та модель механізму вибору поведінки 

агента, що дозволяє враховувати динаміку розвитку мультиагентного світу, складну ієрархію 

цілей обробки інформації ГІС і формувати різні стратегії поведінки інтелектуальних агентів. 

Напрямком подальших досліджень у галузі інтелектуалізації геоінформаційних систем 

може бути детальне наповнення компонентів запропонованої моделі з використанням 

сучасних засобів логічного та об’єктного програмування, а також подальше удосконалення  

моделей інтелектуальних агентів системи.  
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УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІНТЕРАКТИВНИЙ КАБІНЕТ ЯК ОСНОВА 

 ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 

 
Стаття присвячена проблемі використання інтерактивного кабінету як визначальної 

складової інформаційно-освітнього середовища навчального закладу та як основи інноваційної 

технології в системі підготовки майбутніх офіцерів. Авторами наводяться основні 

характеристики складових інтерактивного кабінету, розкриваються їх функції та можливості. 

Ключові слова: інноваційні технології, інтерактивний кабінет, навчальний заклад. 

 

Статья посвящена проблеме использования интерактивного кабинета как определяющей 

составляющей информационно-образовательной среды и как основы инновационной технологии 

в системе подготовки будущих офицеров. Авторами приводятся основные характеристики 

составляющих интерактивного кабинета, раскрываются их функции и возможности. 

Ключевые слова: инновационные технологии, интерактивный кабинет, учебное заведение. 

 

The article is devoted to the problem of the use of interactive cabinet, as qualification constituent of 

informatics education environment and basis of innovative technology in the training system of future 

officers. Authors bring basic description of constituents on interactive cabinet, their functions and 

possibility over.  

Keywords: innovative technologies, interactive cabinet, educational establishment.. 

 

Вступ. В умовах сучасного динамічного розвитку суспільства й ускладнення його 

технічної та соціальної інфраструктури найважливішим стратегічним ресурсом є інформація. 

Новітні інформаційні технології дозволяють створювати, зберігати та забезпечувати 

ефективні способи передачі інформації, яка стає одним з найважливіших факторів життя. 

При цьому головною передумовою успішного розвитку процесів інформатизації суспільства 

є інформатизація освіти. На перше місце виступає проблема включення студентів (курсантів) 

– майбутніх офіцерів у процес інформатизації навчально-виховного процесу (НВП) з 

дотриманням при цьому обраних принципів гуманізації та гуманітаризації освіти, 

індивідуально-диференційованого підходу до навчання. Для вирішення цієї проблеми 

необхідно мати єдине інформаційно-освітнє середовище навчального закладу, яке сприяє 

досягненню цілей НВП і є складовою освітньої системи, якій притаманні ієрархічні ознаки, і 

яку треба представляти як структуровану систему, спрямовану на виконання комплексу 

освітніх завдань, поставлених Конституцією України, відповідними законами України та 

постановами Кабінету Міністрів України.  

Входження України до Європейського освітнього простору неможливе без широкого 

впровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес. Одним із 

пріоритетних напрямків психолого-педагогічних та методичних досліджень є використання 

комп’ютерних технологій під час викладання навчальних дисциплін у вищому навчальному 

закладі (ВНЗ) [1,2,5]. У наш час ВНЗ повинен надавати студентові (курсантові) широкий 

вибір інформації та способів роботи з нею, а комп’ютер має стати активним помічником як 

викладача, так і студента (курсанта) [3,4,6 ].  

На факультеті підготовки офіцерів запасу Житомирського військового інституту імені 

С.П. Корольова Національного авіаційного університету (ФПОЗ ЖВІ НАУ) була проведена 

відповідна робота щодо вивчення можливості створення інформаційно-освітнього 

середовища шляхом використання у навчальному процесі інтерактивного кабінету, який є 

його основною інструментальною складовою. Ця робота включала: 
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- аналіз існуючої літератури; 
- проведення науково-практичного семінару з представниками розробників окремих 

елементів універсального інтерактивного кабінету (УІК); 

- впровадження окремих елементів УІК в НВП ФПОЗ ЖВІ НАУ. 

За результатами аналізу існуючої літератури та проведення науково-практичного 

семінару встановлено, що УІК дозволяє максимально використовувати потенціал 

інформаційно-освітніх технологій у НВП ВНЗ і забезпечує такі процеси, як підготовка 

навчально-методичного матеріалу; проведення усіх видів занять; інтерактивне тестування, 

опитування та дискусії; моніторинг поточного та модульного рівня знань і умінь студентів 

(курсантів). Під час занять викладач та студенти (курсанти) мають можливість 

використовувати як електронні підручники та цифрові освітні ресурси, так і авторські 

заняття, підготовлені науково-педагогічними працівника (НПП). 

Універсальний інтерактивний кабінет складається з: 

– інтерактивної дошки з комплектом електронних олівців; 

– планшета для дистанційної роботи викладача; 

– комплекту бездротових пультів для проведення тестування; 

– мультимедійного проектора; 

– спеціалізованого навчального програмного забезпечення для роботи з інтерактивною 

дошкою; 

– інтерактивного навчально-інформаційного стола; 

– віртуального тренажера. 

Інтерактивний кабінет може виконувати такі функції:  

- моніторинг теоретичних знань студентів (курсантів); 

- моніторинг практичних навичок студентів (курсантів); 

- підвищення якості навчання за рахунок інтенсивного залучення до навчального 
процесу інтерактивних освітніх технологій; 

- збільшення кількості комп’ютер-годин під час проведення занять за допомогою 

фронтальної роботи з освітніми ресурсами; 

- забезпечення можливості проведення практичних занять в будь якому приміщенні за 
допомогою використання мобільних навчальних комплексів; 

- покращення самостійної роботи студентів (курсантів) за допомогою різноманітних 
комп’ютерних тренажерів;  

- зменшення небезпеки виникнення патології зору через використання комп’ютерного 
обладнання шляхом збільшення розміру зображень; 

- створення умов для взаємодії викладачів та студентів (курсантів) через єдиний 
інформаційний простір навчального закладу; 

- створення умов для виховання у студентів (курсантів) інформаційної культури, 
адекватної сучасному рівню розвитку інформаційних технологій.  

Розглянемо можливості та характеристики складових інтерактивного кабінету. 

Інтерактивна дошка надає можливість НПП та студентам (курсантам) працювати в 

інтерактивному режимі. За допомогою електронного олівця, що виконує функції 

комп’ютерної «миші», можна прямо з дошки управляти комп’ютером: запускати необхідні 

програми, працювати з електронними матеріалами та в мережі Інтернет і т. ін. Електронним 

олівцем можна робити записи, малюнки та схеми, виділяти важливі блоки інформації, 

відкривати, редагувати та перегортати сторінки підготовлених заздалегідь або створених в 

інтерактивному режимі матеріалів. Велика активна поверхня інтерактивної дошки дозволяє 

студентам (курсантам) добре бачити зображення на дошці. Зображення формуються 

проектором, що підключений до комп’ютера викладача. 

Основні технічні характеристики інтерактивної дошки: 

– розмір робочої поверхні становить 1624   160 мм, діагональ – 1995 мм; 

– тверда зносостійка поверхня, що не створює відблисків; 



 62 

– бездротовий олівець, який не потребує елементів живлення, виконує функції лівої та 

правої кнопок комп’ютерного маніпулятора «миша»; 

– можливість підключення до радіоканалу 64 додатків пристроїв (бездротових пультів 

тестування, планшетів викладачів). 

Усі види занять, що проводяться з використанням інтерактивної дошки, записуються і 

можуть бути використані в подальшому для самостійної підготовки студентів (курсантів), 

обміну досвідом і спільної підготовки навчального матеріалу НПП, оцінювання знань, а 

також відтворення раніше вивченої теми, якщо студенти (курсанти) пропустили заняття або 

погано засвоїли навчальний матеріал.  

Велика активна поверхня (діагональ – 2190 мм) інтерактивної дошки дозволяє 

студентам (курсантам) добре бачити зображення на дошці, а записані на дошці коментарі 

після заняття можуть бути роздруковані або відправлені електронною поштою. У такий 

спосіб у студента (курсанта) з’являються дидактичні матеріали, що полегшують процес 

відтворення засвоєної на занятті інформації. 

Інтерактивна дошка дозволяє викладачеві та студентам (курсантам) спільно 

використовувати площину екрану, де можна розміщати інформацію. Вся інформація з 

електронної дошки відображається на комп’ютері кожного з учасників навчання. Кожен 

студент (курсант) має можливість працювати одночасно з іншими, додавати свої коментарі 

до схем на дошці, малювати, виправляти, наочно пояснювати аудиторії свою точку зору. 

Використання інтерактивної дошки дає викладачу чудову можливість для організації 

різноманітних методичних прийомів навчання.  

За допомогою бездротового пульта тестування значно спрощується процес тестування 

та опитувань. Студенти (курсанти) можуть відповідати на запитання з будь-якої точки 

аудиторії. Інформація від студентів (курсантів) автоматично обробляється, надаючи НПП 

можливість оцінити рівень знань і умінь студентів (курсантів). Пульт можна 

використовувати для організації «зворотного зв’язку» з аудиторії під час дискусій, 

обговорень, збору інформації тощо. 

Планшет НПП – зручний робочий інструмент педагога. Всі записи та малюнки, 

зроблені на планшеті, відображаються на інтерактивній дошці. Використовуючи бездротовий 

планшет для викладання матеріалу, НПП може в будь-який момент передати його для роботи 

студентам (курсантам). Застосування бездротового планшету стимулює активність студентів 

(курсантів) та надає додаткові можливості їхнього залучення до процесу навчання. 

Сучасним універсальним інструментом використання мультимедіа додатків є 

інтерактивний навчально-інформаційний стіл, який надає користувачу максимально 

широкий спектр можливостей: 

– відображення графічної (топографічної), відео, звукової та тестової інформації для 

вдосконалення тактичної підготовки майбутніх офіцерів; 

– управління за допомогою пальців рук – захват, масштабування, обертання та 

переміщення віртуальних об’єктів по поверхні; 

– нанесення позначок, написів, збереження версій; 

– підготовка та передача задач на електронних носіях за допомогою локальної мережі 

або Інтернет; 

– горизонтальне положення екрану дає змогу одночасної роботи п’ятьом користувачам, 

тощо.  

Отже, динамічна система аналізу та оцінки проведення навчання дозволяє створювати 

заняття, більш наближені до реальної практики, й об’єктивно оцінити практичні вміння та 

навички студентів (курсантів). Значною перевагою системи є спроможність демонстрації 

можливостей зразків сучасного озброєння та військової техніки, прикладів їх експлуатації та 

ремонту в повному обсязі, а також їх всебічне вивчення за допомогою комп’ютера в будь-

якому масштабі часу без виходу студентів (курсантів) на полігони і аеродроми. Це надає 

широкі можливості для закріплення зв’язків між теорією та практикою, для узагальнення та 

систематизації теоретичних знань, полегшує формування стійких практичних навичок. 
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Важливими складовими інформаційно-освітнього середовища військового ВНЗ можуть 

стати інтерактивні кабінети, укомплектовані спеціалізованими інтерактивними тренажерами, 

наприклад, з вогневої підготовки. Оригінальність їх конструктивних рішень забезпечує:  

- ефективне вирішення завдань програми вогневої підготовки; 
- відпрацювання навчальних вправ з вогневої та тактичної підготовки за різних умов 

(рельєф, природні зони, пори року, час доби, метеоумови тощо); 

- навчання та тренування студентів (курсантів), максимально наближене до умов 

сучасного бою; 

- швидке і об’єктивне оцінювання результатів стрільби; 
- забезпечення принципу навчання «від простого до складного», реалізація 

індивідуального підходу до навчання, забезпечення безперервності навчання та тренування; 

- керованість процесів навчання та тренування, зміна інтенсивності навчального 
процесу. 

Головною перевагою є можливість демонстрації практичних вправ у повному обсязі та 

всебічне їх дослідження у будь-якому масштабі часу за допомогою комп’ютера. Це надає 

широкі можливості для закріплення зв’язків між теорією та практикою, для узагальнення та 

систематизації теоретичних знань. Така робота з віртуальним тренажером полегшує 

формування стійких практичних навичок. Її можна виконувати у на індивідуальних і 

самостійних заняттях у присутності викладача або за його відсутності. 

Досвід використання окремих складових УІК відкриває викладачам і студентам 

(курсантам) цілком нову концепцію інтерактивних занять. Інтерактивні технології та методи 

навчання дозволяють залучати у процес пізнання всіх без винятку студентів (курсантів). 

Спільна діяльність означає, що кожен вносить свій особливий індивідуальний внесок, під час 

роботи відбувається обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. Організуються 

індивідуальна, парна та групова роботи, робота з документами та різними джерелами 

інформації. Інтерактивні методи навчання засновано на принципах взаємодії, активності 

студентів (курсантів), опорі на груповий досвід, обов’язкового зворотного зв’язку. 

Створюється середовище освітнього спілкування, що характеризується відкритістю, 

взаємодією учасників, рівністю їх аргументів, накопиченням спільних знань, можливістю 

взаємної оцінки та контролю. Система інтерактивного опитування дозволяє викладачеві 

отримати миттєвий зворотний зв’язок з аудиторією, оцінити рівень обізнаності студентів 

(курсантів) з тією чи іншою темою, дізнатися їх думку тощо. Засобами відповідного 

програмного забезпечення викладач має можливість швидко створювати питання для 

тестування, редагувати існуючі. Викладач може запропонувати взяти участь у опитуванні як 

окремому студенту (курсанту), групі так і всій аудиторії.  

Використовуючи у своїй практиці комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, НВП 

зможуть автоматизувати рутинну роботу з перевірки знань студентів (курсантів) завдяки 

використанню навчальних та контролюючих програм, тренажерів, інтерактивних середовищ, 

віртуальних лабораторій тощо. Їх важливість у підвищені мотивації студентів (курсантів) до 

навчання й активізації пізнавальної роботи, а також допомога у розвантаженні викладача є 

цілком очевидною та зрозумілою. Дуже актуальним питанням вдосконалення професійної 

підготовки студентів (курсантів) залишається програмування комп’ютерно-орієнтованих 

систем обліку та контролю навчання.  

Навчальне середовище, створене на базі інтерактивного кабінету, забезпечує 

циркуляцію навчальної інформації в межах цієї аудиторії та може розглядатися як замкнене 

навчальне середовище. Наявність у кабінеті (аудиторії) засобів інформаційних технологій 

формує комп’ютерно-орієнтоване навчальне середовище та надає принципової можливості 

створити відкрите навчальне середовище за умови забезпечення підключення до глобальної 

або локальної мережі. 

Таким чином, ефективність НВП підвищується завдяки комплексному використанню 

сучасної комп’ютерної техніки, інтерактивних засобів навчання та відповідного методичного 

забезпечення, а саме його інтенсифікації та активізації навчально-пізнавальної діяльності, 
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надання їй творчого дослідницького спрямування. За даними спеціалістів в галузі освіти 

застосування інтерактивних технологій дозволяє підвищити ефективність навчання студентів 

у 5-6 разів за рахунок зменшення часу на підготовку навчального матеріалу, розширення 

можливостей оперативного обміну викладачів передовими методиками, стимулювання 

творчих здібностей студентів, індивідуального підходу до їхнього навчання [7,8,9 ]. 

Нові інтерактивні технології навчання дозволяють також значно підвищити 

ефективність практичних та групових занять: використання на заняттях елементів медіа 

освіти формує у студентів (курсантів) уміння працювати з різноманітною інформацією, 

критично її осмислювати, розвиває логічне мислення, забезпечує інформаційну й емоційну 

насиченість занять, зв’язок навчального матеріалу з навколишнім життям, сприяє 

підвищенню інтересу до навчання. У діяльності викладача володіння комп’ютером та 

інтерактивними методиками навчання стає критерієм загальної грамотності, професійної 

компетентності. Викладач, використовуючи інформаційні комп’ютерні технології під час 

навчання та розробки дидактичних матеріалів, завдань і тестів для моніторингу навчальних 

досягнень студентів, підвищує свою кваліфікацію та творче зростання. Спільне 

використання та накопичення управлінської інформації, авторських занять, методичних 

рекомендацій за допомогою серверу навчального закладу виводить рівень викладання на 

новий якісний рівень. 

На ФПОЗ ЖВІ НАУ, в поточному навчальному році, були проведені практичні заняття 

з використанням інтерактивного кабінету. Моніторинг поточної успішності студентів цих 

взводів порівняно з результатами попереднього навчального року (без застосування 

інтерактивного кабінету) за той же навчальний матеріал показав, що рівень засвоєння 

навчального матеріалу підвищився на 12,3 %. Забезпечення НВП інтерактивними кабінетами 

та використання їх для підвищення ефективності навчання студентів (курсантів) – майбутніх 

офіцерів – це лише питання часу та відповідного фінансування. 
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АЛГОРИТМ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ СТИСНЕННЯ 

ВЕКТОРА ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ 

 
У статті представлено алгоритм кластеризації для стиснення вектора характерних 

ознак графічних зображень. Базуючись на запропонованованому підході, розроблено алгоритм 

рандомізованої кластеризації з метою безпечного хешування, пропонується нова функція затрат 

для стиснення вектора характерних ознак при застосуванні перцептивного хешування. 

Ключові слова: алгоритм кластеризації, функція затрат, перцептивне хешування. 

 

В статье представлен алгоритм кластеризации для сжатия вектора характерных 

признаков графических изображений. Основываясь на предложенном подходе, разработан 

алгоритм рандомизованной кластеризации с целью безопасного хеширования, предлагается 

новая функция затрат для сжатия вектора характерных признаков при применении 

перцептивного хеширования. 

Ключевые слова: алгоритм кластеризации, функция затрат, перцептивное хеширования. 

 

The article presents a clustering algorithm to compress the vector of characteristic signs of graphic 

images. Based on the proposed approach, the algorithm of randomized clustering in order to secure 

hashing, we propose a new cost function to compress the vector characteristic features in the application 

of perceptual hashing. 

Keywords: clustering algorithm, cost function, perceptual hashing. 

 

Вступ. Проблему отримання хеш зображення розділено на два кроки [1,2]. Завдання 

першого кроку  полягає в отриманні вектора характерних ознак зображення, тоді як на 

другому кроці необхідно стиснути цей вектор до остаточної хеш величини.  

На першому кроці отримання характерних ознак, двомірне зображення відображається 

як одномірний вектор характерних ознак. Даний вектор повинен вловити перцептивні якості 

зображення. Тобто, два зображення, що є однаковими для людської зорової системи, повинні 

мати близькі на певній метричній відстані вектори характерних ознак. Два зображення, що є 

точно різними у своєму вигляді, повинні мати вектори характерних ознак, які відрізняються 

великою відстанню. На другому кроці необхідно стиснути перехідний хеш вектор до 

остаточної хеш величини. Це включатиме кластеризацію між перехідним хеш вектором 

введеного джерела (зображення) та перехідним хеш вектором перцептивно ідентичних 

версій. Вектор характерних ознак зображення формується сумуванням величин хвильових 

коефіцієнтів в обраних точках характерних ознак [1, 2,3].    

Визначення проблеми. Представимо нотацію, що використовуватиметься у даній 

статті. Нехай V  позначає метричний простір векторів перехідного хешу, отриманих на стадії 

хеш алгоритму [1,2,3]. Нехай VL  позначає кінцевий ряд векторів  n
iil 1 , до яких 

застосовується метод кластеризації/стиснення. Нехай  RVVD:  буде метричною 

відстанню, визначеною на області перетину. І нарешті, нехай  kLC ,...,2,1:   визначає 

область кластеризації. Необхідно знайти всі зображення, що візуально не можливо 

відрізнити, із однаковою хеш величиною та із високою вірогідністю. В даному разі хеш 

функція зображення подібна до квантування вектора (VQ) або до схеми кластеризації. 

Необхідно згрупувати зображення, вектори перехідного хешу яких метрично близькі, і з 

високою вірогідністю:  

     jiji lClCthenllDif , ,                                                 (1) 

     jiji lClCthenllDif , ,                                                 (2) 
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де 0<  < δ. Нехай ji ll ,  позначають довільні вектори на l  (відповідно розподілу 

перехідного хешу) і нехай  ilC  та  jlC  позначають групи, до яких ці вектори відносяться 

після застосування методу кластеризації.  

Підходи стиснення, основані на звичайному VQ. Мета кроку стиснення полягає в 

тому, щоб досягти кластеризації векторів перехідного хешу зображення I  та векторів 

перехідного хешу зображення, що є однаковими за своїм виглядом до I  із високою 

вірогідністю. Можливо стиснути вектори перехідного хешу, допускаючи певне викривлення. 

Проблема квантування вектора або схеми стиснення, що мінімізує середнє викривлення, 

полягає в отриманні K  розбиття простору V , створюючи вектори  кодів   1
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де  lP  позначає вірогідність місцезнаходження вектора l , а kS  позначає thk
 
групу.

 

Середня мінімізація відстані – загальновідома проблема в літературі VQ і було 

запропоновано багато алгоритмів для її вирішення .  

Проте, середня відстань визначає функцію затрат, яка по суті не зовсім підходить для 

застосування хешування [3]. По перше, так як модель шифрувальної книги [5] стверджує, що 

середнє викривлення менше за , то немає гарантії, що перцептивно чіткі вектори, тобто 

вектори перехідного хешу, які розділяються більше ніж на δ, насправді потрапляють до 

різних груп. У певних застосуваннях, таких як ідентифікація зображення, мета якого полягає 

у знаходженні змін змісту, такі гарантії можуть бути обов’язковими, тому що відображення 

перцептивно чітких векторів у однаковій остаточній хеш величині було б надзвичайно 

небажаним. Природа функції затрат (3) не дозволяє баланс між бажаними властивостями (1) 

та (2) хеш алгоритму.  

По друге, затрати в (3) зростають лінійно, як і функція відстані між вектором 

перехідного хешу та вектором шифрувальної книги. Необхідно звертати більше уваги на такі 

моменти як, наприклад, якщо вектори, які насправді близькі, не згруповані разом, або 

вектори, які дуже далекі, стиснені до однакової остаточної хеш величини. Лінійна функція 

затрат не відображає такої поведінки.  

Базуючись на таких зауваженях, запропоновано нову функцію затрат для застосування 

перцептивного хешування, на яку не впливають обмеженя вимірів середньої відстані.  

Формулювання та оптимізація функції затрат. Сформулюємо функцію затрат, що 

мінімізується запропонованим методом кластеризації. По-перше, проаналізуємо кілька 

фундаментальних властивостей (1), (2) та перехідного хешу.  

Помилка виникає, коли (1), або/та (2) не задовольняється жодною парою векторів 

),( ji ll . Вимогу (1), насправді, неможливо гарантувати для кожної введеної пари. Тоді 

помилки виникають для векторів, які менш вірогідні, або кластеризація обов’язково має бути 

продиктована вірогідністю багаточисельної функції векторів в L .  

Опишемо створення функції затрат кластеризації. Нехай  1,0: LLP  є спільним 

розповсюдженням матриці пар перехідного хешу:  
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де      jpipjip , . Тут    jpip ,  відповідно позначають вірогідність місця 

розташування векторів ji ll ,   та п є кількістю векторів на L .  

Щоб визначити вірогідності, що представлені вище, застосовуємо статистичну модель 

до векторів перехідного хешу l  характерних ознак. Фундаментальний принцип, що лежить в 

основі, полягає у визначенні прямокутних зон (або підзображень)  на зображенні, як реальне 

двомірне однорідне довільне поле Маркова (MRF)  21, mmX  на кінцевій решітці 

  2
21, ZLmm  . Основою для поєднання такого статистичного визначення до перцепції є 

гіпотеза, яку вперше озвучив Жулез [5], і яка була сформульована по новому кількома 

іншими науковцями: існує ряд функцій   NkXk ,...,2,1,  , таких, що приклади, отримані з 

будь-яких двох MRF, що є однаковими в очікуванні щодо цього ряду, абсолютно не можливо 

вірізнити.  

Застосуємо універсальну параметричну статистичну модель для природних зображень, 

розроблену Портілою та Сімонкелі [5], що працює із складними надзавершеними 

хвильовими представленнями зображення. Характерні ознаки, які отримані в [1,2,3], 

базуються на такому представленні. Статистичні дескриптори Маркова, тобто k , основані 

на парі хвильових коефіцієнтів у суміжних просторових положеннях, орієнтаціях та 

масштабах. Особливо, необхідно виміряти очікуваний результат необроблених пар 

коефіцієнтів (тобто кореляцію)  та очікуваний результат їх величин.  

Не існує жодної невід’ємної структури для вірогідності багаточисельної хеш функції, 

що асоціюється із цими довільними полями (за винятком властивості Маркова через 

просторову кореляцію в зображенні).   

Математично привабливий вибір – максимальна ентропічна щільність форми    

   





k

xkkex


 ,                                                       (5) 

де 
L

Rx


 
 
відповідає векторизованому підзображенню, а k   - множники Лагранжа. 

Максимальна ентропічна щільність – оптимальна в тому змісті, що вона не вводить жодного 

нового обмеження для  MRF окрім перцептивної еквівалентності  за очікуваних величин k . 

Щільність в (5) визначається для MRF, що є частинами справжнього зображення. Так як 

характерні ознаки є функціями MRF, вірогідна щільність таким чином вводиться на векторах 

характерних ознак.  

Вибір статистичної моделі, а не використання емпіричного розподілу щодо отриманих 

характерних ознак зображення, базується на стійкості параметрів моделі із додаванням все 

більшої кількості зразків (зображень). За законом великих чисел, відомо, що параметри 

моделі стають майже інваріантними, як тільки розглядається достатньо великий ряд зразків.  

Далі визначаємо 1C  як матрицю загальних затрат для порушення (1), тобто оплачена 

ціна, якщо  ji llD , < , все ще    ji lClC  . В особливості    i, j = 1, 2, …, n 
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де  α > 0 та  Г > 1 – параметри алгоритму. Ціна порушення (1) має бути більшою для 

менших відстаней, тобто, якщо вектори насправді близькі і не згруповані разом.  

По аналогії і 2C   визначається як матриця загальних затрат для порушення (2) 
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Проте, в цьому випадку, ціна – зростаюча функція відстані між ),( ji ll . Це також 

досить природно, так як нам би хотілось збільшити ціну, якщо віддалені вектори (і таким 
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чином перцептивно чіткі) об’єднані разом. Визначаємо ті ж параметри, тобто  Г та α як в (6) 

та (7). Проте, це не обмеження. В загальному, дані параметри можна обрати окремо 

(оптимізувати емпірично), як для (6), так і для  (7).  

Далі, нехай матриці 1S  та 2S   визначаються як 
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Зауважимо, що 1S  відрізняється від 1C  в тому змісті, що  список 1S  включає ціну за всі 

можливі помилки, в той час як 1C  – це матриця затрат для помилок, що створюються 

алгоритмом кластеризації. Теж саме буде вірно і для 2S   та 2C . Далі нормалізуємо списки в 

1C  та 2C  для визначення нормалізованої матриці затрат  1
~
C  та  2

~
C наступним чином  
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Дана нормалізація стверджує, що      1,0,
~

,,
~

21 jiCjiC .  

Таким чином, загальна функція затрат визначається як 

                                   21
~~
CCEPerr   .                                                         (12) 

Очікування щодо загального розподілу ),( ji ll , тобто (12) можна переписати як  

          jiCjiCjpipP
i j

err ,
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21   .                                        (13) 

На даному етапі важливо відзначити, що функція відстані  ji llD ,  може бути будь-

якою функцією il  та jl , що задовольняє метричні властивості - симетрію та аксіому 

трикутника. Функція відстані ),( D не обмежується до будь-якого класу функцій, окрім 

вимоги щоб вона була метрична. На практиці вибір ),( D  мотивується природою 

характерних ознак, отриманих на cтадії  хеш алгоритму.  

Два додаткових члени в (12)  1CE  та  2CE  визначають кількість помилок, що є 

результатом порушення (1) та (2) відповідно. В особливості,  1CE  можна інтерпретувати як 

очікувану ціну порушення (1), так само і  2CE  визначає очікувану ціну, що є результатом 

порушення (2). Це саме та структура функції затрат (12), якою запропонований нами 

алгоритм кластеризації використає для полегшення балансу між цілями (1) та (2) хеш 

алгоритму. У випадку, якщо α = 0,  1CE  та  2CE  представляють загальну вірогідність 

порушення (1) та (2) відповідно.  

Наша мета – розвинути алгоритм кластеризації чи створити таблиці кодування, щоб 

мінімізувати функцію затрат в (12), що найбільш підходить для застосування перцептивного 

хешування зображення (або медіа).   

Запропонований алгоритм кластеризації. Знаходження оптимальної кластеризації, 

яка б досягла загального мінімуму для функції затрат в (12) є складною проблемою.  

Детермінована кластеризація. Для подальшого викладення матеріалу вектори в L 

будемо називати «точками даних». Алгоритм 1 описує базовий алгоритм кластеризації, 

точки даних у введеному просторі покриваються у значній мірі гіперсферами (кластерами) 

радіусом /2 (рис.1). Для кожної пари точок kji Sll ),(  та центру кластеру kl , отримаємо  
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Дана нерівність справедлива, тому що D (·,·) – метрична. На основі кроків 3 та 5 

базового алгоритму 1 кластеризації    
2

,,
2

,


 j
kk

i llDllD , і таким чином 

  ji llD , . Таким чином, алгоритм намагається згрупувати точки даних в  і, крім того, 

центри кластерів обираються на основі функції їх вірогідної маси. Це гарантує, що 

«перцептивно близькі» точки даних з великою вірогідністю будуть згруповані разом.  

 

 
 

Рис. 1. Візуалізація базового алгоритму кластеризації 

 

Базовий алгоритм кластеризації складається з наступних кроків (Алгоритм 1):  

 

Алгоритм 1. 

 

1. Отримати визначені користувачем параметри  та δ. Встановити число кластерів  
k=1.  

2. Обрати точку даних, пов’язану із найбільш вірогідною масою, та позначити її як 1l . 

3. Створити перший кластер, включаючи всі точки даних jl  такі як  
2

,1 
jllD . 

4.  k = k+1. Вибрати найбільш вірогідну точку даних kl  серед не згрупованих точок так, 

щоб   
2

3
,min  SlD k

CS , де S  – будь-який кластер, C  – позначає ряд кластерів, 

сформований для цього кроку алгоритму.  SlD k ,  – вираховується із використанням 

поняття відстані ряду отриманого    yxDSxD Cy ,min,  . 

5. Сформувати thk
 
 кластер kS  включаючи всі не згруповані точки даних jl  так, щоб  

6.  
2

,


j
k llD . 

7.  Повторити кроки 4 та 5 доти, поки всі кластери не будуть сформовані.  
8.  Кінець алгоритму. 

 

На даному етапі можливо зробити наступні висновки щодо базового алгоритму 

кластеризації:  
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 Мінімальна відстань між будь-якими двома членами двох різних кластерів має 

нижній кордон  і таким чином немає помилок від порушення (1), що гарантується кроком 4 
базового алгоритму кластеризації. 

 В середині кожного кластеру максимальна відстань між будь-якими двома точками є 

найбільшою , і тому що 0<  <δ немає порушення (2). 

 Точки даних, що залишись не згрупованими, менші за 
2

3
 будь-якого члену кожного 

кластеру.  

Для перцептивної стійкості, тобто досягнення (1), бажано мінімізувати  1CE . Так само 

для того, щоб підтримати слабкість до візуально чітких вставок, бажано, щоб  2CE  було 

настільки малим, наскільки це можливо (в ідеалі 0). Повна мінімізація одного піддала б 

небезпеці іншого.  

Висновки. Запропонований алгоритм кластеризації використовується для стиснення 

векторів характерних ознак, так як вимір відстані визначений на просторі результату VV   

задовольняє метричні властивості. Розроблена нова функція затрат, що складається із двох 

додаткових експоненціальних членів. Такі затрати краще реагують на цілі перцептивного 

хешування, на відміну від традиційного типу вимірювання викривлень на основі середньої 

відстані.  

Запропоноване рішення проблеми кластеризації досягається визначенням «більш 

ймовірних» та близьких векторів характерних ознак до однієї групи.  

Вперше було розроблено базову кластеризацію, що дає можливість кластерам не 

зазнавати жодних втрат. Запропонована кластеризація перевершує відомі техніки стиснення 

традиційного VQ та декодування із виправленням помилок для перцептивного хеш 

стиснення.  

Запропоновані алгоритми мають дві математичні властивості:  

1) число кластерів (або еквівалентно довжина хешу) –визначається автоматично;   

2) кластеризацію можна застосувати до векторів у будь-якому метричному просторі, 

тобто не потрібно робити жодних припущень щодо топології простору.  

Ці дві властивості зроблять запропоновані  алгоритми цінними у застосуванні для 

інших медіа, та в загальному, у стисненні даних та / або зменшенні розмірів.   

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Джулій В.М., Іванов К.В. Методика виявлення характерних ознак графічних зображень. // 

Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – № 2. –  2007. – C.115–119. 

2. В.М.Джулій, К.В.Іванов. Методика формування перехідного хешу графічного зображення. // 

Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – № 2. – 2008. – C.136–140.  

3. В.М.Джулій, К.В.Іванов. Уніфікована структура для перцептивного медіа хешування. // 

Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. К. ВІКНЕУ, 2010. – Вип. № 25. – C.31–37. 

4. Нетравалі, Арун Н. та Хаскель, Баррі Г.“Цифрові зображення: Представлення і компрессія”. 

– Нью-Йорк. 2002 . – 430 с. 

5. Лин та Чанг. ”Створення надійного цифрового підпису для идентифікації медіа” – М.: 

«Лори».  2000. – 270с. 

6. Галицкий А. В., Рябко С. Д., Шаньган В. Ф.  Защита информации в сети - анализ технологий 

и синтез решений. – М.: ДМК Пресс, 2004. – 616 с.: ил. 

7. Демидович Б. П., Марон И. А. Основы вычислительной  математики. – М.: «Наука». 1970. – 

664 с. 

 

Рецензент: д.т.н., проф. Лєнков С.В. 



 71 

 

УДК 621.396                                                                к.т.н., доц. Карпенко Б.О. (ВІКНУ) 

 к.т.н. Коломицев М.О. (НТУУ “КПІ”) 

                           к.т.н., проф. Якорнов Є.А. (ВІКНУ) 

Авдєєнко Г.Л. (НТУУ “КПІ”) 

          Ліпчевська І.Л. (НТУУ “КПІ”) 

Мазуренко О.В. (НТУУ “КПІ”) 

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ АДАПТИВНОЇ ОБРОБКИ РАДІО-

СИГНАЛІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

БЕЗДРОТОВОІ МЕРЕЖІ ЗВ`ЯЗКУ З РОЗПОДІЛЕНИМИ АНТЕННИМИ 

СИСТЕМАМИ 
 

У статті сформулювані пріоритетні напрямки розвитку адаптивної обробки сигналів 

шляхом розробки методів сумісного використання розподілених антенних систем (РАС) і 

адаптивних антенних решіток (ААР або Smart-антен) для забезпечення високих якісних та 

кількісних показників інтерфейсу передачі даних систем бездротового зв`язку (СБДЗ) та 

алгоритмів керування розподілом бездротової передачі інформації. 

Ключові слова: алгоритм, просторово-часова обробка, адаптивна обробка, система  

бездротового зв`язку, базова станція, мобільна станція, розподілена антенна система, 

адаптивна антенна решітка, характеристика направленості 

 

В статье сформулированы приоритетные направления развития адаптивной обработки 

сигналов путем разработки методов совместного использования распределенных антенных 

систем (РАС) и адаптивных антенных решеток (ААР или Smart-антенн) для обеспечения 

высоких качественных показателей интерфейса передачи данных систем беспроводной связи 

(СБПС) и алгоритмов управления распределением беспроводной передачи информации. 

Ключевые слова: алгоритм, пространственно-временная обработка, адаптивная 

обработка, система беспроводной связи, базовая станция, мобильная станция, распределенная 

антенная система, адаптивная антенная решетка, характеристика направленности. 

 

The perspective trends of the adaptive processing development by combining adaptive antenna 

arrays (AAR) with distributed antenna systems (DAS) for high quality factors of the transmit data 

interfaces of the wireless communication systems and the wireless data distribution algorithms are 

formulated. 

Keywords: algorithm, adaptive processing, wireless communication systems, space-time processing, 

base station, mobile station, distributed antenna system, adaptive antenna array, description of 

orientation. 

 

Постановка задачі. У роботи [1] автори вказали на наявність суттєвих недоліків різних 

груп методів просторово-часової обробки сигналів (ПЧОС) в каналі передачі даних від 

базової станції (БС) до мобільної станції (МС), які можуть бути зменшені шляхом 

гібридизації цих груп методів. Тому існує необхідність пошуку можливих шляхів 

проведення даної процедури та дослідження їх ефективності для подальшого розвитку СБДЗ. 

Основна мета роботи. Формулювання пріоритетних напрямків розвитку адаптивної 

обробки сигналів шляхом розробки нових методів та алгоритмів цієї обробки для 

підвищення ефективності та надійності функціонування існуючих СБДЗ  при використанні 

Smart-антен  на БС або ретрансляційних вузлах РАС з метою забезпечення абонентам 

широкого набору сучасних та майбутніх високошвидкісних телекомунікаційних послуг за 

умов наявності обмеженого радіочастотного ресурсу та впливу багатопроменевого 

поширення радіохвиль. 

Основна частина. Огляд почнемо з аналізу розповсюдження радіохвиль у 

радіоканалах СБДЗ. Відомо, що багатопроменеве розповсюдження радіохвиль в радіоканалі 

призводить до швидких завмирань сигналу як на БС, так й на мобільній станції (МС) [2-4]. В 
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свою чергу завмирання бувають частотно-селективними, часово-селективними та 

просторово-селективними, які, по-перше, призводять до спотворення спектра радіосигналу (а 

отже й його часової форми, особливо при передачі широкосмугових сигналів), а по-друге – 

до виникнення міжсимвольних викривлень. Останні призводять до появи пакету помилок в 

приймачі МС, для боротьби з якими на передавальній частині БС необхідно виконувати 

операції часового перемежування блоків символів та їх завадостійкого кодування, що веде до 

значного скорочення інформаційної швидкості (наприклад, в СБДЗ стандарту GSM на виході 

мовного вокодеру швидкість передачі мовного сигналу складає лише 9,6 кбіт/с, а після 

вказаних вище операцій обробки над цим мовним сигналом – 270 кбіт/с, тобто майже 30-ти 

кратне збільшення надмірності через вплив негативних факторів в радіоканалі). Також 

відомо, що характер прояву тих чи інших завмирань в кожний момент часу залежить від 

наявності відбиваючих та розсіюючих електромагнітні хвилі місцевих рухомих та нерухомих 

предметів, котрі оточують БС та МС, їхнього взаємного розташування в просторі, кількості 

та швидкості переміщення рухомого абоненту або місцевих предметів. 

В більшості практичних випадків антени БС розташовуються на щоглах, висотних 

будівлях, тобто вище за абонентську МС, внаслідок чого, наприклад, при розташуванні БС в 

сільській або приміській місцевості при створенні математичних моделей сигналів, що 

приймаються Smart-антеною БС, та які більш-менш адекватно відображають фізичні 

процеси, котрі відбуваються в радіоканалі, можна або знехтувати наявністю 

багатопроменевих компонент взагалі, або вважати, що вони надходять до БС в межах 

невеликого (зазвичай 5…10°) кутового сектору (так звана кутова дисперсія) з приблизно 

однаковою інтенсивністю та часовою затримкою (значно меншою за тривалість одиничного 

імпульсу псевдовипадкової послідовності, за допомогою якої відбувається розширення 

спектра первинного інформаційного сигналу), тобто є сильно корельованими в часі між 

собою (нероздільними в часі один від одного) і можуть у сукупності розглядатися як один 

сигнал, який може бути виділений шляхом формування вузького променя характеристики 

направленості (ХН) в кутовому напрямку середини цього сектора за допомогою Smart-

антени БС.  

В міських умовах розповсюдження радіохвиль на відміну від сільської та приміської 

місцевості в більшості випадків додатково наявні групи багатопроменевих компонент зі 

значною затримкою у часі (більшою або рівною тривалості одиничного імпульсу 

псевдовипадкової послідовності), які некорельовані між собою в часі й можуть бути 

відокремлені одна від одної за допомогою спеціальних пристроїв обробки – Rake-приймачів, 

що широко застосовуються в СБДЗ 2G покоління IS-95 CDMA як на БС (4-х канальні Rake-

приймачі), так і на МС (3-х канальні Rake-приймачі). Рівень корельованості 

багатопроменевих складових залежить від довжини шляху розповсюдження тому 

ефективним у боротьбі з багатопроменевістю може бути розподілення зони обслуговування 

на менші області зі встановленням в їх центрах розподілених антен, але це може призвести 

до збільшення вартості системи. 

Поміж тим, для подальшого покращення результатів ПЧОС в ААР за умов наявності, в 

першу чергу, некорельованих між собою у часі компонент багатопроменевого сигналу в 

зворотному каналі зв`язку (МС - БС) в зарубіжній літературі [5] наведені технічні рішення 

щодо поєднання приймальної Smart-антени та Rake-приймачів систем CDMA в одну 

комплексну систему просторового-часової або часово-просторової обробки (Spatial 

beamformer – Rake або Rake – spatial beamformer). При цьому забезпечується формування 

променів ХН Smart-антени у кутових напрямках цих некорельованих компонент з їх 

подальшим вирівнюванням за відомою затримкою у часі та складанням, що дозволяє 

отримати додатковий виграш у відношенні потужності сигналу до суми потужностей 

перешкоди та шуму (ВСПШ) на виході корелятора, який теоретично може бути 

компенсований відповідним збільшенням рівня внутрішньосистемних перешкод у стільнику 

чи секторі за рахунок підключення нових абонентів. Таким чином, вказані відомі технічні 

рішення щодо використання Smart-антен теоретично здатні оптимізувати параметри 
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існуючих СБДЗ, за рахунок як збільшення радіусу дії стільника через використання 

спрямованого випромінювання в напрямку багатопроменевих компонент кожного з 

користувачів, а отже й мінімізувати кількість вузлів зв’язку, так і за рахунок збільшення 

кількості абонентів.  

Однак, для практичного здійснення вказаної ПЧОС в Smart-антені БС необхідно, по-

перше, мати інформацію про часову затримку 4-х найбільш інтенсивних некорельованих в 

часі багатопроменевих компонент, а по-друге – інформацію про кутові напрямки приходу 

цих компонент. Оцінка часової затримки у сучасних Rake-приймачах здійснюється за 

допомогою використання спеціального скануючого корелятора, а кутових напрямків їх 

приходу – використанням методу фільтрації коду, який базується на вирішенні математичної 

задачі обчислення узагальнених власних чисел з використанням кореляційних матриць 

корисного сигналу, внутрішньосистемних перешкод та власних шумів приймального тракту 

БС до та після здійснення кореляційної обробки в приймачі, яка потребує великої кількості 

обчислювальних операцій [9]. Це робить актуальною задачу пошуку більш раціональних з 

точки зору обчислення методів пеленгації джерел випромінювання, ефективність яких 

наближається до оптимальних. 

Враховуючи той факт, що дуплексне рознесення Δf частот передачі й прийому досить 

невелике у порівнянні з частотним діапазоном, в якому функціонує СБДЗ (для IS-95 CDMA 

та CDMA2000, що працюють в діапазоні 824-849 / 869-894 МГц Δf = 45 МГц; для WCDMA, 

що працює в діапазоні 1920-1980/2110-2170 МГц Δf = 190 МГц) у багатьох зарубіжних 

літературних джерелах робиться припущення, що умови розповсюдження радіохвиль 

(відбиття, розсіювання тощо) у прямому та зворотному каналах зв`язку майже однакові, 

внаслідок чого можна вважати, що кутові напрямки приходу багатопроменевих компонент 

сигналу, обчислені у приймальному тракті, можуть бути використані для формування 

спрямованих випромінювань у прямому каналі, тобто каналі від БС до МС. У противному 

випадку до ААР БС необхідно  вводити пілот-сигнали для оцінки стану радіоканалу в МС з 

подальшою передачею цієї інформації до БС. 

З іншого боку зі збільшенням кількості абонентів, а також кількості сучасних 

високошвидкісних телекомунікаційних послуг виникає необхідність пошуку шляхів ще 

більш раціонального використання радіочастотного ресурсу, що, по-перше, в ідеалі або 

вимагає уникнення багатопроменевих складових взагалі, або пошуку способів подальшого  

зменшення негативного впливу наслідків багатопроменевого поширення, а по-друге – 

контрольованого в часі і просторі випромінювання сигналу для зменшення перешкоди 

абоненту даного стільника (або зони обслуговування) від абонента, який використовує той 

самий радіочастотний ресурс, але в сусідньому стільнику (зоні обслуговування). 

Дане питання вперше почало вирішуватись в СБДЗ 2G стандарту GSM шляхом 

введення повільного частотного переналагодження каналів зв’язку, а в стандарті СDMA – 

шляхом застосування кореляційної обробки за допомогою Rake-приймача [6, 7]. Наступним 

етапом стало експериментальне дослідження РАС з використанням методів просторово-

часового кодування в технологіях MIMO, MISO, SIMO, що проводиться  в даний період, а в 

споживче використання  в останній час вводиться лише в режимі тестування якості послуг 

[7, 8].  

Структурна та алгоритмічна база підходу, що базується на сумісному використанні 

Smart-антен та РАС, по-перше, може дозволити зменшити шлях (а отже й час затримки) 

розповсюдження сигналу безпосередньо між абонентом та антенною системою БС мережі 

зв’язку, що призведе до зменшення ймовірності появи сильно некорельованих багатопро-

меневих компонент, а по-друге – розподілити за рахунок спрямованого випромінювання 

радіочастотний ресурс в часі таким чином, щоб він повторно використовувався в різних 

каналах передачі даних (рис. 1). Проте для подальшого розширення ємнісних та швидкісних 

можливостей СБДЗ необхідна спрямована передача сигналу між БС та МС, шляхом 

впровадження направлених ААР у вузли РАС з розробкою алгоритмів їх взаємодії. 
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Таким чином, для досягнення поставленої мети необхідно: по-перше, визначити 

ситуації, коли групи методів розділення каналів, що забезпечуються РАС та Smart-антенами, 

використовуючись поодинці, знаходяться на межі своїх можливостей при обслуговуванні 

необхідної кількості абонентів; по-друге, дослідити гібридне використання даних підходів в 

цих ситуаціях з наступним проведенням оптимізації структур сумісного застосування ААР та 

РАС та алгоритмів роботи РАС для забезпечення максимізації ВСПШ в кожному каналі 

зв’язку між абонентом та базовою мережею зв’язку. 

 

Це можливо при вирішуванні 

наступних теоретичних і практичних 

задач: 

– аналіз існуючих та 

перспективних методів підвищення 

ефективності та надійності 

функціонування СБДЗ з використанням 

Smart-антен як поодинці, так й у якості 

елементів РАС на основі використання 

технології MIMO з методами 

просторово-часового кодування з 

урахуванням усіх переваг та недоліків; 

– розробка нової структурної та 

алгоритмічної бази сумісного 

використання РАС зі Smart-антенами у СБДЗ; 

– визначення та висування науково обґрунтованих технічних вимог до Smart-антен БС 

СБДЗ, що створюються, у реальних умовах їх функціонування; 

– оцінка реальних технічних характеристик Smart-антен, що створюються, з 

урахуванням можливих відхилень параметрів і умов їх функціонування на етапі 

проектування; 

– визначення та висування науково обґрунтованих вимог до трактів і елементів Smart-

антени, яка виконує ПЧОС, що дозволить правильно висувати вимоги до параметрів 

елементів і блоків, котрі виготовляються, та забезпечити економічну доцільність коштів, що 

вкладаються; 

– синтез оптимальних алгоритмів ПЧОС для передавального тракту БС в умовах 

апріорної невизначеності місцеположення абонентських приймачів; 

– створення перспективних технологій розробки вузлів Smart-антен, які дозволять 

реалізувати принципово нові архітектури побудови, що забезпечать завадостійкість каналів 

передачі даних; 

– вийти на новий рівень розробок Smart-антен, які відповідають розрахунковим даним і 

дозволяють об’єктивно оцінювати ефективність технічних засобів, що створюються на стадії 

проектування; 

– розрахунок внутрісистемних перешкод в бездротових мережах; 

– підвищення ЕМС радіоелектронних засобів в середині мережі.  

З них першочерговим та пріоритетним є розробка: 

1) математичних моделей електромагнітних полів корисного сигналу й перешкод на 

вході абонентських приймачів при ПЧОС в передавальному тракті Smart-антени БС (з 

можливістю  використання теорій кронекерівського та торцового добутку матриць); 

2) аналітичних методів синтезу оптимальних та субоптимальних алгоритмів ПЧОС 

передавального тракту Smart-антени БС; 

3) ефективних алгоритмів ПЧОС в передавальному тракті Smart-антени БС, що 

забезпечують абонентові просторово-часовий доступ до ресурсів системи в реальних умовах 

функціонування (з урахуванням випадкових просторово-часових флуктуацій параметрів 

сигналу й Smart-антени); 

 
Рис. 1. Функціонування РАС з ААР 
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4) методів аналізу ефективності використання ПЧОС в передавальному тракті Smart-

антени БС; 

5) методик експериментальних досліджень, що підтверджують вірогідність 

розроблених теоретичних моделей та методів; 

6) математичних моделей та результатів моделювання розподілу потужності сигналу в 

просторі і часі зони обслуговування СБДЗ, що забезпечується РАС з ААР; 

7) методик формування структур РАС СБДЗ з ААР з математичним моделюванням їх 

показників функціонування; 

8) методик формування ефективних алгоритмів функціонування РАС СБДЗ з ААР для 

досягнення високошвидкісної передачі даних великій кількості абонентів одночасно; 

9) методів аналізу ефективності структур та алгоритмів РАС СБДЗ з ААР в різних 

умовах функціонування. 

Висновки. Рішення вище названих задач і розробка алгоритмів адаптивної обробки 

радіосигналів при сумісному використанні ААР та РАС для роботи у реальному масштабі 

часу дозволять підвищити ефективність роботи систем бездротового радіозв`язку державних, 

військових та комерційних структур, а також систем диспетчеризації наземних транспортних 

засобів за умов їх використання у місцях з густою забудовою і на місцевості зі складним 

рельєфом при наявності обмеженого радіочастотного ресурсу. 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Карпенко Б.О., Якорнов Є.А., Авдєєнко Г.Л., Ліпчевська І.Л., Мазуренко О.В. Сучасний стан 

обробки радіосигналів бездротової мережі зв`язку в антенних системах базових станцій. Збірник 
наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.- 

Вип. № 27- К.: ВІКНУ, 2010, С.15-18. 

2. S.Glisic. Advanced Wireless Communications. 4G Technologies. – Chichester:Wiley, – 2004. – 

875p.  

3. N.Blaunstein, Ch.Christodoulou. Radio Propagation and Adaptive Antennas for Wireless 

Communication Links: Terrestrial, Atmospheric, and Ionospheric. - New Jersey: Wiley, – 2007. – 634p. 

4. Vaughan, R. Channels, propagation and antennas for mobile communications. – London: IEE, 

2003. – 753p. 

5. Rappaport Theodore S., Liberti Joseph C. “Smart Antennas for Wireless Communications: IS-95 

and Third Generation CDMA applications”,1999. – 365р. 

6. S.Glisic. Advanced Wireless Communications. 4G Technologies. – Chichester:Wiley, – 2004. – 

875p.  

7. Volker Kёuhn. Wireless Communications over MIMO Channels. Applications to CDMA and 

Multiple Antenna Systems. – Chichester: Wiley, – 2006. – 365p. 

8. Honglin Hu, Yan Zhang, Jijun Luo. Distributed antenna systems : open architecture for future 

wireless communications. – New York: Auerbach Publications, 2007. – 490p.  

9. Naguib Ayman F. “Adaptive antennas for CDMA wireless networks”. A dissertation submitted to  

the department of electrical engineering and the committee on graduate studies of Standford 

university, 1996, December. 

 

Рецензент: д.т.н., проф. Жердєв М.К.  

 



 76 

УДК 681.324:621.325                                        д.т.н., проф. Катеринчук І.С. (НАДПСУ) 

к.т.н. Мул Д.А. (НАДПСУ) 

Періг В.М. (ТернНЕУ) 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКСПЕРТИЗИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
 

Однією з важливих задач на етапі проектування телекомунікаційних систем є експертиза 

телекомунікаційних проектів. В статті розглядається концептуальні засади побудови системи 

показників якості телекомунікаційної системи. Розглядається алгоритм знаходження 

узагальненого експертного показника якості телекомунікаційної системи. 

Ключові слова: телекомунікаційна система,експертиза, показник якості. 
 

Одной из важных задач на этапе проектирования телекоммуникационных систем 

является экспертиза телекоммуникационных проектов. В статье рассматривается 

концептуальные основы построения системы показателей качества телекоммуникационной 

системы. Рассматривается алгоритм нахождения обобщенного экспертного показателя 

качества телекоммуникационной системы. 

Ключевые слова: телекоммуникационная система, экспертиза, показатель качества. 
 

One of the important tasks at the design stage of telecommunication systems is the examination of 

telecommunications projects. The article discusses the conceptual basis for the development of quality 

telecommunications systems. An algorithm for finding generalized Expert Quality telecommunication 

system is considered. 

Keywords: telecommunication system, the expertise, quality score. 
 

Вступ. Однією з суттєвих особливостей розвитку технічного оснащення Державної 

прикордонної служби України на сучасному етапі розвитку є широке провадження в 

оперативно-службову діяльність телекомунікаційних систем (ТКС). 

Важливим етапом в процедурі розробки (проектування) телекомунікаційних систем 

відіграє етап проведення експертизи телекомунікаційних проектів. 

Основною метою проведення експертизи ТКС є обґрунтування висновку щодо якості 

технічних рішень в ході проектування і розробки телекомунікаційної системи. Однією з 

головних задач, яка вирішується в ході проведення експертизи ТКС є формування 

оптимальної системи показників якості, які підлягають експертному оцінюванню в ході 

проектування ТКС і, разом з тим, дозволяють охопити всі найбільш суттєві властивості 

системи. 

Постановка завдання дослідження. Аналіз досліджень [1-4] в галузі проектування 

телекомунікаційних систем свідчить, що процедура побудови системи показників якості, яка 

б дозволила забезпечити експертне оцінювання проектних рішень щодо ТКС потребує 

подальшого розвитку. Методи формування системи показників якості, які пропонуються,  

побудовані на основі формалізації телекомунікаційної системи на базі еталонної моделі 

взаємодії відкритих систем. Разом з тим, запропоновані методи не дозволяють врахувати 

особливості фізичного, канального та мережевого рівнів, які відповідають еталонній моделі 

взаємодії відкритих систем. Таким чином, метою даного дослідження є формування 

концептуального підходу до побудови системи показників якості функціонування ТКС.  

Результати дослідження. Як свідчить аналіз робіт [1, 4], під ефективністю 

функціонування системи розуміється комплексна властивість процесу функціонування, яка 

характеризується оціночним твердженням відносно придатності або пристосованості 

технічних засобів передачі інформації і управління до вирішення поставлених задач на 

основі визначення показників якості системи або показників ефективності процесу 

функціонування системи.  

Під показником ефективності функціонування складної системи розуміється міра 

відповідності реального результату процесу функціонування системи необхідному.  

Враховуючи вимоги до показників ефективності функціонування системи та 

особливості процесу функціонування ТКС в якості показників ефективності може бути 

використана імовірність відповідності системи своєму функціональному призначенню 

(імовірність досягнення цілі). 
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Багатокритеріальний характер вимог до якості інформаційного обміну і управління, 

врахування процесів, які протікають в системі, приводить до постановки векторної задачі 

аналізу ефективності функціонування ТКС. 

Загальноприйнятим підходом до розробки системи показників якості таких систем є 

формування такої множини локальних показників якості, яка відповідає сукупності 

властивостей ТКС, що впливають на виконання поставлених перед нею завдань.  

Як свідчить аналіз [5], процес функціонування ТКС можна представити як сукупність 

процесу інформаційного обміну в ТКС і процесу управління якістю обміну інформацією. 

З метою проведення якісної експертизи ТКС слід сформувати структурну схему 

експертної системи для оцінки показників якості функціонування системи. Структурна схема 

експертної системи представлена рис. 1.  
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Рис. 1. Структура експертної системи показників якості ТКС СП 

 

Як видно з рис.1, експертна система представляє собою глобальну систему показників 

якості функціонування ТКС, яка формується експертною системою часткових процесів 

функціонування ТКС і експертною системою показників якості елементів ТКС. 

Серед локальних систем показників якості провідну роль займає система показників 

якості процесу інформаційного обміну, яка включає в себе час доставки повідомлення , 

коефіцієнт достовірності повідомлення  та вектор витрат ресурсів на доставку 

повідомлення : 

.                               (1) 

Локальна система показників якості управління має більш низький рівень ієрархії по 

відношенню до системи показників якості інформаційного обміну. Ця локальна система 
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включає в себе тривалість циклу управління параметрами ТКС при порушенні нормального 

функціонування , коефіцієнт ефективності управління  та вектор витрат 

ресурсів управління : 

.                                  (2) 

Ієрархія локальної системи показників якості системи інформаційного обміну і системи 

управління визначається ієрархією процесів, які забезпечуються цими системами. Локальні 

системи показників якості системи інформаційного обміну і системи управління містять 

аналогічні складові: 

, 

,                            (3) 

де  – матриці пропускних здатностей напрямків передачі 

інформації системи інформаційного обміну і швидкодії елементів  системи управління 

відповідно;  – матриці параметрів стійкості елементів системи 

інформаційного обміну і системи управління відповідно; ,  – матриці 

витрат ресурсів на функціонування системи інформаційного обміну і системи управління. 

Загальний алгоритм формування оцінок значень експертних показників якості ТКС СП, 

яка проектується, можна представити у наступному вигляді: 

1. Розробка математичних моделей показників якості, які враховують специфіку 

технічних рішень, що реалізуються на фізичному, канальному та мережевому рівні еталонної 

моделі взаємодії відкритих систем. 

2. Розробка оптимальних експертних систем показників якості. 

3. Доопрацювання статичних моделей показників якості, які увійшли у експертні 

системи показників якості, до можливості врахування динаміки процесів функціонування 

ТКС, яка проектується. 

4. Оцінка значень експертних показників якості при реалізації технічних рішень у 

межах ТКС, яка проектується. 

Висновки. Формалізація функціонування телекомунікаційної системи представляє 

собою сукупність двох функціональних підсистем, а саме системи інформаційного обміну та 

системи управління якістю інформаційного обміну. Система показників якості 

функціонування ТКС представляє собою множину локальних  показників якості 

інформаційного обміну і показників якості управління інформаційним обміном. 

Напрямом подальшого дослідження є розробка математичних моделей для визначення 

локальних показників якості інформаційного обміну для фізичного, канального та 

мережевого рівнів еталонної моделі взаємодії відкритих систем. 
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РАДИАЦИОННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ КРИСТАЛЛОВ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
У роботі проведені дослідження, які показали, що концентрація пор в опроміненому 

кристалі дорівнює приблизно 1,5∙10
19

 см
-3

. Це підтверджує можливість збільшення об’єму 

кристалу при опроміненні нейтронами в розглянутих умовах. Отримані результати необхідно 

враховувати при опроміненні полупровідникових приладів, транмутаційному легуванню 

матеріалів та інших випадків радіаційного  впливу. 
Ключові слова: транмутаційне легування, вакансійне розпухання, концентрація пор, 

точкові  дефекти Френкеля. 

 

В работе проведены исследования, которые показали, что концентрация пор в облученном 

кристалле составляет около 1,5∙10
19

 см
-3

. Это подтверждает возможность увеличения объема 

кристалла при облучении нейтронами в рассмотренных условиях. Полученные результаты 

необходимо учитывать при облучении полупроводниковых приборов, трансмутационном 

легировании материалов и других случаях радиационного воздействия.  

Ключевые слова: трансмутационное легирование, вакансионное распухание, концентрация 

пор, точечные дефекты Френкеля. 

 
In work are carried out researches which have shown, that concentration in the irradiated crystal 

makes about 1,5∙10
19

 sm
-3

. It confirms an opportunity of increase in volume of a crystal at an irradiation 

with neutrons in the considered conditions. The received results are necessary for considering at an 

irradiation of semi-conductor devices, transmutation doping, materials and other cases of radiating 

influence.  

Keywords: transmutation doping, vacancy to swell, concentration, Frenkel's point defects. 

 

Вступление. Внешний источник радиационного облучения рождает в 

полупроводниковых кристаллах только точечные дефекты Френкеля (атом в междоузлии - 

вакансия), но не кластеры вакансий. Значительная часть пар Френкеля, рождающихся в 

процессе облучения, не успевает взаимно рекомбинировать и поглощается на стоках, роль 

которых в монокристаллах играют дислокации, поры и поверхность образцов. Поглощение 

атомов в междоузлиях дислокациями происходит интенсивнее, чем поглощение вакансий, 

благодаря чему возникает избыток вакансий. Избыточные вакансии объединяются в пустоты 

- поры, скорость роста которых линейно зависит от избыточной концентрации вакансий, а 

объем образца увеличивается на величину, приблизительно равную суммарному объему пор 

[1]. Величина пор после облучения дозой 2∙10
18

 нейтрон/см
2
 достигает размеров порядка 

ангстремов [2]. Таким образом, происходит, так называемое, вакансионное распухание. 

Анализ состояния исследования. Известен эффект, при котором высокие дозы 

корпускулярного облучения приводят к резкому увеличению объема облученного вещества. 

Например, при дозе облучения ~9∙10
22

 нейтрон/см
2
 ( E 0,1 МэВ) при Т=530°С, характерной 

для ядерных реакторов на быстрых нейтронах, объем образца из аустенитной стали 

увеличивается на 13,7% [1]. Расширение щелочно-галоидных кристаллов при длительном 

времени нейтронного облучения достигает 0,12% [2]. Большинство экспериментальных и 

теоретических данных говорит о том, что в GaAs высокие дозы облучения также приводят к 

увеличению постоянной решетки [3]. 

Интенсивность вакансионного распухания зависит от температуры. При низких 

температурах, когда скорость диффузии междоузельных атомов и вакансий мала, распухание 

не происходит, а начиная с температуры порядка 0,3 плT  ( плT  - температура плавления), 

скорость диффузии точечных дефектов резко возрастает, и вакансионное распухание 
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становится заметным. Однако, начиная с температуры порядка 0,5 плT  вакансионное 

распухание снова прекращается из-за эффективного отжига радиационных дефектов [1]. 

Кроме вакансионного распухания, в облученных полупроводниковых кристаллах 

может происходить также газовое распухание. Оно возникает за счет происходящих в 

образце ядерных реакций. Например, при облучении быстрыми нейтронами с энергиями - 

14,5 МэВ идут ядерные реакции с образованием протонов ( pn, ) и альфа-частиц ( ,n ). В 

результате, кроме ядерного (трансмутационного) легирования, образуются газы - водород и 

гелий, пузырьки которых играют важную роль в радиационном распухании. Атомы этих 

газов, проникая в поры, создают в них газокинетическое давление, что приводит к 

вакансионно-газовому распуханию. 

Газокинетическое давление в поре может достигать ~(1-4)∙10
10 
дин/см

2
, что 

способствует увеличению скорости зарождения пор. Поэтому при облучении кристаллов 

полупроводниковых соединений быстрыми нейтронами зарождение пор происходит 

интенсивнее, чем при облучении заряженными частицами. Так, например, при облучении 

монокристаллов полупроводникового соединения GaP  нонами неона с энергиями 80-100 

кэВ и дозой 10
14

-10
16

 ион/см
2
 скорость зарождения пор была менее 10

7
-10

9
 см

-3
с

-1
, что 

практически не создавало заметной пористости. Аналогичные результаты получены и при 

облучении монокристаллов GaAs  быстрыми электронами с энергиями 3-4 МэВ. 

Основная часть. Рассмотрим процесс образования пор при вакансионном распухании 

и найдем их концентрацию. Известно, что скорость распухания 
V

V
 можно представить как 

разность потоков точечных дефектов к порам [1]: 
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где V  - первоначальный объем образца; ntr
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 4  - 

вероятности захвата вакансии и атома в междоузлии порами в момент времени t , 

соответственно; vD  и iD  - коэффициенты диффузии вакансий и междоузельных атомов; v  

и i  - соответствующие частоты перескоков; vC  и iC  - концентрации вакансий и 

междоузельных атомов, возникшие в результате облучения кристалла; 0
v

C  - равновесная 

концентрация вакансий; n  - концентрация пор. 

Если пора начала расти при 0tt  , то в момент времени 0tt   ее радиус будет [1]: 
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а средний радиус поры в момент t  определяется соотношением: 
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.                           (3) 

Поскольку в глубине облученного кристалла 0
vv CC   и iivv CDCD  , то формулы 

(1) и (3) упрощаются и их можно переписать в виде: 
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В статистической теории кристаллизации существует модель А.Н. Колмогорова и ее 

вариант – модель Мейла-Джонсона, которой мы воспользуемся для описания процесса 

образования пор [4].  

В ней сделаны следующие допущения: constt  )( ; сферическая форма поры; 

постоянная скорость роста поры v . В этой модели общая доля пор в основном веществе 
кристалла (т.е. скорость его распухания) после его облучения частицами высоких энергий в 

течение времени t  составляет: 
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  - при 10 X  ( 0X  - критический размер зародыша поры); 
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3/2
  - скорости захвата вакансий и междоузлий, 

соответственно;   - атомный объем; q  - фактор Зельдовича, характеризующий 

относительное число выживающих критических зародышей пор; 

 







































kT

xw

v

v

v

i
X

x
e

C

C
nkTE

)(010

1
 ,                                           (8) 

 

где )(xw  - поверхностная энергия поры. 

Подставляя в (8) значения v  и i  и воспользовавшись неравенством 
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Подставляя (9) в (7), найдем скорость зарождения пор  : 
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Скорость зарождения   можно связать с плотностью потока бомбардирующих частиц 
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Ф , обозначив: 
tS

N
ссмФ

i

v 


 


)( 12
3/22

, где N  - число частиц за интервал времени t , 

пересекающее площадь S , расположенную перпендикулярно направлению движения 

частиц. 

Тогда (10) окончательно перепишется так: 
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Запишем показатель экспоненты в формуле (6), подставляя в него значения   и v : 
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Подставим (12) в (6) и получим: 
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Приравнивая формулы (5) и (13), найдем концентрацию пор, образующихся в 

кристалле за время его облучения: 
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Поскольку в (14) экспоненциальный член мал, то, разложив его в ряд, окончательно 

получим: 
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Оценим эту величину. При ~vC 10
-1

, ~iC 5∙10
-3

, ~vD 10
-4

 см
2
/с, ~q 1, Ф ~ 10

11
 см

-2
с

-

1
, t 1 год = 365∙24∙3,6∙10

3 
с, из формулы (2.17) найдем n 1,5∙10

19
 см

-3
. 

Вывод. Таким образом, проведенный расчет показал, что концентрация пор в 

облученном кристалле составляет около 1,5∙10
19

 см
-3

. Это подтверждает возможность 

увеличения объема кристалла при облучении нейтронами в рассмотренных условиях. 

Подобный эффект необходимо учитывать при облучении полупроводниковых приборов, 

трансмутационном легировании материалов и других случаях радиационного воздействия.  
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УДК 629.735.051                                                                                  Муранов А.С. (НАУ) 

 

МОДЕЛІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З ГАРАНТОВАНИМ 

СЕРВІСОМ 

 
Запропоновано відповідно до вимог  ДСТУ ISO 9001, процесний підхід до створення моделей 

обслуговування (МО), що мають застосовуватися в системах надання мережних послуг на 

інфраструктурі телекомунікаційних мереж (ТМ). Ці моделі забезпечують можливість 

диференційованого обслуговування клієнтських прикладних застосувань з наданням відповідних 

гарантій щодо якості обслуговування. Побудова МО базується на концепції так званої ТОМ-

моделі структури управління телекомунікаційними мережами, яка підтримується МСЕ-Т. 

Виконано структуризацію процесів обслуговування та виявлено взаємозв’язок як між процесами, 

так і між службами з експлуатації ТМ, котрі ці процеси підтримують. Процеси та їхні 

взаємозв’язки відображено у вигляді відповідних графів, ув’язані сукупності котрих 

відображають розроблені МО. 

Ключові слова: моделі обслуговування, телекомунікаційні мережі. 

 

Предложен, в соответствии с требованиями ГСТУ ISO 9001, процессный подход к 

созданию моделей обслуживания (МО), которые должны применятся в системах 

предоставления сетевых услуг на инфраструктуре телекоммуникационных сетей (ТС).  

Эти модели обеспечивают возможность дифференцированного обслуживания клиентских 

прикладных приложений с предоставлением соответствующих гарантий относительно 

качества обслуживания. Построение МО базируется на концепции так называемой ТОМ-

модели структуры управления телекоммуникационными сетями, которая поддерживается 

МСЕ-Т. 

Выполнена структуризация процессов обслуживания и обнаружена взаимосвязь как между 

процессами, так и между службами эксплуатации ТС, которые эти процессы поддерживают. 

Процессы и их взаимосвязи отображены в виде соответствующих графов, связаных 

совокупностью, которая отображает разработанные МО. 

Ключевые слова: модели обслуживания, телекоммуникационные сети. 

 

In accordance with the State Standard of Ukraine ISO 9001, a process approach to the creation of 

service models intended for use in the systems providing network services on the basis of 

telecommunication networks is proposed. The models provide the possibility of differential servicing of 

client-based applications along with corresponding service quality guarantees. The created service models 

are based on the concept of so-called Telecommunication Service Model of telecommunication networks 

control structure, supported by MCE-T. The structuring of service processes has been carried out and the 

interrelation among both processes and telecommunication network operation services supporting these 

processes has been identified. The processes and their interrelations are represented in corresponding 

graphs, whose complexes reflect the developed service models. 

Keywords:service patterns , telecommunication networks. 

 

Вступ. Технології надання інформаційних сервісів на основі використання ресурсів 

телекомунікаційних мереж (ТМ) не реалізують б агатьох функціональних можливостей, що 

закладені у сучасне телекомунікаційне обладнання (ТКО). Характерний приклад – 

стандартизовані на міжнародному рівні технології інтеграції та диференціації мережних 

послуг DiffServ, RSVP та MPLS  із стеку протоколів TCP/IP. Механізми цих протоколів, як 

правило, вмонтовані в обладнання, що широко застосовується на практиці. Їхня інсталяція та 

коректне використання має забезпечити отримання суттєвих переваг для користувачів 

інформаційних сервісів. Тим не менш, внаслідок невідповідності загальноприйнятих методів 

експлуатації ТКО тим вимогам, що висувають нові телекомунікаційні технології, переваги 

цих технологій у достатній мірі поки що не є використаними.  

1. Ціль та завдання дослідження 

Для побудови реальних систем надання мережних послуг на інфраструктурі ТМ 

необхідно мати відповідні процедурні моделі обслуговування. Створення таких моделей за 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2413465_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1004526_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4112006_1_2
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умов, коли забезпечується можливість диференційованого обслуговування клієнтських 

прикладних застосувань з наданням відповідних гарантій щодо якості обслуговування, є 

ціллю даного дослідження. Іншими словами, в якості основного результату даної роботи 

планувалося отримати моделі взаємопов’язаних між собою процесів гарантованого 

обслуговування індивідуалізованих запитів користувачів мережних ресурсів. Передбачалося, 

що ці моделі мають слугувати реальною основою для впровадження операторами на 

практиці сучасних технологій надання послуг із транспортування даних, що реалізують усі 

якісно нові функціональні можливості сучасного ТКО. Перш за все, мається на увазі 

можливість забезпечення гарантованого надання послуг із транспортування даних з 

урахуванням тонкої структури потреб користувачів у таких послугах. 

 У процесі побудови моделей обслуговування послідовно вирішувалися наступні 

завдання.  Першою слід назвати задачу класифікації визначальних характеристик 

(параметрів) послуг із транспортування даних, що надаються на основі використання 

ресурсів сучасних мереж з пакетною комутацією, стосовно до систем гарантованого надання 

диференційованих послуг. Далі, на основі звісної із [1,2] узагальненої бізнес-моделі надання 

послуг передачі даних (ПД), здійснювався порівнювальний аналіз звісних систем 

обслуговування (зокрема, систем обслуговування з максимальними зусиллями, систем 

обслуговування з наданням переваг та систем диференційованого обслуговування з 

гарантованим сервісом) і потім на основі отриманих результатів такого аналізу оцінювалась 

своєчасність та доцільність впровадження в експлуатаційну практику системи 

диференційованого обслуговування з гарантованим сервісом (ДОГС).  

2. Основні підходи до побудови моделей обслуговування 

Для розробки моделей обслуговування використано процесний (процедурний) підхід до 

відображення змодельованої системи, оскільки такий підхід регламентовано вимогами  

ДСТУ ISO 9001. При цьому структура взаємозв’язків виробничих служб оператора зв’язку (у 

даному випадку, служб експлуатації телекомунікаційних систем) та процесів обслуговування 

має відповідати вимогам основних нормативних документів у сфері телекомунікацій 

(зокрема, [2,3]) з урахуванням необхідності використання механізмів керування якістю 

обслуговування QoS. У даній роботі концепція рекомендацій Е.800 та Е.801 МСЕ-Т 

розвинена та деталізована стосовно до послуг ПД, що надаються з використанням ресурсів 

мереж з пакетною комутацією. Ключовим моментом, що привнесений у концепцію 

рекомендацій  Е.800 та Е.801 МСЕ-Т, є вимога структуризації усіх процесів обслуговування 

відносно стадій життєвого циклу укладених сервісних угод, потік котрих має оброблюватися 

оператором мережі у реальному часі диференційовано, тобто з урахуванням індивідуальних 

особливостей кожної із укладених сервісних угод. 

У процесі розробки моделей обслуговування виконано структурування елементів 

системи надання послуг, таких як показники якості послуг, множина контрольованих в 

процесі обслуговування параметрів, діапазони припустимих значень цих параметрів, 

характеристики сервісних вимог, на основі котрих здійснюється обслуговування, стадії 

життєвого циклу сервісних угод. У рамках кожної стадії життєвого циклу сервісної угоди 

виконано структуризацію процесів обслуговування та виявлено взаємозв’язок як між 

процесами, так і між службами з експлуатації ТКО, котрі ці процеси підтримують в процесі 

обслуговування. Процеси та їхні взаємозв’язки відображено у вигляді відповідних графів, 

ув’язані сукупності котрих уніфікованим шляхом відображають розроблені процедурні 

моделі обслуговування.  

3. Структура взаємозв’язків між службами та процесами  обслуговування  
Технологічні процеси надання послуг на основі використання ресурсів ТМ мають бути 

узгоджені між собою і оптимізовані  за критерієм мінімуму експлуатаційних витрат. 

Запропоновані у цій роботі моделі обслуговування базуються на процесному підході (див. 

ДСТУ ISO 9000) і концепції так званої ТОМ-моделі структури управління 

телекомунікаційними мережами, що підтримується МСЕ-Т. З урахуванням вищезазначеного, 

а також прийнятого розподілу життєвого циклу підтримуваних сервісних угод за стадіями, 
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що визначені у [2], структура процесних моделей обслуговування має відтворювати 

взаємозв’язок служб та процесів обслуговування, що відображений на рис.1.  

Як видно із рис.1, уся множина технологічних процесів, що у сукупності визначають  

технологію надання послуг на базі ТМ, за функціональною ознакою розподілена на три 

підмножини груп процесів: 

1) підмножина груп процесів, пов’язаних із організаційною підтримкою надання 

послуг; 

2) підмножина груп процесів, пов’язаних із технічною підтримкою надання послуг;  

3) підмножина груп процесів, пов’язаних із технічною підтримкою мережі та 

управлінням ресурсами мережі. 

У свою чергу, упорядкованість окремих процесів в рамках кожної із груп процесів 

відповідає структурі ТОМ-моделі, що відображена на рис.1 у вигляді сукупності білих та 

темних прямокутників на білому фоні. Два темних прямокутника на білому фоні 

відображають білінгові процеси – фінансовий супровід обслуговування та визначення 

вартості послуги. На кінець, структура розподілу процесів організаційної підтримки  надання 

послуг  повністю відображає стадії життєвого циклу сервісних угод, відповідно до умов 

котрих здійснюється обслуговування. 

Кожна група процесів підтримується відповідною спеціалізованою експлуатаційною 

службою. Зокрема, організаційну підтримку надання послуг, у т.ч. взаємодію із 

користувачами та покупцями послуг, здійснюють шість служб: функціональні обов’язки між 

п’ятьма із них розподілені відповідно до стадій життєвого циклу сервісних угод, а шоста 

служба забезпечує фінансовий супровід надання послуг і має враховуватися у процесних 

моделях обслуговування згідно із архітектурою ТОМ-моделі. Розподіл груп процесів 

технічної підтримки надання послуг, мережі та мережних ресурсів між спеціалізованими 

службами, що повинні реалізовувати ці процеси на практиці, здійснений відповідно до ТОМ-

моделі, тобто п’ять служб на рівні управління наданням послуг і п’ять служб на рівні 

управління мережними ресурсами.  Така структуризація груп процесів є гармонізованою із 

функціональною структурою характеристик властивостей якості послуг та мережної 

досконалості (властивостей QoS/NP), що надана у рекомендації Е.800 МСЕ-Т. Ці властивості 

послуг та ресурсів мережі, а також їхній зв’язок із групами процесів та службами, що ці 

властивості забезпечують, відображені на рис.1 у вигляді прямокутників на темному фоні. 

Відображену структуру взаємозв’язків між службами підтримки обслуговування покупців 

послуг та групами процесів, що ці служби реалізують, використано для побудови процесних 

моделей обслуговування.  
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 4. Мова відображення процесів обслуговування   
Процесні моделі обслуговування відображають функціонально самодостатні 

технологічні ланцюги, що реалізують прийняту технологію обслуговування. Уся множина 

процесів обслуговування охоплюється наступними видами процесних моделей: 

1) модель підтримки створення та розвитку послуг; 

2) модель підтримки продажу послуг; 

3) модель опрацювання замовлень; 

4) модель опрацювання проблем; 

5) модель підтримки розрахунків за обслуговування; 

6) модель підтримки аналізу та оцінки якості обслуговування. 

У якості основного складового елементу процесної моделі обслуговування прийнято 

відображення одиничного вектора інформаційного потоку, що генерується певною однією 

службою і використовується іншою службою підтримки обслуговування. Іншими словами, 

кожен одиничний вектор має початок і кінець. Початок вектора пов’язується з групою 

процесів, що підтримуються якоюсь одною службою, а кінець – з групою процесів, що 

підтримуються будь-якою іншою службою. 

 Упорядковану послідовність одиничних векторів у вигляді ланцюго-подібного графа, 

що відображає один із процесів обслуговування, назвемо процесною моделлю 

обслуговування. 

 Якщо за цих умов здійснити нумерацію служб, що входять до складу ТОМ-моделі, 

відображеної на рис.1 і нумерацію можливих інформаційних потоків за їхніми видами, то 

позначка одиничного вектора буде мати такий вигляд: 

 

 

  n  m 
  i 

, 
де  n  - порядковий номер служби – джерела даних інформаційного потоку; 

     m – порядковий номер служби – отримувача даних інформаційного потоку; 

      i -  номер виду інформаційного потоку. 

     Нумерація служб згідно із їхніми порядковими номерами надана у табл.1. 

Таблиця 1 

Назва функцій служби 
Порядковий 

номер служби 

Назва функцій служби 

(подовження) 

Порядковий 

номер служби 

Розвиток послуг 1 
Розв’язання проблем в 

наданні послуг 9 

Узгодження/укладення 

сервісних угод 2 

Управління 

механізмами QоS 10 

Організація активізації послуг 
3 

Визначення вартості 

послуг 11 

Організація підтримки надання 

послуг 4 

Планування / інженерія 

мережі 12 

Аналіз та оцінка 

обслуговування 5 

Облік мережних 

ресурсів 13 

Фінансовий супровід надання 

послуг 6 

Забезпечення 

мережними ресурсами 14 

Проектування параметрів 

впроваджуваних послуг 
7 

Техобслуговування 

 та ремонт засобів 

мережі 15 

Конфігурування та інсталяція 

послуг  за сервісними угодами 8 

Управління даними 

 16 
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Дані щодо порядкових номерів, присвоєних службам підтримки обслуговування, 

відображені на рис.1. Нумерація видів інформаційних потоків надається під час опису 

процесних моделей обслуговування. При цьому прийняті такі позначення: 

ІПx, де x – порядковий номер виду інформаційного потоку (ІП); 

Сy – служба підтримки надання послуг (С) із порядковим номером y. 

5. Модель підтримки створення та розвитку послуг   

В якості типового прикладу застосування процесного підходу до побудови моделей 

обслуговування розглянемо модель підтримки створення та розвитку нових послуг, що 

створюються із використанням ресурсів ТМ. Організаційно-технологічна схема 

відображення процесів, що мають виконуватися технологічними підрозділами оператора ТМ 

на стадії створення нової або розвитку вже існуючої послуги (тобто, технологічний ланцюг 

потоків і процесів створення/модернізації послуги), показана у вигляді графа на рис.2. 

 
 

6 

ІПК 1 7 12 10 
1 2 3 

8 

5 

4 

9 

7 

2 

7 2 1 7 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

2 

8 

10 

11 

12 

18 

11 

 
Рис. 2. Модель створення та розвитку послуги 

 

1. Джерело ІП 1 - інтерфейс споживачів послуг (ІПК). 

2. ІП 1 – це інформаційний потік із побажаннями та вимогами споживачів щодо 

характеристик вже існуючих послуг та розробки нових послуг: функціональні 

характеристики послуг, параметри продуктивності, параметри QoS, точки доступу до послуг 

(SAP), технології доступу тощо.  

3. Отримувач даних ІП 1 – служба узгодження /укладання сервісних угод (С2). Ця 

служба збирає та здійснює попередню агрегацію даних ІП 1. 

4. ІП 2 – інформаційний потік із агрегованими даними щодо характеристик вже 

існуючих або нових послуг, що є бажаними для потенційних користувачів.     

5. Отримувач даних ІП 2 – служба розвитку послуг (С1). Ця служба виконує оцінку 

даних ІП 2 під кутом зору економічної доцільності модернізації існуючих або розробки 

нових послуг: бізнес-потенціал нової послуги, можливі додаткові прибутки від модернізації 

послуги і т. ін. 
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6. ІП3 – інформаційний потік із результатами оцінки бізнес-потенціалу нових послуг та 

додатковими зисками від модернізації вже існуючих послуг, часу життя послуг та інших 

характеристик бізнес-плану впровадження послуг. 

7. Отримувач даних ІП3 – служба проектування параметрів впроваджуваних послуг 

(С7). Ця служба на основі даних ІП3 здійснює проектування параметрів послуг: нових або 

тих, що мають бути модернізованими. В процесі проектування, як правило, досліджується 

кілька варіантів архітектури послуги, їхній вплив на рівень якості послуги. При цьому 

намагаються узгодити (оптимізувати) між собою вимоги до сервіс- та мережно-орієнтованих 

параметрів, а також до сервіс/мережно-незалежних параметрів, тобто найти компромісне 

рішення щодо вибору параметрів послуги. Компроміс полягає в тому, щоб, з одного боку, 

забезпечити високий рівень надання нової/модернізованої послуги, а з другого боку, при 

цьому суттєво не знизити коефіцієнт використання мережних ресурсів та (або) не підвищити 

ймовірність виникнення перенавантажень трафіку. 

В процесі проектування параметрів послуги служба С7, як правило, взаємодіє із 

службою С10  і С12, надсилаючи відповідні запити (ІП4 і ІП5) на адресу цих служб. Служба 

С12 отримує запити щодо можливостей мережної інфраструктури підтримати запроектовані 

параметри нової/модернізованої послуги, а служба С10  – щодо можливостей механізмів QoS 

забезпечити необхідну якість надання нової/модернізованої послуги. Опрацювавши такі 

запити, служби С10 та С12 надсилають необхідні відповіді на адресу служби С7 (ІП5 та ІП7). 

Процес інформаційного взаємного обміну між службами С7 – С10 та С7 – С12 триває в 

ітеративному режимі доти, поки служба С7 отримає кінцеві результати проектування 

параметрів нової/модернізованої послуги. 

8. ІП 4 – потік запитів служби С7 на адресу служби С12 із попередніми (проміжними) 

оцінками  параметрів впроваджуваної послуги щодо можливості мережної інфраструктури 

підтримати ці варіанти параметрів. Цей потік містить дані щодо усіх технічних параметрів 

послуги (як сервіс-орієнтованих, так і мережно-орієнтованих), необхідних  для її надання, 

включаючи QoS-параметри, географічні та часові обмеження тощо. В запитах може 

міститися інформація про можливі варіанти рішень під час проектування послуги із 

визначеними пріоритетами або преференціями в альтеративних рішеннях.  

9. Отримувач даних ІП 4 – служба планування/інженерії мережі (С12).  

Ця служба, взявши до уваги дані ІП 4, намагається розробити детальні вимоги щодо 

кількості та якості мережних ресурсів, які є необхідними для впровадження послуги із 

визначеними в ІП 4 характеристиками. Аналізуються вимоги, які пред’являються новою 

послугою до параметрів мережної досконалості, у порівнянні із існуючою структурою 

мережних ресурсів та навантажень мережних елементів. Проводиться інженерія додаткових 

потоків. Оцінюється вартість необхідних додаткових мережних ресурсів, вартість їхньої 

інсталяції, проміжок часу, потрібний для впровадження нової або модернізованої послуги на 

ТМ і т.ін. Визначається також порядок дій персоналу під час впровадження послуги. Якщо в 

процесі дослідження можливостей мережі щодо впровадження/модернізації послуги 

виявиться, що існуючі технології не дозволяють із достатньою ефективністю здійснити таке 

впровадження, то служба С12 має надати рекомендації щодо доцільності і  шляхів 

здійснення модернізації мережної інфраструктури з відповідними оцінками вартості 

модернізації та її терміну. 

10. ІП 5 – потік відповідей служби С12 на запити служби С7 із результатами 

планування та інженерії мережі, що здійснювались у зв’язку із впровадженням нової послуги 

або модернізацією вже існуючої послуги за наданими у запитах специфікаціями послуги. 

Цей інформаційний потік містить дані з оцінками ресурсних та часових витрат на 

модифікацію мережної інфраструктури, які доведеться нести якщо буде прийнято рішення 

про впровадження або модернізацію досліджуваної послуги за наданими специфікаціями. 

11. ІП 6 – потік запитів служби С7 на адресу служби С10 із попередніми (проміжними) 

оцінками параметрів впроваджуваної послуги щодо можливості підтримки наданих варіантів 

параметрів послуги механізмами QoS. Цей потік містить дані щодо усіх технічних 
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параметрів послуги (як сервіс-орієнтованих так і мережно-орієнтованих), необхідних для її 

надання, включаючи параметри мережної досконалості, географічні та часові обмеження 

тощо. В запитах може міститися інформація про можливі варіанти рішень під час 

проектування послуги із визначеними пріоритетами або преференціями в альтеративних 

рішеннях.  

12. Отримувач даних ІП6 – служба управління механізмами QoS (С10).  

Ця служба, взявши до уваги дані ІП6, намагається розробити процедури управління 

якістю надання нової/модернізованої послуги, що є необхідними для впровадження послуги 

із визначеними в ІП6 характеристиками. Аналізуються вимоги, що надаються новою 

послугою до служби QoS у порівнянні із існуючою архітектурою механізмів цієї служби. 

Оцінюються можливості щодо рівнів надання досліджуваної послуги, проміжок часу, 

потрібний для інсталяції нових процедур керування механізмами QoS і т.ін.  

13. ІП 7 – потік відповідей служби С10 на запити служби С7 із результатами розробки 

процедур управління механізмами QoS та оцінки можливих рівнів надання 

нової/модернізованої послуги за наданими у запитах специфікаціями цієї послуги.  

14. Отримувач даних ІП5 та ІП 7 – служба проектування параметрів 

впроваджуваних послуг (С7). Ця служба, взявши до уваги дані потоків ІП5 та ІП7, оцінює 

здійснюваність (рос. – реализуемость) нової/модернізованої послуги за досліджуваними 

варіантами специфікацій цієї послуги. Якщо результат оцінки  позитивний, то ця служба 

здійснює техно-робоче проектування послуги, включаючи створення  її трафаретів. 

Розроблюється також бізнес-план впровадження нової/модернізованої послуги в 

експлуатаційну практику сервіс-провайдера, включаючи розробку моделі ризиків, 

пов’язаних із цим впровадженням. В процесі проектування служба С7 взаємодіє в 

ітеративному режимі із службою С11 щодо визначення вартості послуги та розробки 

тарифної політики (потоки ІП8 та ІП9), а також через службу С2 взаємодіє із службою С3 

щодо визначення потоків матеріальних ресурсів, що необхідно акумулювати для 

забезпечення впровадження нової/модернізованої послуги (потоки ІП10, ІП11, ІП12 та ІП13). 

15. ІП8 – потік запитів служби С7 на адресу служби С11 із характеристиками 

нової/модернізованої послуги, що є необхідними для визначення вартості послуги та 

тарифної політики, пов’язаної із її продажем. 

16. Отримувач даних ІП8 – служба визначення вартості послуг (С11). Ця служба на 

основі даних ІП8 надає рекомендації проектувальникам послуги з проблем ціноутворення та 

розробки тарифної політики. 

17. ІП 9 – потік відповідей служби С11 на запити служби С7 із рекомендаціями щодо 

визначення ціни нової/модернізованої послуги та відповідної тарифної політики. 

18. ІП 10  – потік запитів служби С7 на адресу служби С1 щодо обсягів та динаміки 

забезпечення матеріальними ресурсами процесу надання нової/модернізованої послуги. 

19. Отримувач даних ІП 10 – служба розвитку послуг (С1). Ця служба, 

консультуючись із службою узгодження/укладання сервісних угод (С2) шляхом 

організації потоків ІП 11 та ІП 12, на основі даних потоку ІП 10 розроблює варіанти 

постачання матеріальними ресурсами, необхідних для впровадження нової/модернізованої 

послуги. 

20. ІП 13 – потік відповідей служби С1 на адресу служби С7 із розробленими 

варіантами забезпечення впровадження нової/модернізованої послуги матеріальними 

ресурсами. 

21. Отримувач даних ІП9 та ІП13 – служба проектування параметрів 

впроваджуваних послуг (С7).  В результаті проектування на основі даних ІП5, ІП7, ІП9 та 

ІП13 служба С7 визначає усі параметри (точніше, – області припустимих значень усіх 

параметрів) нової/модернізованої послуги, що дозволяється використовувати у якості 

параметрів SLA під час укладання сервісних угод. Дані щодо функціональності 

нової/модернізованої послуги, областей припустимих значень параметрів SLA, цін та 

тарифної політики, усієї множини умов та обмежень, що мають супроводжувати процес її 
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надання (зокрема, зони географічного покриття обслуговуванням, часові обмеження і т.ін.), 

за допомогою потоків ІП14, ІП15, ІП16, ІП17 та ІП18 надсилаються на адресу служб С2, С8, 

С10, С11,С12 з метою, щоб перелічені служби мали змогу підготуватися до надання 

нової/модернізованої послуги. 

22. ІП 14, ІП 15, ІП 16, ІП 17, ІП 18 – потоки із кінцевими результатами проектування 

нової/модернізованої послуги, що надсилаються службою С7 на адресу служб, що мають 

безпосереднє відношення до процесу впровадження послуг. Це служби С2, С8, С10, С11,С12. 

 

Висновки. 1. Розроблено основні підходи до побудови моделей обслуговування, що 

мають застосовуватися в системах  надання мережних послуг на інфраструктурі ТМ. Ці 

моделі забезпечують можливість диференційованого обслуговування клієнтських 

прикладних застосувань з наданням відповідних гарантій щодо якості обслуговування. Для 

розробки моделей обслуговування використано процесний (процедурний) підхід до 

відображення змодельованої системи відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001, а також 

концепція так званої ТОМ-моделі структури управління телекомунікаційними мережами, що 

підтримується МСЕ-Т. Концепція рекомендацій Е.800 та Е.801 МСЕ-Т розвинена та 

деталізована стосовно до послуг ПД, що надаються з використанням ресурсів мереж з 

пакетною комутацією.  

2. Виконано структуризацію процесів обслуговування та виявлено взаємозв’язок як між 

процесами, так і між службами з експлуатації ТКО, котрі ці процеси підтримують в процесі 

обслуговування. Процеси та їхні взаємозв’язки відображено у вигляді відповідних графів, 

ув’язані сукупності котрих уніфікованим шляхом відображають розроблені процедурні 

моделі обслуговування. 

3. Уся множина процесів обслуговування охоплюється наступними видами процесних 

моделей: модель підтримки створення та розвитку послуг; модель підтримки продажу 

послуг; модель опрацювання замовлень; модель опрацювання проблем; модель підтримки 

розрахунків за обслуговування; модель підтримки аналізу та оцінки якості обслуговування. 

Процесні моделі обслуговування представлені у вигляді графів та відображають 

функціонально самодостатні технологічні ланцюги, що реалізують прийняту технологію 

обслуговування. 

4. В якості типового прикладу застосування процесного підходу до побудови моделей 

обслуговування розглянуто модель підтримки створення та розвитку нових послуг, що 

створюються із використанням ресурсів ТМ. 
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РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ КАНАЛІВ ЗВ'ЯЗКУ ГЕНЕРАТОРА ТЕСТ-

ВЕКТОРІВ З ОБ'ЄКТОМ ДІАГНОСТУВАННЯ 
 

У статті розглянуто застосування структурно-логічних моделей об’єктів діагностування 

для опису способів з'єднання і взаємодії їх з генераторами тест-векторів системи 

діагностування. Наведено приклади розрахунку необхідної кількості каналів генератора тест- 

векторів для контролю й діагностування  інтегральних схем та  цифрових блоків, що побудовані 

на їх основі. 

Ключові слова: система діагностування, об’єкт діагностування. генератори тест-

векторів. 

 

В статье рассмотрены применение структурно-логических моделей объектов 

диагностирования для описания способов соединения и взаимодействия их с генераторами 

тест-векторов системы диагностирования. Приведены примеры расчета необходимого 

количества каналов генератора тест- векторов для контроля и диагностирование  

интегральных схем и  цифровых блоков построенных на их основе. 

Ключевые слова: система диагностирования, объект диагностирования, генератор тест-

векторов. 

 

In the article the application of structural-logical models of objects of diagnosing is considered for 

description of methods of connection and co-operation them with the generators of test-vectors of the 

system of diagnosing. The examples of calculation of necessary channels amount of test-vectors generator 

for control and the integrated circuits and digital blocks diagnosing are resulted built on their basis. 

Keywords: test system, unit under test, test-vectors generator. 

 

Вступ. Одним із найважливіших завдань при виробництві й експлуатації цифрових 

пристроїв є забезпечення їхньої працездатності. Пристрій після його виготовлення й у 

процесі експлуатації повинне бути справним. Визначення працездатності пристрою 

вирішується в процесі контролю й діагностування. Об'єктами діагностування (ОД) можуть 

бути як окремі компоненти, так і цифровий пристрій у цілому [1]. 

Під цифровим пристроєм (ЦП) будемо розуміти змонтовані на друкованих підкладках 

(платах) пристрої з елементами цифрових ВІС і ЗВІС. До ЦП у будемо відносити 

мікропроцесорні пристрої, виконані на базових мікропроцесорних комплектах та 

мікроконтролери. 

Ефективність підготовки й організація процесу діагностування залежить від способу 

опису ЦП. Вихідна інформація, звичайно, знаходиться в принципових електричних схемах. 

Однак такі схеми не можуть безпосередньо сприйматися ЕОМ. Для автоматизації операції 

діагнозу необхідно формалізувати опис об'єкта контролю.  

З аналізу ВІС , ЗВІС та цифрових пристроїв побудованих на їхній основі, видно, що 

вони як об'єкти діагностування досить складні, тому вони описуються різним ступенем 

деталізації. Використовуються наступні рівні деталізації: рівень характеристик 

контрольованого ЦП; функціональних вузлів; компонентів; топології з'єднання. Кожний 

рівень описується своєю математичною моделлю. 

Моделі об’єктів діагностування. Для опису характеристик цифрових пристроїв 

використовуються функціонально-логічні й структурно-логічні моделі. Функціонально-

логічні моделі засновані на застосуванні апарата алгебри логіки й установлюють 

функціональні залежності між вхідними (тестовими) впливами й вихідними сигналами.  

Для визначення працездатності ЦП часто недостатньо опису функцій, що виконуються 

цим пристроєм. Багато сучасних ВІС і ЗВІС, наприклад, мікропроцесори, мікроконтролери, 

елементи пам'яті, різні шинні формувачі, мають двонаправлені виводи, які можуть 

перебувати в третьому “високоімпедансному” стані. Для опису закону функціонування таких 
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компонентів, способів їхнього з'єднання й взаємодії використаються структурно-логічні 

моделі. Для побудови структурно-логічної моделі, звичайно, використається логічна мережа 

або логічна схема. 

Розглянемо застосування структурно-логічних моделей ОД для опису способів 

з'єднання й взаємодії генераторів тест-векторів (ГТВ). При розробці ГТВ одним із головних 

завдань є синхронізація їхньої роботи з ОД. Для визначення частоти видачі тест-

послідовностей на ОД і прийому від нього відповідних реакцій представимо його загальною 

структурною схемою, показаної на рисунку 1. 

Формування частоти подачі тест - векторів впливів на ОД безпосередньо  пов'язане з 

поширенням сигналу в i-ому, i=, однонаправленому, або в j-ому, j=, двонаправленному 

каналах ОД.  

Поширення сигналів у зазначених каналах припустимо характеризувати 

екстремальними значеннями часу затримки сигналу для кожного досліджуваного 

компонента ОД в i-ому або j-ому каналі . 

Ці екстремальні значення можливо визначити зі статичної обробки емпіричних 

данихбезпосередніх вимірів часу проходження сигналу по i-ому або j-ому каналі ОД для 

різних конфігурацій ОД . 

Моделювання затримок по заданому компоненті ОД здійснюється комбінаторними 

методами шляхом штучного виключення досліджує мого компонента програмними 

засобами.  

Перевагою пропонованої методики в порівнянні з іншими способами визначення 

параметра t є те, що вона дозволяє з меншими витратами набрати необхідний обсяг 

статистичного матеріалу на мінімальному числі ОД. Практично для багатокомпонентного 

ОД (із числом компонентів k20) всю необхідну статистику можна набрати на досить 

обмеженому числі ОД. Це значно зменшує вплив погрішностей, що обумовлені 

технологічною неадекватністю ОД одного типу. 
 

k1 k2 kn 
i 

Ti 

k1 k2 kn 

i+11 

k1 k2 kn 
i 

Ti 

k1 k2 kn 

i+11 

k1 k2 km 
j 

Tj 

k1 k2 km 

j+11 

k1 k2 kn 
i tj Ti 

Tj 
k1 k2 km 

j tj 

 
Рис. 1. Загальна структура об'єкта діагностування 

 

На рисунку позначено: Ti  - час затримки поширення сигналу в i-му однонаправленому 

каналі; Tk - час затримки поширення сигналу в k-му двонаправленому каналі; tj - час 

затримки поширення сигналу в j-му компоненті; К - компонента. 

Визначення кількості каналів генератора тест-векторів. При розробці систем 
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діагностування (СД) важливим є завдання визначення оптимальної кількості каналів зв'язку з 

об'єктом діагностування (ОД). Визначення оптимальної кількості каналів пов'язане з 

рішенням наступних проблем: 

1. Мала кількість каналів зв'язку з ОД не дає можливості провести його контроль і 

діагностування в повному обсязі. 

2. Велика кількість каналів зв'язку з ОД приводити до апаратурної надмірності, що 

спричиняє складність побудови СД, збільшене енергоспоживання, більші габарити, а 

відповідно, і низьку ефективність таких систем. 

Аналіз відомих СД показує, що багато з них розроблялись без обліку особливостей 

об'єктів діагностування . 

У наш час питання побудови АСД із певною кількістю каналів зв'язку з ОД 

вирішуються двома способами, кожний з яких має свої переваги й недоліки [1]. 

При першому способі кількість вихідних каналів визначається особливостями 

схемотехнічних  рішень самої СД.  

При іншому способі кількість каналів зв'язку з ОД визначається залежно від кількості 

контактів вихідних рознімань об'єкта діагностування. 

Для визначення оптимальної кількості каналів зв'язку СД із ОД пропонується спосіб, 

що враховує конструктивні можливості СД і особливості об'єкта діагностування. 

Основу автоматизованих систем комбінованого діагностування становлять блоки 

генераторів тест-векторів (ГТВ). 

ГТВ безпосередньо або через вузли сполучення підключаються до об'єкта 

діагностування, тому структура й параметри таких систем багато в чому залежати від 

структури й параметрів ГТВ. 

До основних параметрів ГТВ у схемотехнічному  аспекті відносяться: 

- кількість каналів зв'язку з ОД; 

- обсяг буферної пам'яті; 

- швидкість (частота) подачі тест-векторів на ОД і знімання  відповідних реакцій із 

нього. 

Для розрахунку кількості каналів зв'язків з ОД необхідно знати або призначення 

виводів (при контролі й діагностуванні  ВІС , ЗВІС), або схему електричну принципову (при 

контролі й діагностуванні цифрового пристрою). У випадку, коли за допомогою АСД, 

проводиться контроль за принципом "придатний - непридатний", кількість каналів можна 

розрахувати, якщо відомо кількість вхідних і вихідних ліній цифрового пристрою. 

Розрахунок необхідної кількості каналів ГТВ для контролю й діагностування  ВІС або 

ЗВІС розглянемо на прикладі ОМК  К1816ВЕ51 Розрахунок виконаємо в наступному порядку: 

1. Проаналізувати схему електричну принципову ОМК  К1816ВЕ51. 

2. Скласти таблицю сигналів (приклад таблиця (1.). 

3. Підрахувати кількість вхідних ліній k. 

4. Визначити l ліній передачі сигналів рівнем "0" і "1". 

5. Визначити k-l ліній передачі імпульсних сигналів. 

6. Підрахувати кількість вихідних ліній m. 

7. Підрахувати кількість двонаправлених ліній n. 

8. Розрахувати кількість каналів N за формулою: 

 

                        N = k + m + n .                                                                  (1) 

 

З таблиці 1 слідує, що для тестування ОМК  К1816ВЕ51 необхідний пристрій 

діагностування, що може подавати тестові послідовності по k = 5 каналам. Причому  вхідний 

сигнал ALE повинен бути сформовані із заданою довжиною й затримкою [2]. 

Пристрій діагностування також повинне мати m = 1 канал, по яких будуть прийматися 

відповідні реакції. При діагностуванні ОМК  К1816ВЕ51 необхідно врахувати, що в нього є 32 

двонаправлених ліній. Тому в системі діагностування повинне бути передбачене ще n= 32 
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канали, які могли б змінювати напрямок передачі тестової інформації в кожному такті 

синхронізатора. 

 Таблиця 1 

Перелік сигналів ОМК  К1816ВЕ51 

 

 Вхідні 

сигнали 

Строб Вихідні 

сигнали 

Двонаправлені 

сигнали 

 RST ALE RSEN P0.0-P0.7 

 EA   P1.0-P1.7 

 X1   P2.0-P2.7 

 X2   P3.0-P3.7 

Усього 4 1 1 32 

 

Т.ч., для тестування ОМК  К1816ВЕ51 системі діагностування, необхідний генератор 

тест-векторів, що мав би, як мінімум, N = k+m+n= 38 каналів. З них 6 однонаправлених і  32 

двонаправлених. По одному каналу необхідно подаватися імпульсний сигнал ALE, 

сформований по заданій довжині й затримці. Подача тестових послідовностей і прийом 

відповідних реакцій повинні здійснюватися на робочих частотах. 

При розрахунку необхідної кількості каналів СД для визначення працездатності 

цифрового пристрою в цілому, не завжди заздалегідь відома схема електрична принципова, 

по якій можна було б підрахувати кількість каналів зв'язку за запропонованою методикою. У 

цьому випадку доцільно застосувати інший підхід. 

Припустимо, що необхідно пристрій діагностування цифрових блоків персональних 

комп'ютерів IBM PC/AT. В основному всі ці блоки в комп’ютері підключаються через 

системну шину. Залежно від моделі комп'ютера, для зв'язку між усіма його пристроями, 

застосовуються стандартні шини типу ISA, EISA, VLB, PCI. Між собою шини відрізняються 

кількістю виводів, швидкістю передачі сигналів і деяких сигналів . 

Розрахунок необхідної кількості каналів ГТВ автоматизованої системи діагностування, 

для контролю цифрових блоків, розглянемо на прикладі персонального комп'ютера. 

Розрахунок виконаємо в наступному порядку: 

1. Уточнити тип персонального комп'ютера. 

2. Визначити тип системної шини (для даного приклада це PCI). 

3. Скласти таблицю сигналів системної шини (приклад таблиця (2). 

4. Підрахувати кількість вхідних ліній q. 

5. Визначити r ліній передачі сигналів рівнем " 0 " і " 1 ". 

6. Визначити q-r ліній передачі імпульсних сигналів. 

7. Підрахувати кількість вихідних ліній s. 

8. Підрахувати кількість двонаправлених ліній u. 

9. Розрахувати необхідну кількість каналів X за формулою: 

 

           X = q + s + u.                                                             ( 2 ) 

 

Сигнали шини PCI [3]. 

Знак - (мінус) перед назвою сигналу означає, що активний рівень цього сигналу 

логічний нуль, позначення {XX:0} означає групу сигналів із номерами від 0 до XX. 

AD{31:0} - мультиплексована шина адреси/даних. Адреса передається по сигналу - 

FRAME, у наступних тактах передаються дані. 

- C/ BE{3:0} - команда/дозвіл звертання до байтів. Команда, що визначає тип чергового 

циклу шини (читання-запис пам'яті, введення/виведення або читання/запис конфігурації, 

підтвердження переривання й інші) задається чотирьохбітним кодом у фазі адреси по 

сигналу - FRAME. 

- FRAME - індикатор фази адреси (інакше - передача даних). 
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- DEVSEL - вибір ініціатором пристрою призначення. 

- IRDY - готовність ініціатора до обміну даними. 

-TRDY - готовність пристрою призначення до обміну даними. 

-STOP - запит пристрою призначення до ініціатора на зупинку поточної транзакції. 

-LOCK - використається для установки, обслуговування й звільнення захвата ресурсу 

на PCI. 

-REQ {3:0} - запит від PCI-пристрою на захвата шини (для слотів 3:0). 

-GNT {3 0} - дозвіл майстрові на використання шини. 

PAR - загальний біт парності для ліній AD{31:0} і C/BE{3:0}. 

-ParityER - сигнал про помилку по парності (від пристрою, що її виявив). 

-RST - скидання всіх пристроїв. 

IDSEL - вибір пристрою призначення в циклах зчитування й запису конфігурації. 

-SERR - системна помилка, активізується будь-яким пристроєм PCI і викликає 

немаскуєме переривання процесора (NMI). 

-REQ64 - запит на 64-бітний обмін. 

-ASK64 - підтвердження 64-бітного обміну. 

-INTR A,B,C,D - лінії запитів переривання, направляються на доступні лінії IRQ BIOS 

комп'ютера. Запит по низькому рівні допускає поділюване використання ліній переривання. 

Clock - сигнал синхронізації на тактовій частоті шини. 

Test Clock, -TSTRES, TestDO, TestDI - сигнали для тестування адаптерів по інтерфейсі 

JTAG (на системній платі звичайно не задіяні). 

TSTMSLCT - переклад у режим тестування. 

З аналізу сигналів шини PCI зрозуміло, що шина ISA має q=63 вхідних ліній, s=9 

вихідних ліній і u = 16 двонаправлених ліній. Тому, при розробці генератора тест-векторів 

для системи діагностування цифрових блоків персонального комп'ютера типу IBM, 

необхідний генератор тест-векторів на X = 88 каналів. Причому, по 7 вхідних лініях повинні 

подаватися сигнали, сформовані із заданою тривалістю й затримкою відносно початку такту. 

Необхідно врахувати також те, що шина PCI має 16 двонаправлених ліній, по яких може 

мінятися напрямок передачі інформації. Тому в ГТВ винна бути передбачена можливість по 

16 каналам змінювати напрямок передачі інформації в кожному такті синхронізатора. 

Висновки. В основу розробки методики визначення оптимальної кількості каналів 

генератора тестових сигналів, які подаються на різні системні шини була покладена 

структурно-логічна модель ОД. Оптимальне число каналів генератора визначається з 

виведених граничних рівностей, що включають у собі безлічі однонаправлених і 

двонаправлених шин адреси, даних і керування ОД. 

Запропонований спосіб визначення оптимальної кількості каналів зв'язку з ОД дозволяє 

будувати автоматизовані системи діагностування для конкретних типів об'єктів 

діагностування з урахуванням їхніх особливостей і з мінімальними апаратурними й 

вартісними витратами. 
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МОДЕЛІ ПОДАННЯ ЗНАНЬ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМАХ НАВЧАННЯ 

 
У статті проведено аналіз моделей подання знань в інтелектуальних системах навчання. 

Розглянуто базові моделі подання знань, запропоновано кілька формальних критеріїв для їх 

порівняння та класифікації. Подані приклади застосування різних моделей на практиці. 

Ключові слова:модель, подання знань,критерії оцінки,нейронні мережі,фрейми. 

 

В статье проведен анализ моделей представления знаний в интеллектуальных системах 

обучения. Рассмотрены базовые модели представления знаний, предложено несколько 

формальных критериев для их сравнения и классификации. Представлены примеры 

использования различных моделей на практике. 

Ключевые слова: модель, представление знаний, критерии оценки, нейронные сети, 

фреймы. 

 

In the article the analysis of models of representation of knowledge’s is conducted in the 

intellectual systems of studies. The base models of representation of knowledge’s are considered, a few 

formal criteria are offered for their comparison and classification. Examples of application of different 

models are set in practice. 

Keywords: model, representation of knowledge’s, criteria of estimation, neuron networks, frames. 

 

Постановка завдання. Однією з основних проблем при створенні ІС є вибір моделі 

подання знань [1]. Саме модель подання знань визначає архітектуру, можливості і 

властивості системи, а також методи придбання знань ІС. В даний час відомий ряд базових 

моделей подання знань і їх модифікацій - це уявлення за допомогою фактів і правил, 

обчислювання предикатів, нейронні мережі, семантичні мережі, фрейми. Кожна з моделей 

дозволяє отримати інтелектуальну систему з деякими перевагами, роблячи її ефективнішою в 

конкретних умовах, полегшуючи її розуміння і необхідні модифікації. Таким чином, майже 

завжди перед розробником виникає завдання, на базі якої моделі подання знань будувати 

дану інтелектуальну систему стосовно даного конкретного завдання. 

З урахуванням даних, що зустрічаються в різних джерелах, проведемо аналіз сучасних 

моделей подання знань по наступному переліку критеріїв оцінки моделей, і представимо 

його у вигляді таблиці (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Аналіз сучасних моделей подання знань по деяким критеріям* 
Назва 
моделі 

      Критерій оцінки 

Продукці

йні моделі 

Обчислюванн

я предикатів 

Нейроні 

мережі 

Семантичні 

мережі 

Фреймові 

моделі 

Рівень 

складності 

(абстрактність) 

елементу знань 

Факти і 

правила 

Факти і 

правила 

Елемент 

знання-вектор 

станів всіх 

нейронів 

мережі 

Вершини-

вузли, які 

відповідають 

об’єктам або 

подіям і дуги, 

що зв’язують 

їх 

 

мережа 

вузлів і 

відносин, 

організовани

х ієрархічно 

Універсальність 

подання знань 

Неможливі

сть 

ефективно 

описати 

правила з 

Неможливість 

створення ІС, 

які 

маніпулюють 

знаннями з 

Необхідність 

організовуват

и мережі із 

значним 

числом 

встановлюєть

ся ієрархія 

спадкоємства 

в мережі 

поняття в 

кожному 

вузлі 

визначається 

набором 
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виключен

нями 

різних 

наочних 

областей 

нейронів атрибутів-

слотів 

Природність і 

наочність 
+ + - + - 

Здібність 

моделі до 

навчання і 

формування 

нових, 

несуперечлив

их знань 

- Середній: 

Можна 

з’ясувати чи є 

або відсутні 

суперечності 

між новими 

та існуючими 

знаннями 

Перенавчання 

або 

донавчання 

мережі 

зачіпає тільки 

значення 

вагових 

коефіцієнтів 

на 

міжнейронни

х з’єднаннях 

Встановлюєть

ся ієрархією 

спадкоємства 

в мережі 

Можлива 

тільки в 

системах з 

складною 

структурою 

фреймів 

Розмірність 

моделі за 

об’ємом 

пам’яті, 

необхідному 

для зберігання 

елементу 

моделі 

Малий 

через його 

простоту 

Малий через 

його простоту 

Невеликий 

об’єм пам’яті, 

необхідний 

для 

зберігання 

нейрона 

Невеликий, 

оскільки 

інформацію 

про 

успадковані 

властивості 

не потрібно 

повторювати 

в кожному 

вузлі мережі 

Значні 

об’єми 

пам’яті, які 

визначені 

складністю 

конкретного 

фрейму 

Зручність 

розробки 

системи 

+ + - - - 

*Складено автором 

Модель подання знань за допомогою фактів і правил побудована на використанні 

виразів вигляду: ЯКЩО (умова) - ТО (дія). 

Якщо поточна ситуація (факти) в завданні задовольняє або узгоджується з частиною 

правила ЯКЩО, то виконується дія, визначена частиною ТО [2]. Ця дія може виявитися дією 

на навколишній світ або ж вплинути на управління програмою (наприклад, викликати 

перевірку і запуск деякого набору інших правил), або може зводитися до вказівки системі 

додати новий факт або гіпотезу в базу даних. 

Зіставлення частин ЯКЩО правил з фактами може породити так званий ланцюжок 

виводів - дерево рішень [3]. Один з головних недоліків методу представлення знань за 

допомогою правил - значні витрати часу на побудову ланцюжка виводу. При частому 

використанні якого-небудь дерева рішень система «стискає» дерево рішень до нового 

правила і вводить його в базу знань. Цю дію називають продукцією правил Правило такого 

роду має значно велику розмірність, чим початкові правила. Системи, побудовані на основі 

продукційних моделей, ефективніші за витратами пам'яті і по швидкодії, чим системи, 

засновані просто на правилах. 

Модель подання знань за допомогою логіки предикатів використовує в своїй основі 

математичний апарат одного з розділів математичної логіки - символьної логіки [4]. 

Основними елементами представлення предикатів є «терм», що встановлює відповідність 

знакових символів описуваному об'єкту, і предикат для опису відношення суті у вигляді 

реляційної формули, що містить в собі терми. 

Коли йдеться про «предикат», то зазвичай мається на увазі, що в нього входить терм-

змінна. Предикат, всі терми якого є термами-константами, називається висловом. 
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Початок сучасним моделям подання знань за допомогою мереж нейронів належить 

роботі Маккаллока і Піттса [5], де автори зробили першу спробу емулювати людські 

здібності, класифікувати і розпізнавати образи. У їх формалізмі нейрони мають стан {0, 1} і 

порогову логіку переходу із стану в стан. 

Кожен нейрон визначає зважену суму станів решти нейронів і порівнює її з порогом, 

щоб визначити свій власний стан. Подальший розвиток цього напряму пов'язаний з тим, що 

Розенблат ввів в модель нейрона здібність зв'язків до модифікації, що зробило її навченою. 

Ця модель названа персептроном [6]. 

Отже, в рамках даного підходу елементом знання є стан мережі - вектор станів всіх 

нейронів мережі, що можна вважати середнім рівнем абстрактності подання знань. Для 

вирішення конкретного завдання необхідно організовувати мережі із значним числом 

нейронів. Невеликий об'єм пам'яті, необхідний для зберігання нейрона, дозволяє ефективно 

користуватися такими мережами. 

Нейронні мережі можуть бути реалізовані як програмно, так і апаратно. Зараз на 

комп'ютерному ринку пропонується широкий спектр апаратних засобів, що володіють 

різними функціями, можливостями і ціною [7]. Серед нейробіс, яких налічується декілька 

десятків типів, виділяються моделі фірми Adaptive Solutions (США) і Hitachi (Японія). 

Модель подання знань за допомогою семантичних мереж складається з вершин, 

названих вузлами, які відповідають об'єктам, концепціям або подіям, і дуг, що зв'язують їх, 

описують відносини між даними об’єктами [8]. Дуги можуть бути визначені різними 

методами. Зазвичай для представлення ієрархії використовуються дуги типу IS-A 

(відношення «являє») і HAS-PART (відношення «має частину»). Вони також встановлюють 

ієрархію спадкоємства в мережі, тобто елементи нижчого рівня в мережі можуть 

успадковувати властивості елементів більш високого рівня, що економить пам'ять, оскільки 

інформацію про успадковані властивості не потрібно повторювати в кожному вузлі мережі. 

Виводи на семантичних мережах реалізуються через відносини між елементами, проте, 

вони несуть в собі загрозу виникнення суперечностей. Модель універсальна і легко 

настроюється. Характерна особливість семантичної мережі - наочність знань як системи. 

Модель подання знань за допомогою фреймів запропонована Марвіном Мінським, який 

описує їх таким чином [9]: «Фрейм - це структура даних, що представляє стереотипну 

ситуацію, на зразок знаходження усередині деякого роду житлової кімнати або збору на 

вечірку з приводу народження дитини. Кожному фрейму приєднуються декілька видів 

інформації. Частина цієї інформації - про те, як використовувати фрейм. Частина про те, чого 

можна чекати далі. Частина про те, що слід робити, якщо ці очікування не підтвердяться».  

Фреймова модель по своїй організації багато в чому схожа на семантичну мережу. Вона 

є мережею вузлів і відносин, організованих ієрархічно: верхні вузли представляють загальні 

поняття, а підлеглі ним вузли - окремі випадки цих понять. У системі, заснованій на 

фреймах, поняття в кожному вузлі визначається набором атрибутів-слотів (наприклад, ім'я, 

колір, розмір) і значеннями цих атрибутів (наприклад, «Мерседес», чорний, маленький). 

Кожен слот може бути пов'язаний із спеціальними процедурами, які виконуються, коли 

інформація в слотах (значення атрибутів) міняється. З кожним слотом можна зв'язати будь-

яке число процедур. Одній з найбільш відомих ІС, побудованих на основі фреймів, є система 

MOLGEN, призначена для планування експериментів в області молекулярної генетики.  В 

даний час концепція фреймів швидко розвивається і розширюється, завдяки розвитку 

методів об'єктно-орієнтованого програмування. 

Висновок. Отже, кожна з відомих моделей подання знань володіє як мінімум трьома 

недоліками з приведеного списку: недостатня універсальність, складність отримання нових 

знань, можливість отримання суперечливих знань; складність нарощування моделі, значна 

розмірність моделі, відсутність наочності в представленні знань.  

Саме тому останнім часом значна увага в інженерії знань приділяється поєднанню 

різних моделей. Все більше створюється ІС, заснованих на таких підходах, як нейронні 

мережі і фрейми, семантичні мережі і логіка предикатів і т.п. Враховуючи все сказане, можна 
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зробити висновок про високу актуальність досліджень в цій області, а також про 

необхідність розробки нових підходів у вивченні моделей подання знань в інтелектуальних 

системах.  
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ТИПОВІ ВИДИ ДЕФЕКТІВ ПРОГРАМНО-КЕРУЄМИХ ПРИСТРОЇВ  

СУЧАСНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ОЗБРОЄННЯ 
 

У статті розглядається типові види дефектів програмно-керуємих пристроїв сучасних 

електронних засобів озброєння 

Ключові слова: програмно-керуємі пристрої, ЦОД, РЕЗО. 

 

В статье рассматриваются типовые виды дефектов програмно-управляемых устройств 

современных электронных средств вооружения 

Ключевые слова: програмно-управляемые устройства, ЦОД, РЭСВ. 

 

In the article the typical kinds of defects in software-controlled devices of modern electronic weapon 

are considered. 

Keywords: programmable devices, DOD, EMA. 
 

Вступ. Постійне ускладнення радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО) ППО, 

широке використання в них програмно-керуємих пристроїв значно ускладнюють процес 

контролю технічного стану. Функціональна складність, а також специфічні особливості 

діагностування цієї техніки призводять до ускладнення або неприродності використання 

існуючих математичних моделей для вирішення задач технічної діагностики. У зв’язку з 

цим, важливе практичне значення має задача аналізу придатності розробленої математичної 

моделі, яка б адекватно відображала процес функціонування програмно-керуємих пристроїв 

в працездатному та непрацездатному станах. 

В [1] на основі [2] розроблена математична модель програмно-керуємих пристроїв, яка 

передбачає розглядання їх на двох рівнях: логічному і функціональному, що дозволяє 

скоротити розмірність задачі контролю їхнього технічного стану та дозволяє враховувати 

зворотні зв’язки. 

Умова працездатності програмно-керуємого пристрою може бути визначена лише у 

разі розгляду заданої сукупності несправностей, типових для таких об’єктів. Статистичний 

аналіз показує, що типовими видами несправностей програмно-керуємих пристроїв у процесі 

їхньої експлуатації на логічному рівні є: розрив зв’язку, розрив зворотного зв’язку, 

замикання зв’язку, константний нуль, константна одиниця; а на функціональному рівні – 

константний нуль, константна одиниця, коротке замикання, розрив зв’язку, розрив 

зворотного зв’язку, замість однієї команди виконується деяка підмножина команд, разом з 

правильною командою виконується і неправильна, неправильне виконання інструкції [3, 4, 

5]. 

Постановка задачі. Здійснити моделювання типових видів несправностей на 

логічному і функціональному рівнях програмно-керуємих пристроїв РЕЗО на базі 

математичної моделі, розробленої в [1]. 

Розв’язання задачі. Вирішення поставленої задачі моделювання типових видів 

несправностей для програмно-керуємих пристроїв РЕЗО (надалі за текстом цифровий об’єкт 

діагнозу (ЦОД) розіб’ємо на два етапи: логічний і функціональний рівні. Кожний з етапів 

складається з таких дій: 

1. Виділення типової несправності. 

2. Побудова математичної моделі ЦОД із заданою несправністю. 

Перший етап: моделювання типових видів несправностей ЦОД на логічному рівні. 

  1.1.  Тип несправності  „розрив зв’язку”. 
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Несправність типу „розрив зв’язку” характеризується тим, що доріжка, яка з’єднує два 

елементи схеми, перестає транспортувати сигнал. Тобто сигнал, що отримує елемент схеми з 

даної доріжки, не залежить від сигналу, який через неї передається. 

1.2. Побудова математичної моделі ЦОД із несправністю типу „розрив зв’язку”. 

Наприклад, на рис. 1 зображена математична модель двох послідовно з’єднаних 

логічних елементів І-НІ,  побудована згідно з [1].  Відповідно до місця, розрив доріжки між 

елементами позначаємо штрих-пунктирною лінією. Таким чином,   математичну модель двох 

послідовно з’єднаних логічних елементів І-НІ з несправністю „розрив зв’язку” можна 

представити у вигляді,  зображеному  на рис. 2  

 

  

Рис. 1. Математична модель двох послідовно з’єднаних логічних елементів І-НІ   

 

На рис. 2 зображено математичну модель частини схеми з несправністю „розрив 

зв’язку” на логічному рівні.  

 

 

 

 

 

Рис. 2. Математична модель двох послідовно з’єднаних логічних 

 елементів І-НІ з  несправністю “розрив зв’язку" 

 

У табл. 1 наведена реакція двох послідовно з’єднаних інверторів на вхідні впливи при 

справному функціонуванні та при наявності несправності  „розрив зв’язку”. 

 

Таблиця 1  

Реакція двох послідовно з’єднаних інверторів на вхідні впливи при справному 

функціонуванні та при наявності несправності „розрив зв’язку” 

Відсутність або 

наявність 

несправності 

„розрив зв’язку” 

Вхід  

інверто

ра А 

Вихід  

інверто

ра А 

Вхід  

інверто

ра В 

Вихід 

інверто

ра В 

Немає 

несправності 

1 0 0 1 

Немає 

несправності 

0 1 1 0 

Є несправність 1 0 0 1 

Є несправність 0 1 0 1 

 

Робота схеми, зображеної на рис. 2, з несправністю типу „розрив зв’язку” відрізняється 

від роботи еталонної схеми, зображеної на рис. 1, тим, що при подачі деякого вхідного 

впливу на входи цих схем на їхніх виходах будуть отримані різні вихідні значення. Аналіз 

роботи представленої схеми показує, що для виявлення несправності „розрив зв’язку” 

необхідно подати такий вид тестових впливів, щоб транспортувати цю несправність на вихід 

об’єкта діагностування.      

2.1. Тип несправності „розрив зворотного зв’язку”.  

 А В 

A B 
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Несправність типу „розрив зворотного зв’язку” характеризується тим, що доріжка, яка 

з’єднує два елементи схеми, охоплені  зворотним зв’язком, перестає транспортувати з виходу 

на вхід сигнал, тобто елементи, охоплені зворотним зв’язком, будуть працювати в лінійному 

режимі. 

2.2. Побудова математичної моделі ЦОД із несправністю типу „розрив зворотного 

зв’язку”. 

На рис. 3 зображена математична модель внутрішньої структури RS-тригера на рівні 

логічного елемента, побудована згідно з [1]. Відповідно до місця зворотного зв’язку, 

несправність „розрив зворотного зв’язку” позначаємо кільцем чорного кольору, яке 

відображає елемент пам’яті, як показано на рис. 4. Таким чином, побудована схема є 

математичною моделлю ЦОД з несправністю „розрив зворотного зв’язку” на логічному 

рівні. 

Проілюструємо це на прикладі RS-тригера, еквівалентна схема якого на базі мереж 

Петрі з уведеною несправністю показана на рис. 4. 

У таблиці істинності (табл. 2) наведені значення для реакцій на виходах ЦОД у 

залежності від вхідних впливів (p – позначення для пам’яті попереднього значення першого 

виходу RS-тригера) 

 

 

 Рис. 3. Математична модель структури RS-тригера на рівні логічного елемента 

 Рис. 4. RS-тригер з уведеною несправністю „розрив зворотного зв’язку” 

   Таблиця 2 

Реакції справного та несправного RS–тригерів 

x1 x2 
Справний  

RS-тригер 

Несправний  

RS-тригер 

0 0 p 0 

1 0 1 1 

0 1 0 0 

1 1 – 0 

З таблиці видно, що елемент втратив можливість „запам’ятовувати”, крім того, він став 

працювати на заборонених вхідних впливах. Таку несправність важко виявити, оскільки на 

двох з трьох наборів вхідних впливів елемент працює правильно (заборонені вхідні впливи 

⌐& 

⌐& 

X2 

X1 

 P1 

 P2 

Y1 

Y2 

⌐& 

⌐& 

X2 

X1 

 P1 

 P2 

Y1 

Y2 
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не подаються). Крім цього, на один вхідний вплив елемент може давати правильні вихідні 

реакції, якщо на попередньому такті  RS-тригер був установлений у „0” (розглядається 

значення на першому виході RS-тригера).  

Процес контролю технічного стану необхідно провести за два такти, оскільки, не 

встановивши тригер у потрібний стан, неможливо отримати різницю між роботою справного 

і несправного тригерів. На першому такті потрібно встановити RS-тригер в „1”, подавши (1, 

0). На другому такті необхідно подати (0,0), щоб отримати значення попереднього такту. У 

випадку, коли елемент справний, на виході повинна бути константна одиниця, інакше 

елемент несправний. 

Робота схеми, зображеної на рис. 4, з несправністю типу „розрив зворотного зв’язку” 

відрізняється від роботи еталонної схеми, зображеної на рис. 3, тим, що при подачі деякого 

вхідного впливу на входи цих схем, на їхніх виходах будуть отримані різні вихідні значення. 

Аналіз роботи представленої схеми показує, що для виявлення несправності „розрив зв’язку” 

необхідно подати такий вид тестових  впливів, щоб транспортувати цю несправність на вихід 

об’єкта діагностування. 

3.1. Тип несправності „замикання зв’язків”. 

Несправність типу „замикання зв’язків” характеризується тим, що у ЦОД відбувається 

з’єднання двох доріжок, які у справному ЦОД проходять поруч, але не поєднані між собою. 

Таке з’єднання  призводить до того, що сигнали на виходах з цих доріжок абсолютно не 

залежать від вхідних сигналів на дані доріжки. 

3.2. Побудова математичної моделі ЦОД із несправністю типу „замикання зв’язків”. 

На базі розробленої в [1] математичної моделі будується математична модель 

справного ЦОД. Відповідно до місця замикання доріжок в ЦОД несправність типу 

„замикання зв’язків” позначається чорним квадратом, який об’єднує зв’язок між логічними 

елементами, охопленими несправністю „замикання зв’язків”. 

                          А                                                             С 

  

Рис. 5. Схема замикання зв’язків 
 
У цій схемі сигнали, які отримуються на виходах логічних елементів А та В, не 

відповідають сигналам,  що подаються на входи логічних елементів С та D. У відповідній 

еталонній схемі сигнали, що подаються на виходи логічних елементів А та В, відповідають 

сигналам,  які подаються на входи логічних елементів С та D. Робота даної схеми з заданою 

несправністю буде відрізнятися від роботи еталонної схеми, тобто при подачі однакових 

сигналів на входи даної та еталонної схем на їхніх виходах в загальному випадку будуть 

отримуватися різні значення. 

Несправність короткого замикання буде мати наведений вище вигляд також і в схемі з 

елементами, поєднаними зворотними зв’язками. 

Отже, бачимо, що математична модель, побудована на основі математичного апарата 

мереж Петрі, адекватно моделює цю несправність, оскільки математична модель ЦОД з 

даною несправністю функціонує аналогічно  самому ЦОД з даною несправністю. 

Робота зображеної на рис. 5 схеми з несправністю типу „замикання зв’язків” 

відрізняється від роботи еталонної схеми тим, що при подачі деякого вхідного впливу на 

входи цієї схеми та еталонної на їхніх виходах будуть отримані різні вихідні значення. 

Аналіз роботи представленої схеми показує, що для виявлення несправності „замикання 

В D 
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зв’язків” необхідно подати такий вид тестових  впливів, щоб транспортувати цю 

несправність на вихід об’єкта діагностування . 

4.1. Тип несправності „константний нуль”. 

Ця несправність характеризується тим, що  незалежно від того, який сигнал на вході 

доріжки, на її виході сигнал „нуль”. 

4.2. Побудова математичної моделі ЦОД із несправністю типу „константний нуль”. 

На базі розробленої в [1] математичної моделі будується математична модель 

справного ЦОД (рис. 6). Відповідно до місця знаходження даної несправності ЦОД 

несправність виду “константний нуль” позначаємо штрих-пунктирним колом. На рис. 7 

зображена несправність виду “константний нуль”, введена на зв’язку, який з’єднує  елементи 

А і В. 

 
 

 

Рис. 6. Еталонна схема зв’язку елементів А-В 

 

  

                                                 А                              В 

 

 

Рис. 7. На зв’язку елементів А-В уведена несправність “константний нуль” 

 

Під час роботи даної схеми несправність виду “константний нуль” проявляється в тому, 

що незалежно від того, який сигнал (0 або 1) подається на логічний елемент А, на логічний 

елемент В буде подано сигнал 0. При подачі однакових сигналів на входи даної та еталонної 

схем на їхніх виходах у загальному випадку будуть отримані різні значення, оскільки в 

еталонній схемі значення вхідного впливу на логічний елемент В залежить від значення 

вхідного впливу на логічний елемент А. 

Робота зображеної на рис. 7 схеми з несправністю типу „константний нуль” 

відрізняється від роботи еталонної схеми, зображеної на рис.6, тим, що при подачі деякого 

вхідного впливу на входи цих схем на їхніх виходах будуть отримані різні вихідні значення. 

Аналіз роботи представленої схеми показує, що для виявлення несправності „константний 

нуль” необхідно подати такий вид тестових  впливів, щоб транспортувати цю несправність 

на вихід об’єкта діагностування. 

5.1.  Тип несправності „константна одиниця”. 

Ця несправність характеризується тим, що  незалежно від того, який сигнал на вході 

доріжки, на її виході сигнал „одиниця”. 

5.2. Побудова математичної моделі програмно-керуємого пристрою із несправністю 

типу „константна одиниця”. 

На базі розробленої в [1] математичної моделі будується математична модель 

справного програмно-керуємого пристрою. Відповідно до місця знаходження даної 

несправності в програмно-керуємому пристрої несправність виду “константна одиниця” 

позначаємо кружком чорного кольору (рис. 8). 

                                  А                           В 

Рис. 8. На зв’язку елементів А-В уведена несправність “константна одиниця” 

 

Під час роботи даної схеми несправність відсутності зв’язку проявляється в тому, що 

незалежно від того, який сигнал (0 або 1)  подається на логічний елемент А, на логічний 

A B 

X Y Z 

 

X Z Y 
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елемент В буде подано сигнал 1. У разі подачі однакових сигналів на входи даної та 

еталонної схем на їхніх виходах в загальному випадку будуть отримані різні значення, 

оскільки в еталонній схемі значення вхідного сигналу на логічний елемент В залежить від 

значення вхідного сигналу на логічний елемент А. 

Отже, бачимо, що математична модель, побудована на основі математичного апарата 

мереж Петрі, адекватно моделює цю несправність, оскільки математична модель програмно-

керуємого пристрою з даною несправністю функціонує аналогічно  самому пристрою з 

даною несправністю. 

Робота зображеної на рис. 8 схеми з несправністю типу „константна одиниця” 

відрізняється від роботи еталонної схеми, зображеної на рис. 7, тим, що при подачі деякого 

вхідного впливу на входи цих схем на їхніх виходах будуть отримані різні вихідні значення. 

Аналіз роботи представленої схеми показує, що для виявлення несправності „константна 

одиниця” необхідно подати такий вид тестових  впливів, щоб транспортувати цю 

несправність на вихід об’єкта діагностування. 

Другий етап: моделювання типових видів несправностей програмно-керуємих 

пристроїв на функціональному рівні. 

Моделювання на функціональному рівні дозволяє розглянути об’єкти, структура яких 

невідома, але відомі їхні функціональні вузли (функції, які ці вузли виконують) і логічні 

зв’язки між цими вузлами. Несправність на логічному елементі відображається на роботі 

функціонального вузла, який його містить, а це неминуче відображається на правильності 

функціонала даного функціонального вузла.  

Відповідно до розробленої математичної моделі [1] програмно-керуємий пристрій на 

функціональному рівні представляється у вигляді функціонала, який позначимо 

),,( 1 nFFF  , де iF
 
показує значення на i-му виході пристрою. У разі розгляду типових 

несправностей змінюється  i-та компонента iF
 
функціоналу даного пристрою, в якій 

вводиться задана типова для функціонального рівня несправність. 

Типовими для функціонального рівня видами несправностей,  аналогічними типовим 

несправностям на логічному рівні, є: константний 0 (g-0), константна 1 (g-1), коротке 

замикання; розрив зв’язку[6].  

 1.1. Тип несправності „константний нуль”. 

 Це типовий вид несправності програмно-керуємого пристрою на функціональному 

рівні, сутність якого полягає у замиканні виходу (входу) елемента з логічним нулем схеми.  

1.2. Побудова математичної моделі із несправністю „константний нуль”. 

На базі розробленої в [1] математичної моделі будуються математичні моделі 

функціональних вузлів справного програмно-керуємого пристрою. Відповідно до того, на 

вході чи на виході функціонального вузла сталася несправність, в його фукнціоналі змінна 

або частина функціоналу, що відповідає несправному виходу, замінюється нулем. Тобто 

функціонал цього вузла матиме вигляд Fi = Fi (x1 , ..., xk-1, 0, xk-1, ..., xni), якщо несправність на 

вході функціонального вузла, i F i = (Fi
1 

..., Fi
k-1 

,0, Fi
k+1 

, ..., Fi
mi 
), якщо несправність на виході 

функціонального вузла. 

Математична модель програмно-керуємого пристрою з уведеною несправністю 

будується на основі цього відповідно до [1]. 

2.1. Тип несправності „константна одиниця”. 

Це типовий вид несправності програмно-керуємого пристрою на функціональному 

рівні, сутність якого полягає у замиканні виходу (входу) елемента з логічною 1.  

2.2. Побудова математичної моделі програмно-керуємого пристрою із несправністю 

типу „константна одиниця”. 

На базі розробленої в [1] математичної моделі будуються математичні моделі 

функціональних вузлів справного програмно-керуємого пристрою. Відповідно до того, на 

вході чи на виході функціонального вузла сталася несправність, в його фукнціоналі змінна 

або частина функціоналу, що відповідає несправному виходу, замінюється одиницею. Тобто 
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функціонал цього вузла матиме вигляд Fi = Fi (x1 , ..., xk-1, 1, xk-1, ..., xni), якщо несправність на 

вході функціонального вузла, i F i = (Fi
1 

..., Fi
k-1 

,1, Fi
k+1 

, ..., Fi
mi 
), якщо несправність на виході 

функціонального вузла. 

Математична модель програмно-керуємого пристрою з уведеною несправністю 

будується на основі цього відповідно до [1]. 

3.1. Тип несправності „коротке замикання”. 

Це типовий вид несправності цифрового пристрою на функціональному рівні, сутність 

якого полягає в тому, що відбувається замикання виходу (входу) елемента з іншими 

частинами схеми, які є динамічними (тобто вони не несуть постійного сигналу, бо інакше 

вони підпадають під попередні випадки – константний нуль і константна одиниця).  

3.2. Побудова математичної моделі цифрового пристрою із несправністю типу „коротке 

замикання”. 

- Задаються правила короткого замикання, тобто яким буде значення на вході 

функціонального вузла, якщо відбулося замикання двох доріжок, одна з яких несла вхідний 

сигнал на нього. Для цього задається  лише той сигнал, який буде, якщо на обох доріжках 

був 0, той, який буде, якщо були 1 і 0, та той, який був, якщо на доріжці була 1. 

- Для двох функціоналів, які відповідають сигналам на доріжках, що перетинаються, 

відповідно до правил короткого замикання будується функціонал короткого замикання, яким 

замінюються обидва функціонали. 

Математична модель програмно-керуємого пристрою з уведеною несправністю 

будується на основі цього відповідно до [1]. 

4.1. Тип несправності „ розрив зв’язку”. 

Це типовий вид несправності цифрового пристрою на функціональному рівні, сутність 

якого полягає у тому, що відбувається розрив лінійного зв’язку, який з’єднує функціональні 

вузли програмно-керуємого пристрою.  

4.2. Побудова математичної моделі цифрового пристрою із несправністю типу „розрив 

зв’язку”. 

Зі структурної схеми цифрового пристрою вилучається зв’язок, розрив якого відбувся, і 

на основі цієї нової схеми відповідно до [1] будується узагальнений функціонал цифрового 

пристрою. 

5.1. Тип несправності „ розрив зворотного зв’язку”. 

Це типовий вид несправності програмно-керуємого пристрою на функціональному 

рівні, сутність якого полягає у тому, що відбувається розрив  зворотного зв’язку, який 

з’єднує функціональні вузли цифрового пристрою з несправністю „ розрив зв’язку”.  

5.2. Побудова математичної моделі цифрового пристрою із несправністю типу „розрив 

зворотного зв’язку”. 

Зі структурної схеми програмно-керуємого пристрою вилучається доріжка, 

несправність якої призвела до розриву зворотного зв’язку,  і на основі цієї нової схеми 

відповідно до [1] будується узагальнений функціонал пристрою з несправністю „ розрив 

зворотного зв’язку”. 

Окрім розглянутих несправностей функціонального рівня, виділяють іще інструкційні 

несправності  [3], які фактично є наслідком уже вказаних несправностей, бо, розглянувши 

такі типові несправності функціонального рівня на логічного рівні, розуміємо, що вони є 

наслідком типових несправностей на логічному рівні. 

6.1. Виділення несправності типу „замість однієї команди виконується деяка 

підмножина команд”. 

6.2. Побудова математичної моделі програмно-керуємого пристрою із несправністю 

типу ”замість однієї команди виконується деяка підмножина команд”. 

Замість команди  II j  , де I – множина інструкційних команд, виконується довільна 

підмножина команд II p 
 
відносно будь-якого розряду вихідних даних, зокрема порожня 
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множина. Відмова позначається як 
~

/ pj II . Неправильний результат може з’явитися в 

будь-якій підмножині розрядів вихідних даних. Значення компонента  )( pji IIF  , який 

відповідає i-му розряду, що відмовив, обчислюється за командою Ip, тобто 

   .,1        ),()(  iIFIIF pipji  

7.1. Виділення несправності типу „разом з правильною командою виконується і 

неправильна”. 

7.2. Побудова математичної моделі цифрового пристрою із несправністю типу „разом з 

правильною командою виконується і неправильна”. 

Команда II j   виконується одночасно з командою II p   відносно довільного 

розряду вихідних даних. Відмова позначається як pj II & . 

У цьому випадку значення i-го розряду вихідних даних )&( pji IIF  відповідає 

об’єднанню значень компонент )( ji IF  і )( рIFi , обчислених для команд Ii  и Ip. Операція 

об’єднання — це кон’юнкція або диз’юнкція сигналів у залежності від операцій логіки,  які 

виконує монтажне об’єднання окремих елементів ВІС і НВІС. 

8.1. Виділення несправності типу „неправильне виконання інструкції”. 

8.2. Побудова математичної моделі програмно-керуємого пристрою із несправністю 

типу „неправильне виконання інструкції”. 

Неправильне виконання інструкції II j   явно не пов’язане з виконанням інших 

інструкцій з множини I . Такі несправності визивають викривлення значень вихідного 

результату відносно будь-якого розряду вихідних даних при виконанні функції   
jsj IDF , 

заданої інструкцією jI . Такі несправності позначаються jF# . 

Висновки. Розглянуто прояви типових видів несправностей на логічному і 

функціональному рівнях програмно-керуємих пристроїв РЕЗО. Згідно з розробленою 

математичною моделлю [1]  проведений аналіз показує, що розроблена математична модель 

[1] дозволяє  проявити типові  види несправностей на логічному рівні  “розрив зв’язку”, 

„замикання зв’язку”, “константний нуль”, “константна одиниця” і при заданих типових 

несправностях на функціональному рівні - „константний нуль”, „константна одиниця”, 

„коротке замикання”, „розрив зв’язку”, „замість однієї команди виконується деяка 

підмножина команд”, „разом з правильною командою виконується і неправильна”, 

„неправильне виконання інструкції” програмно-керуємих пристроїв РЕЗО на 

функціональному та логічному рівні, що може знайти широке використання в галузі 

технічної діагностики при конструюванні технічних засобів діагнозу.  
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УДК 681.3-192                                                                                        Слюняєв А.С. (НАУ) 

 

МЕТОДИКА ПОШУКУ РІШЕННЯ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ МУЛЬТИАГЕНТНІЙ 

ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧІЙ СИСТЕМІ АЕРОПОРТУ 

 
На основі удосконаленого алгоритму виведення складних цільових формул запропоновано 

методику пошуку рішення інтелектуальним агентом у гетерогенному інформаційному 

середовищі інформаційно-керуючої системи аеропорту. 

Ключові слова: мультиагентна система, інформаційно-керуюча система, цільова формула,  

логічний вивід. 

 

На основе усовершенствованного алгоритма вывода сложных целевых формул предложена 

методика поиска решения интеллектуальным агентом в гетерогенной информационной среде 

информационно-управляющей системы аэропорта. 

Ключевые слова: мультиагентная система, информационно-управляющая система, 

целевая формула, логический вывод. 

 

The article highlights the decision making method built on the basis of the improved leading out 

algorithm that allows to get a special purpose formulas of search an intellectual agent in the 

heterogeneous informative environment of the air-port information-management system. 

Keywords: multiagent system, information-management system, a special purpose formula, 

inferencing. 

 

Вступ. Розробка інтелектуальної інформаційно-керуючої системи аеропорту (ІІКСА) на 

основі мультиагентного підходу неодмінно призводить до необхідності вирішення завдання 

щодо організації пошуку рішення інтелектуальними компонентами системи. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Вибір методу пошуку рішень і реалізації 

механізмів виводу визначається цілим рядом чинників: специфікою області застосування, 

розмірами простору пошуку, рівнем визначеності і надійності знань і даних, динамікою змін, 

що відбуваються в наочній області, моделями представлення знань, обчислювальними 

ресурсами, які можуть бути застосовані в інтелектуальній системі. 

При побудові глобальних баз знань успішно використовуються дедуктивні методи [1–

5]. У дедуктивних системах проблема, що підлягає вирішенню, формулюється у вигляді 

тверджень деякої формальної мови, а мета – у вигляді твердження, справедливість якого 

необхідно довести або спростувати на підставі аксіом і правил виведення формальної 

системи. Проблема пошуку рішення зводиться до доведення теореми, що встановлює 

логічний вихід цільової формули з формул-посилок. 

Аналіз публікацій за темою. Для випадку дедуктивної теорії з розподіленими базами 

знань широко застосовується алгоритм виведення MP (Message-Passing) [6], який, проте, не 

дає можливості здійснити виведення цільової формули Q, такої, сигнатура якої )Q(J  не 

належить цілком сигнатурі бази знань одного інтелектуального компонента )BF(J)Q(J k . 

Такий алгоритм є неприйнятним у випадку побудови інформаційно-керуючих систем 

великих підприємств (в т.ч аеропортів), структурні елементи яких мають різнорідний 

характер, а інформаційне середовище є гетерогенним. 

Метою статті є розробка методики пошуку рішення в інтелектуальній мультиагентній 

інформаційно-керуючій системі аеропорту на основі алгоритму виводу складних цільових 

формул, сигнатура яких належить не лише одній базі знань. 

Спираючись на основні положення системного аналізу, введемо поняття дерева 

інтелектуальних компонентів (ДІК), під яким розумітимемо зв'язнийзв’язний неорієнтований 

граф без циклів, вершинами якого є інтелектуальні компоненти ІІКСА (що позначаються 

далі як IKi,...,IKij,...,IKijφ,...), а дуги сполучають інтелектуальний компонент з іншими ІК 

вищого або нижчого рівнів, так що ІК нижчого рівня структурно входить в один з ІК вищого 

рівня (рис. 1). 
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У дереві ІК можуть виділяються три типи вершин: початкова вершина IК0, яка не має 

вхідних дуг, відповідає центральному ядру ІІКСА. Проміжні вершини – це вершини, які 

мають строго одну вхідну дугу і n вихідних дуг. Термінальні вершини – це вершини, які 

мають строго одну вхідну дугу і не мають вихідних дуг, що відповідає ІК найнижчого рівня 

ієрархії (рівень аеропортових датчиків та сканерів). 

 

 

Рис. 1. Топологія дерева інтелектуальних компонентів 

 

Для більшості інтелектуальних розподілених систем пошук таких формул є цілком 

можливим, оскільки бази знань ІК зберігають знання певного рівня ієрархії і нові знання (в 

даному випадку складна цільова формула Q) можуть виникати в процесі сумісного виводу по 

декількох БЗ різних ІК. Тому, для виводу в таких умовах, пропонується наступна методика, 

яка розвиває і удосконалює алгоритм MP, а також враховує особливості баз знань 

інформаційно-керуючої системи аеропорту.  

Позначимо як 
iIKT  – піддерево дерева інтелектуальних компонентів, що починається з 

iIK , li – індексну послідовність iIK , що однозначно визначає положення iIK  в ДІК, ld  – 

останню цифру індексної послідовності, | – операцію відсікання в індексній послідовності, lt 

– поточну індексну послідовність. Сигнатура піддерева 
iIKT  розуміється як об’єднання 

 )TIK)BF((J)T(J
ii IKijijIK  . 

Початкові дані: дерево інтелектуальних компонентів 
0IKT  відповідної ІІКСА, що 

включає множину баз знань nii}BF{R   де n – число ІК в ДІК; Q – цільова формула з 

сигнатурою )Q(J . 

Крок 1. Визначається початкова точка процесу логічного виводу. Піддерево 
iIKT  

вибираємо по найближчому ІК для ІО або ІА, що ініціював процес логічного виводу. 

Встановлюємо  li, lt:= li. 

Крок 2. Проводиться порівняння )Q(J  і )T(J
iIK . Якщо }T{J)Q(J iIK , то виведення Q в 

піддереві 
iIKT неможливе. Перехід до кроку 6, інакше до кроку 3. 

Крок 3. Для всіх 
iIKij TIK   виконується порівняння )Q(J  і )BF(J ij . Якщо існує j, такий 

що )BF(J)Q(J ij  те застосовується алгоритм MP для множини БЗ піддерева 
iIKT . Інакше – 

до кроку 4. 

ІК0 
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ІК2 ІКk 
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Крок 4. Для множини баз знань піддерева 
iIKT  будується граф перетинів G, далі він 

перетвориться в дерево GT відповідно до процедури Break-Cycles (G = (V,E,W)  [6]. 

Крок 5. Виконується логічний вивід в графі GT. Якщо вдається вивести Q, то видається 

повідомлення “Мета досягнута”, йти до кроку 7, інакше до кроку 6. 

Крок 6. Перевіряємо рівність lt=0, тобто чи не досягнутий нульовий рівень ієрархії в 

ДІК, якщо ні, то lt:=lt|ld. Перехід до кроку 2. При lt=0 вивід завершується безрезультатно. 

Крок 7. Завершення алгоритму. 

Для кожної пари E)j,i(  , такої що ji  (тут   є відношення строгого часткового 

порядку на визначеній множині),  якщо виводиться jBF  і ))j,i(W(J)(J  , то   

додається до BFi. Відбувається рух процесу логічного виводу від термінальних вершин 
iIKT  

в порядку зменшення відстані )j,i(dist  до вершини дерева 
iIKT  з додаванням в простір 

пошуку формул  . 

Адекватність і повноту удосконаленого алгоритму логічного виведення доводить 

наступна теорема. 

Теорема 3.1. Нехай Т – піддерево інтелектуальних компонентів з сукупністю баз знань 

nii}BF{R   для яких побудований граф перетинів G, що є деревом, тобто GT. Хай Q – 

формула в мові логіки першого порядку, така що )T(J)Q(J  . Тоді Q|R   якщо і тільки 

якщо алгоритм MPQ виводить “Мета досягнута”. 

Доведення. Для сукупності баз знань nii}BF{R   дерево G = (V,E,W) називається 

правильно поміченим, якщо для всіх E)j,i(   і BF1, BF2 з множини R, зв’язаних ребром )j,i(  

в G, виконується )BF(J)BF(J))j,i(W(J 21  . 

Скористаємося індукцією по числу баз знань в R. При одній базі знань, коли 1R   

удосконалений алгоритм співпадає з алгоритмом MP, і отже, теорема справедлива. 

При двох базах знань, коли 21 BFBFR,2R  , поажемо, що існує формула 

)BFJ()BFJ( 21  , така що 1BF  і QBF2  . Використаємо теорему Крейга і 

позначимо 1BF ,  QBF2 . По теоремі дедукції для логіки першого порядку 

 , отже, існує формула )J()J(   така, що   і  . По теоремі дедукції 

отримуємо, що 1BF  і QBF& 2  . Оскільки )BFJ()BFJ( 21    по побудові   і  , то 

теорема справедлива в цьому випадку. 

Припустимо, що теорема виконується при 1nR   і доведемо її справедливість при 

nR  . У графі перетинів n-а вершина може мати с пов’язаних з нею ребер (і1,і2,...,іс). Ребро 

(n,i1) розділяє дерево G на дві частини: G1(включає і1) і G2(включає i2). Нехай R1 і R2 

сукупності баз знань, такі що RRR 21   відповідають дерева G1 і G2. 

Як було показано вище, якщо R|–Q, тo існує )J(R)J(R 21   така, що 1R  і 

QR2  . Оскільки множина ребер (і1,j) розділяє два підграфа, відповідні теоріям R1 | BFi1 

і 2i2 BFR   виконується )BF|R(J)BFR(J)j,i(W
111 i1i21nj,E)j,i(  . 

Оскільки )J(R1  вважаємо, що ))j,i(WBF(J 1nj,E)j,i(i 11
  . 

Але по посилці індукції для G1, R1 формула   буде доведена в 
1i

BF , після того, як 

деякі формули будуть отримані з інших баз в G1, R1. Удосконалений алгоритм передасть   

до BFn, оскільки ))j,i(W(J 1  і G є правильно помічене дерево. Оскільки QR2   

застосовуючи посилку індукції до ))i,n(WBF(JQ(R,G E)i,n(n22    отримаємо, що 

Q  виводитиметься в BFn. Таким чином, буде доведено і  Q . 
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Висновок. Таким чином, розроблена на основі удосконаленого алгоритму виводу 

методика може бути застосована для  пошуку рішення в інформаційно-керуючій системі 

аеропорту, інформаційне середовище якого є неоднорідним і гетерогенним. Особливістю 

такого алгоритму є можливість виведення складних цільових формул, сигнатура яких 

належить не лише одній базі знань. 

Перспективами подальших досліджень у зазначеній області є розробка більш детальних 

алгоритмів виводу для конкретних баз знань, зокрема алгоритму термінального низхідного 

неаддитивного виводу, адитивного ієрархічного виводу та локального виводу. 
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Гап’юк В.М. (ВІКНУ) 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМАНТНИХ ЧАСТОТ ЛЮДСЬКОЇ МОВИ 

 
У статті запропонований метод визначення формантних частот, що є у спектрі сигналів 

різни мов та діалектів, який можна вважати універсальним для проведення аналізу мовних 

сигналів, розглядається залежність мовних сигналів від типу голосу та фізіологія їх формування 

голосовим трактом людини. 

Ключові слова: сигнал, звукова інформація, формантні частоти, мовний сигнал. 

 

В статье предложен метод определения формантного частот, что является в спектре 

сигналов разными языков и диалектов, который можно считать универсальным для проведения 

анализа речевых сигналов, рассматривается зависимость речевых сигналов от типа голоса и 

физиология их формирования голосовым трактом человека. 

Ключевые слова: сигнал, звуковая информация, формантные частоты, речевой сигнал. 

 

A method definition formant frequency spectrum signals are in different languages and dialects 

that can be considered universal for the analysis of speech signals, speech signal is considered dependent 

on the type of voice and physiology of the vocal tract of humans. 

Keywords: signal, sound information, formant frequencies, voice signal. 

 

Вступ. Методи аналізу мовних сигналів активно розвиваються упродовж останніх 

десятиліть в широкому колі науково-технічних завдань. Найпоширенішими з них в останній 

час є: 

1. Спектрально-формантний метод. Даний метод базується на тезисі про унікальність 

геометрії голосового тракту кожної людини, як наслідок – особливості в спектральних 

характеристиках мови (частотна орієнтація, взаємне розташування формант). Недоліком є 

сильна залежність результату від довжини і якості сигналу. 

2. Метод статистики основного тону. Даний метод використовує шістнадцять різних 

характеристик основного тону голосу. Недоліком даного методу є низька точність 

результатів, використання спеціального модуля для високоточного виділення основного тону 

3. Метод на основі СГР. Це сукупності Гауссових розподілів. На даний момент є 

найпоширенішим підходом для вирішення проблеми ідентифікації, що не залежить від 

тексту. З недоліків – високі вимоги до якості звуку, великі затрати часу. 

Пропонується критерій визначення формант і розглядається залежність мовних 

сигналів від типу голосу та фізіологія їх формування голосовим трактом людини. 

Дану методику можна розглядати як універсальну для проведення аналізу мовних 

сигналів. 

Постановка проблеми. Стаття присвячена розробці та аналізу методу визначення 

формантних частот  людської мови. Для проведення більш якісного аналізу мовних сигналів 

постає проблема розробки нових методів і критеріїв їх оцінки. Особливим критерієм, який 

характеризує особливість певної мови, можна вважати формантні частоти. Різні мови 

оперують відповідним частотним діапазоном, що лежить у межах 125-10000 Гц (табл. 1.). 

Проаналізувавши дану схему, можна зробити висновок, що виникнення труднощів при 

говорінні на мові, яка не є рідною, пов’язано з неспівпадінням діапазону частот. 

Виклад основного матеріалу. Точна математична модель мовотворення під час 

артикуляції описує не тільки загальне розуміння мовотворення людиною, а й вміщує 

практичні можливості для машинного синтезу мови. Аналіз особливостей мовного сигналу 

дозволяє відзначити його складний характер. Це ускладнює розробку точних моделей 

мовотворення, тому вс відомі моделі базуються на спрощеному представленні цього 

процесу. При моделюванні процесу мовного сигналу приймають до уваги важливі 
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Таблиця 1 

Умовний діапазон частот, якими оперують мови 

Мови Частотний діапазон 

 125 250 500 1000 1500 2000 3000 4000 8000 12000 

Німецька ------------------------------------------------------------------    

Англійська    -------------------------------    

Французька ------------------  ---------------------------  

Російська -------------------------------------------------------------------------------  

Іспанська --------------------------------------  

Італійська          -----------------------  

Слов’янські   ---------------------------   ----------------------  

компоненти артикуляційної системи (рис. 1). 

 

Рис. 1. Компоненти артикуляційної системи 

З точки зору загальної теорії сигналів можна зробити висновок, що голосовий тракт 

веде себе як «змінний» фільтр — його відгук є різним для різних частот. Можливість фільтра 

перемінюватись забезпечена тим , що зміна частотного відгуку може бути викликана зміною 

розмірів і форми органів артикуляції, що вносить поправки у резонансні властивості 

голосового тракту. При постійній формі голосового сигналу голосовий тракт можна 

розглядати як лінійну стаціонарну систему, на яку подається квазіперіодична послідовність 

імпульсів — вокалізований звуковий сигнал від голосових зв’язок (або  широкополосний 

шум у випадку невокалізованого звуку). Позначимо )(TS  - амплітудно-частотний спектр 

коливань, що створюється джерелом звуку, а через )( fT - функцію резонаторної системи 

голосового тракту, що передається. Тоді амплітудно-частотний спектр результуючих 

звукових коливань - )( fP , можна представити формулою:  
 

)(*)()( fTfSfP  .                                                     )1(  
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Спектр мови. Мовний  сигнал з точкі зору його інтенсивності є величина змінна в часі. 

Але середні значення рівня інтенсивності за достатньо довгий час спостреження досить 

стабільні, хоча і різняться у різних частотних полосах. 

Інтенсивність звука  (I, Вт/м
2
) - кількість енергії, яка переноситься через площу 1 м

2
, 

розташована  перпендикулярно напрямку розповсюдження звукової хвилі за 1 с. 

Спектр мови - залежність упродовж довгого часу спостереження середнього 

спектрального рівня мови від частот - )( fBp . Спектр російської мови, усереднений для 

чоловічих і жіночих голосів, представлено на рис. 2. Як бачимо, основна енергія у спектрі 

мови зосереджена в області низьких частот. Якщо розглядати окремо спектри чоловічих і 

жіночих голосів, то у спектрі чоловічих максимум трохи зміститься в область низьких 

частот, у спектрі жіночих - в область високих частот. 

 

 

 
Рис. 2. Спектр російської мови 

 

 

Розподіл формантних частот у спектрі звукового сигналу. Кожному звуку мови 

відповідає свій розподіл енергії по частотному діапазону, який називається формантним 

рисунком. 

Області частотного діапазону, в яких відбувається збільшення амплітуд спектральних 

складових, називаються формантними областями, а частоти, на яких відбувається 

максимальне збільшення амплітуди, - формантними частотами. 

Спектральний склад звуків мови різний. Наприклад, для голосних і дзвінких 

приголосних (вокалізованих звуків мови) енергетичний спектр (формантний рисунок) має 

вигляд, представлений на рис. 3, для невокалізованих звуків - на рис. 4. 

 

 

 
Рис. 3. Формантний рисунок вокалізованих звуків; 32 AA  – амплітуди формант;  

31 FF   – частоти формант; 1F – ширина першої форманти 
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Рис. 4.  Формантний рисунок невокалізованих звуків;  51 AA  - амплітуди формант;  

 51 FF   - частоти формант 

 

Форманта характеризується амплітудою - iA , частотою - f   і шириною полоси iF або 

добротністю iQ . Ширина i-тої форманти iF ; визначається на рівні iA707,0 - і пов’язана для 

голосних звуків з добротністю відношенням: 

i

i

i
Q

F
F  . 

Різні звукі мають різне число формант: голосні - до чотирьох формант, глухі 

приголосні  - до 5-6 формант. 

 

Методика визначення формантних частот. Важливим параметром, що характеризує 

спектр (розподіл енергії або амплітуди по частотам) мовного сигналу, є форманти, які 

визначаються як концентрація енергії в обмеженій частотній області. Іншими словами, 

форманта – це деяке амплітудне збурення на графіку звукового спектра, а його частота – 

частота піку цього збурення.  

 
Рис. 5. Фур’є перетворення двох різних звукових сигналів 

 

Як бачимо з графіку, два абсолютно різні звукові файли, після Фур’є перетворення 

мають схожі пікові характеристики. Підчас побудови даного графіку, було використано 

період дискретизації рівний 1с. При дослідженнях можна використовувати як музичні файли 

записані у цифровому форматі, так і сигнали з мікрофонів, чи самописців. Далі будемо 
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розглядати лише перший випадок. Таким чином методика визначення формантних частот 

така: 

1. Вибираємо файл для дослідження; 
2. Ділимо вхідний сигнал на шматки з періодом дискретизації 1с. Це дозволить 

визначати формантні частоти з меншими затратами ресурсів і часу; 

3. Проводимо швидке перетворення Фур’є кожного з отриманих шматків; 
4. Проводимо усереднення перетворень, одержаних в попереднього пункту; 
5. Ділимо (по частотах) усереднене перетворення на інтервали шириною 40 Гц, в 

кожному з них знаходимо максимуми. Це і будуть формантні частоти для даного звукового 

файлу. Знаходимо ширину кожної форманти iF , в межах iiiii FFfFF   

виконуватись умова ii AA 707,0 .  

При співставленні формантних частот різних дикторів, різних діалектів, після 

усереднення одержуємо залежність аналогічну даній: 

 

Рис. 6. Амплітудне збурення на графіку звукового спектру 

 

На рисунку бачимо чотири форманти з частотами 0F , 1F , 2F , 3F . 

Форманта 0F  називається також частотою основного тону мовного сигналу. Форманти 

61 FF   визначають концентрацію енергії мовного сигналу за частотою і характеризують 

вокалізовані  звуки. Форманти, починаючи з 3F , несуть інформацію про диктора і широко 

використовуються в системах розпізнання диктора. Як й інші параметри мовного сигналу, 

форманти швидко змінюються упродовж часу, тому прийнято фіксувати їх на відрізку 

звукового сигналу 10-20 мс, вважаючи сигнал на такому відрізку стаціонарним.  

На першому етапі береться перетворення Фур’є від початкового сигналу для отримання 

спектра сигналу. 

Наступний етап полягає у виділенні формантних максимумів і відфільтровуванні всіх 

інших неінформативних складових спектра сигналу. Для вирішення даної задачі потрібно 

зробити перебір всіх можливих комбінацій максимумів амплітуди сигналу у спектрі. 

Можливою комбінацією формантних максимумів будемо рахувати набір максимумів спектра 

з частотами, розташованих по зростанню, тобто  

 

1 ii FF      ...3,2,1,0i  

Крім того, частота першої форманти повинна бути строго більша за частоту основного 

тону  0F  . Таким чином, граничні межі можна записати у вигляді: 

1 ii FF      ...3,2,1,0i  

iii FFf   
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ГцF 5000    ГцF 3000   

ГцF 14001    ÃöF 9001   

ГцF 23002    ГцF 4002   

ГцF 30003     ГцF 8003  . 

 

Частотні інтервали вибрані з урахуванням всіх можливих положень формант для 

чоловічих і жіночих  голосів слов’янських мов. 

Для англійскої мови (спектр якої лежить згідно з даними табл. 1 у межах  2500-1000Гц) 

граничні межі для формант матимуть наступні значення: 

1 ii FF     ,...2,1,0i  

iii FFf   

ГцF 36000    ГцF 11000   

ГцF 52001    ГцF 11001   

ГцF 70002    ГцF 10002   

ГцF 83003     ГцF 7003  . 

 

Висновок. Запропоновану в даній статті методикою пошуку формантних частот можна 

використовувати в широкому спектрі задач, а саме у пошуку біометричних даних 

(формантних частот) окремих людей, у розробці технологій ідентифікації голосу людини, 

для аналізу і порівняння голосових аудіо-сигналів і т.д.  
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ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ЗАГРОЗ ЗІ СТОРОНИ ЛЕГАЛЬНИХ  

КОРИСТУВАЧІВ ЦЕНТРІВ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ 

 
У статті аналізуються особливості рішення проблеми захисту інформації від легальних 

користувачів – обслуговуючого персоналу великомасштабних центрів обробки інформації. На 

основі проведених дослідів виведені загальні принципи побудови і сформульовані вимоги до 

системотехнічної і організаційної складових системи захисту. 

Ключові слова: центри обробки інформації, легальні користувачі, автоматизовані 

інформаційні системи. 

 

В статье анализируются особенности решений проблемы защиты информации от 

легальных пользователей – обслуживающего персоналу крупномасштабных центров обработки 

информации. На основании проведенных исследований выведены общие принципы построения и 

сформулированы требования к системотехнической и организационной составляющих систем 

защиты. 

Ключевые слова: центры обработки информации, легальные пользователи, 

автоматизированные информационные системы. 

 

In the article the features of decision of problem of defense of information are analysed from legal 

users – auxiliary personnel of large-scale centers of treatment of information. On the basis of the 

conducted experiments the general principles of construction and formulated requirements shown out to 

sistemtecnology  and organizational constituents of the system of defense. 

Keywords: centers of treatment of information, legal users, automated informative systems. 

 

Створення нових і розвиток існуючих інформаційно-комунікаційних систем (ІКС) 

супроводжується пошуком рішень, які дозволяють знизити удільну ціну обробки і передачі 

інформації. Інформація і централізація засобів обробки інформації підвищує ступінь 

уніфікації приймаючих проектних рішень, спрощують і здешевлюють експлуатацію, 

супроводження і модернізація ІКС при сучасному підвищенні обчислювальної потужності, 

масштабованості, надійності і безпеки експлуатації [1,2]. Зі зміцненням центрів обробки 

інформації зростає і розмір збитку, який може бути нанесений в результаті відмови 

програмно-технічних засобів чи виникнення катастрофи, що потребує пошуку рішень по 

забезпеченню підвищеної відмовостійкості ІКС в цілому і окремих її компонентів, перш за 

все центрів обробки інформації (ЦОІ) [3]. 

У великомасштабних ЦОІ для забезпечення необхідного рівня безпеки дужу часто 

потрібно вирішувати якісно нові задачі у порівнянні з центрами меншого масштабу. 

Мета роботи. В роботі аналізуються особливості вирішення проблеми захисту 

інформації (ЗІ) від так званих легальних користувачів – обслуговуючого персоналу 

великомасштабних ЦОІ. На основі узагальнення раніше отриманих результатів по 

конкретній реалізації [4] і проведених додаткових досліджень формуються загальні 

принципи побудови і вимоги до системотехнічної і організованої складової системи захисту. 

Основна частина. Проектування системи захисту автоматизованої інформаційної 

системи (АІС) починається з важливого питання: ”Від яких загроз і з боку яких порушників 

ми захищаємося, а також від яких загроз і від кого (чого) - ні ?”. На практиці це означає, що 

необхідно визначити об’єкти захисту, потенціальних порушників а також  вивчити можливі 

загрози, зупиняти реалізацію яких повинна система захисту. Наступним кроком є саме 

проектування необхідної системи ЗІ, тобто визначення необхідного комплексу мір і засобів 

захисту [5,6]. Тільки після цього проводиться вибір відповідних рішень, наявних або 

замовлень на розробку допоміжних засобів і рішень. 
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Аналізу проблеми визначення вимог і системи захисту спеціалісти по проблемам 

комплексної і комп’ютерної небезпеки приділяють серйозну увагу [7]. Об’єкти захисту в АІС 

можна розділити за їх призначенням на наступні основні складові: 

- незаборонені дані (інформація і/або програми) – дані, для використання (обробки, 

зберігання, передачі і т.д.) яких і створювалась АІС; 

- службові дані (інформація і/або програми) – дані, забезпечуючи можливість 

використовувати ( оброблювати, зберігати, передавати і т.д.) захищаючі дані; 

- техніко-апаратне забезпечення – обладнання, забезпечуючи можливість 

використовувати ( оброблювати, зберігати, передавати і т.д.) захищаючі і службові дані. 

Інформація (дані) яку захищають розглядається як первинний об’єкт захисту, а 

службові дані і апаратно-програмне забезпечення – як вторинні об’єкти захисту. 

На великомасштабних ЦОІ зростає важливість попередження несанкціонованого 

доступу до  об’єктів захисту. 

По-перше, на таких центрах, як правило, функціонує декілька АІС і сконцентрована 

інформація, збиток від втрати чи дискредитації якої в результаті несанкціонованого доступу 

суттєво перевищує збиток, нанесений окремій АІС. Також зростає важливість забезпечення 

достатнього рівня захисту вторинних об’єктів АІС. 

По-друге, склад ЦОІ передбачає наявність двох майданчиків розміщення апаратно-

програмних засобів – основного і допоміжного. Управління безпекою такої конструкції 

суттєво відрізняється від традиційного складу ЦОІ на одному майданчику. 

Тепер проаналізуємо можливих потенційних порушників в ЦОІ [8], які можуть бути 

віднесені до однієї з наступної категорії осіб: 

1) кінцеві користувачі – особи, для інформаційного забезпечення яких створювалась 

АІС, що експлуатується на даному ЦОІ; 

2) адміністратори і оператори – особи, задачею яких являється організація експлуатації 

ЦОІ; 

3) програмісти супроводження – особи задачею яких являється обслуговування 

програмного забезпечення (ПЗ) ЦОІ; 

4) інженери супроводження – особи задачею яких являється обслуговування 

устаткування ЦОІ; 

5) особи, що розробляють і постачають ПЗ для експлуатації ЦОІ, – співробітники 

фірм-розробників і фірм-постачальників ПЗ; 

6) особи, що розробляють і постачають обладнання для експлуатації ЦОІ, – 

співробітники фірм-розробників і фірм-постачальників обладнання; 

7) сторонні особи – особи, що не відносяться до всіх вищеперерахованих категорій. 

Перші чотири категорії потенційних порушників в ЦОІ – легальні користувачі. 

Легальними є користувачі АІС, для яких нормативно визначений конкретний порядок 

доступу до програмно-апаратних і (або) інформаційним ресурсом АІС. Порушення таким 

користувачем встановленого для нього порядку доступу автоматично робить його 

порушником. 

Кінцеві користувачі взаємодіють з системою зі своїх автоматизованих робочих місць 

(АРМ). Інтерфейс взаємодії реалізується на прикладному рівні (в термінології OSI – моделі 

[1]) прикладним програмним забезпеченням (ППЗ) АІС. На цьому рівні визначаються 

допустимі дії користувача і доступна йому інформація для розмежовування доступу ППЗ 

може використовувати можливості засобів захисту, що надаються системним програмним 

забезпеченням (системою управління базами даних, операційної системи і інше). Тому, якщо 

ППЗ побудовано таким чином, що користувач немає фізичної можливості вносити зміни в 

програмне забезпечення, то її дії будуть повністю обмежені інтерфейсом взаємодії з 

системою, наданими функціональними повноваженнями і повноваженнями доступу до 

даних. 

Останні три категорії потенційних порушників (5-7) – особи, що розробляють і 

постачають ПЗ і обладнання для експлуатації ЦОІ, а також сторонні особи – не мають 
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прямого доступу до обладнання і програмного забезпечення ЦОІ. Для захисту від їх дій 

повинен застосовуватись комплекс режимно-організаційних мір і спеціальних технічних 

засобів, а сам захист повинен носити превентивний характер, який і використовується на 

практиці. 

Серйозну проблему представляє створення надійної системи захисту від легальних 

користувачів, які відповідають за експлуатацію прикладного і системного ПЗ і обладнання, 

адміністрування і аудит на всіх рівнях. Ці особи по своїм посадовим обов’язкам мають 

можливість доступу до програм і даних на рівень нижче прикладного, по всьому процесу 

передачі, обробки і зберігання інформації, оскільки легально допущені до апаратного 

забезпечення (обладнання) і системного ПЗ ЦОІ. Тому передбачені на прикладному рівні 

засоби розмежовування доступу не можуть контролювати їх дії. 

Необхідність забезпечення достатнього рівня гарантованого захисту від цих категорій 

“легальних” користувачів складає важливу особливість системи захисту при експлуатації 

АІС на крупно масштабних ЦОІ. Кажучи далі про “легальних” користувачів, будемо мати на 

увазі саме ці категорії потенційних порушників. 

Навмисні і ненавмисні дії легальних користувачів, відмови обладнання, помилки в ПЗ 

можуть призвести до виникнення загроз безпеки інформації. До числа таких загроз можна 

віднести наступні: 

- порушення працездатності ЦОІ; 
- порушення доступності передаваної, оброблювальної і збереженої  інформації в ЦОІ; 
- порушення цілісності ПЗ в ЦОІ і достовірності передаваної, оброблювальної і 

збереженої  інформації в ЦОІ; 

- фальсифікація передаваної, оброблювальної і збереженої  інформації в ЦОІ; 
- порушення конфіденційності передаваної, оброблювальної і збереженої інформації в 

ЦОІ; 

- невповноважене використання ресурсів ЦОІ; 
- порушення нормативних вимог до експлуатації ЦОІ. 
Окрім впливу людського фактору маються зовнішні фактори, котрі також можуть, 

призвести до порушення захищеності інформаційного середовища функціонування. Мова 

йде про різного роду катастрофи – техногенні, стихійних лихах, терористичних атаках 

(включаючи атаки хакерів) і т.д. Вплив подібних зовнішніх факторів також повинен 

враховуватись при розвитку і вдосконаленні засобів інформатизації. 

Такі дії можуть привести до порушення доступності і цілісності інформації (аж до її 

повного знищення), іншим негативним наслідкам. 

Звідси випливає що ЦОІ необхідно будувати на базі такої апаратно-програмної 

платформи , яка дозволяє створювати систему, забезпечуючи захист інформації при дії події 

подібних зовнішніх факторів. 

Задача попередження нештатних дій зі сторони легальних користувачів зводиться до 

добре спланованої, правильної побудови системи розмежування доступу до інформації і 

процедурам її обробки в рамках системного і прикладного ПЗ, а також встановленню 

жорстко регламентованого загального організаційно-режимного порядку роботи в ЦОІ. 

Часто захист від такого роду загроз здійснюється тільки на організаційному рівні. Це 

зв’язано с тим, що системотехнічні можливості використовуваних апаратно-програмних 

засобів не надають достатніх механізмів для автоматизації процесу розмежування доступу 

перекислених категорій співробітників, контролю повноти і правильності його використання. 

Їх доопрацювання до необхідного рівня для організації, експлуатуючої ЦОІ – важка задача. 

Тому велике значення має правильний вибір апаратно-програмної платформи, на основі 

можливостей якої можна побудувати необхідну систему розмежування доступу. Для цього 

необхідно визначити мінімальні можливості, якими повинні володіти системотехнічні 

засоби, щоб дозволити створити захищене програмне середовище, а також визначити склад і 

зміст організаційно-технічних мір захисту, котрі разом з цими можливостями дозволять 

забезпечити запобігання загроз зі сторони легального користувача. 
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Сучасне програмно-апаратне забезпечення дозволяє на одній ПЕОМ експлуатувати 

декілька прикладних програм і систем, які фізично ізолюються один від одного на 

апаратному рівні (механізм створення ЕОМ). 

З використанням таких засобів можна створити декілька віртуальних ЕОМ, 

функціонуючих одночасно і незалежно один від одного на одному ЦОІ під управлінням 

різних операційних систем. При цьому відмова в одній віртуальній ЕОМ не впливає 

працездатність інших. Обмін інформацією між ними може бути організованим через 

спільний доступ до фіксованих “шлюзових” інформаційних підсистем. 

Такі апаратно-програмні засоби можуть використовуватися для забезпечення 

незалежності трьох ділянках АІС. 

Апаратно-програмна незалежність ділянок дозволяє не порушувати поточні 

функціонування ЦОІ в штатному режимі у випадку збоїв і (або) помилок при тестуванні і 

установці прикладних програмних комплексів. При цьому час, що витрачається на перенос 

інформації і програмного забезпечення між технологічним тестовим і робочим ділянками 

ЦОІ, суттєво скорочуються, реалізація самої процедури процесу суттєво скорочується, 

ймовірність помилок і збоїв при переносі також зменшується. 

Для забезпечення роботи ділянки виділеного резервування необхідна підтримка 

апаратно-програмних засобів виконання резервного копіювання ПЗ і інформаційних 

ресурсів.  

Необхідна міра актуальності таких копій визначається нормативно заданим часом 

відновлення працездатності системи на резервному центрі [9]. 

Доцільно, щоб програмні засоби по управлінню доступом забезпечували можливість 

централізованого управління захисту всіх трьох ділянок зі спільним використанням єдиних 

баз даних з організацією відповідного єдиного управління ними адміністратором і аудитором 

безпеки з урахуванням необхідності захисту від легальних користувачів таке централізоване 

управління повинне розповсюджуватись тільки на контролюючі ресурси ЦОІ. 

Основна архітектурна вимога до програмних засобів ЦОІ – розподілення механізмів 

захисту ресурсів АІС і механізмів захисту власних ресурсів ЦОІ. Ресурси АІС не повинні 

бути доступні експлуатаційному персоналу ЦОІ, а власні ресурси ЦОІ не повинні бути 

доступом користувачам і адміністраторам АІС. 

На основі вище зазначеного можна констатувати, що сучасний програмно-апаратний 

комплекс на системотехнічному рівні має забезпечувати: 

- запобігання атак проти паролів користувачів методом тотального перебору і зміни 
інформації користувачів з середини системи; 

- широкі можливості по реєстрації і видачі повідомлень. При цьому інформація 
повинна записуватись в спеціальні системні файли реєстрації повідомлень, по відношенню 

до яких можна заборонити доступи навіть для користувачів з широкими повноваженнями. 

Видача звітів безпеки на основі таких записів має створюватися на базі відкритої 

архітектури, щоб дозволяти використовувати практично будь-який призначений для цього 

пакет програм; 

- захист програм-доменів від модифікації і неналежного використання. Програми 

виконуючі критичні, з точки зору безпеки інформації, функції, повинні запускатись в 

жорстко контрольованому програмному середовищі. Модифікація модуля в такому 

середовищі чи спроба завантажити модуль з іншої, неконтрольованої бібліотеки повинні 

призводити до аварійного завершення програми; 

- скорочення кількості уповноважених осіб, необхідний для експлуатації системи; 
- ізоляцію додатків один від одного і від операційної системи. При виході за межі свого 

адресного простору програма повинна аварійно завершитися в наслідок помилки пам’яті; 

- захисту ТСР/ІР стеків, портів і мережевих адрес серверів безпеки для попередження їх 
використання неавторизованими користувачами; 

- присвоєння різноманітних ідентифікаторів користувачів не тільки процесам, але 
також і потокам процесів, і тим самим виконання контролю доступу на детальному рівні, ніж 
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це можливо в традиційних середовищах, і при кожному запиті перевірку у клієнта 

повноваження по доступу. 

Комплекс системних програм забезпечення безпеки будемо в подальшому називати 

сервером безпеки (СБ). Найважливіші функції СБ: ідентифікація і аутентифікація 

користувачів, перевірка повноважень і захист ресурсів, реєстрація подій і складання звітів. 

Об’єкти системи, такі як команди, файли, підсистеми, АРМ та інші об’єкти, у тому числі 

визначені адміністратором, повинні захищатись від несанкціонованого доступу за 

допомогою засобів СБ. 

СБ повинен забезпечувати наступні можливості: 

- зв’язування унікального ідентифікатора з кожним потенційним користувачем системи 
при його підключенні; 

- аутентифікація користувачів; 
- розмежування доступу до ресурсів на індивідуальній і груповій основі; 
- адміністрування засобів захисту; 
- управління і синхронізацію видалених службових баз даних; 
- реєстрацію доступу до захищених ресурсів на вибраному рівні; 
- документальне відстежування намагань несанкціонованого доступу як в 

оперативному режимі, так і у вигляді післяобробки; 

- аудит середовища захисту варіантом динамічного відображення і документування 
інформації про поточний стан; 

СБ повинен забезпечувати додаткову підтримку для багатьох прикладних програмних 

продуктів. 

Кожен користувач , як правило, визначається в системі персональним ідентифікатором, 

захищеним особистим, тільки йому відомим паролем. 

Щоб механізм управління програмним доступом працював ефективно, він має володіти 

можливістю спочатку ідентифікувати особу, яка намагається отримати доступ до системи, 

потім перевірити справжність цієї ідентифікації. СБ для виконання ідентифікації і 

аутентифікації, як правило використовує ідентифікатор користувача і пароль. 

Коли особа визначається в СБ в якості користувача йому присвоюються тимчасові 

ідентифікатор і пароль. В будь який момент користувач може запросити пароль на новий – 

по своєму власному вибору. Користувач являється єдиною особою, яка знає як особистий 

пароль, так і відповідний даному паролю ідентифікатор. 

Ресурсами системи в середовищі СБ можуть бути визначені: будь-які файли на 

магнітних носіях; магнітні носії; АРМи; транзакції; системні і користувацькі програми. 

Після ідентифікації і аутентифікації користувача СБ може контролювати і управляти 

взаємодіями між користувачем і системним ресурсом. СБ визначає, які ресурси можуть бути 

доступними цьому користувачеві і тип дозволеного доступу. 

Адміністратор СБ відповідає за захист ресурсів системи і за призначення повноважень 

по доступу до цих ресурсів. СБ зберігає інформацію відносно користувача і його 

повноважень по доступу до ресурсів в профілях бази даних СБ. 

Опис повноважень користувачів по відношенню до захищених ресурсів оформлюється 

у вигляді профілів – спеціальних записів в окремому захищеному наборі даних. 

Вимоги що ставляться до механізмів захисту інформації, в різних прикладних системах 

можуть бути різноманітними. Виходячи з цього СБ повинен бути влаштований таким чином, 

щоб можна було з достатньою гнучкістю забезпечити взаємодію будь-якої системи з її 

власними об’єктами захисту. А саме, СБ повинен дозволяти прикладній системі визначити 

свої власні правила чи політику управління доступу до її ресурсів. СБ просто підкорюється 

цим правилам. Додатково СБ повинен дозволяти визначати профілі для наборів ресурсів. Ці 

набори можуть формуватися на основі збігу імен ресурсів, так і однакового порядку доступу 

до цих ресурсів. СБ повинен також мати функцію узагальнення,яка дозволяє будь-якій 

системі захищати свої власні ресурси в доповнення до відвідувачів, терміналам і 

користувацьким програмам. 
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З точки зору кінцевих користувачів, система захисту повинна бути по можливості простою, 

зрозумілою і необтяжливою. 

До числа основних функцій СБ відноситься реєстрація спроб виявлення користувача до 

ресурсів що захищаються. Ця функція може використовуватись не тільки для спостереження за 

діяльністю користувача, але і для контролю ефективності системи. 

Крім того СБ повинен відсилати на АРМ адміністратора повідомлення при виявленні 

порушень захисту, таких як спроби несанкціонованого входу в систему, отримання 

несанкціонованого доступу до захищених ресурсів, модифікації профілів в база даних СБ і т.д. 

Додатково СБ зберігає статистичні дані, а саме, дату і час початку сеансу роботи користувача, 

кількість сеансів роботи користувача, кількість звернень до ресурсів. 

СБ повинен надавати набір команд для отримання складового профіля своєї бази даних і 

включати необхідний інструментарій для створення модифікації і резервного копіювання бази 

даних СБ, підтримання актуального стану її початкової і резервної копій. Крім того, необхідно 

мати спеціальні засоби, що дозволяють контролювати стан цілісності всього програмного 

середовища ЦОІ і захист даних в оперативному режимі. Додатковою вимогою являється 

підтримка програмними засобами функції видаленого управління ЦОІ, що представляє 

особливий інтерес у зв’язку із можливістю організації централізованого управління безпекою 

декількох ЦОІ з єдиного центрального пункту управління. Виходячи з проведених дослідів 

маємо наступне: добре спроектована система не може нормально функціонувати без ретельно 

відпрацьованих організаційних мір. Тому для забезпечення експлуатації і супроводження сервера 

безпеки необхідно сформувати організаційно-функціональну структуру, що складається 

принаймні із двох груп: група адміністрування СБ і група аудиту СБ. 

Основними задачами групи адміністрування СБ являються: визначення правил 

розмежування доступу, проведення у відповідності з ними коректного налаштування СБ 

(описання профілів), підтримка встановленої системи розмежування доступу в працездатному 

стані. 

Основні задачі групи аудиту СБ включають: визначення правил реєстрації подій, 

приведення у відповідності з ними коректного налаштування СБ, здійснення контролю на основі 

реєстрованих даних. 

Висновки. Сформульовані вимоги до системотехнічних засобів побудови системи, що 

забезпечує захист інформації, можуть бути корисними при побудові великомасштабних центрів 

обробки інформації і сприяти прийняттю обґрунтованих рішень по вибору апаратно-програмних 

платформ їх побудови. 
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СЕМАНТИЧНІ СТАНИ МОВНИХ ОДИНИЦЬ 

 
Викладено концепцію та формалізм семантичних станів мовних як основу для 

формального опису широкого кола лінгвістичних явищ. 

Ключові слова: семантичний стан, семантична модель, заснована на нечітких множинах, 

лінгвістичні значення мовних одиниць. 

 

Изложена концепция и формализм семантических состояний языковых единиц как основа 

для формального описания широкого круга лингвистических явлений. 

Ключевые слова: семантический стан, семантическая модель, основанная на нечетких 

множествах, лингвистические значения языковых единиц. 

 

Conception and formulation of semantic states of language units is explicated as the base for the 

formal description of the wide range of linguistic phenomena.  

Keywords: semantic state, fuzzy set semantic model, linguistic meanings of language units. 

 

1. Концепція станів мовних одиниць. Першим питанням, що виникає при 

моделюванні мови, є питання про об’єкти моделювання, а саме: що являють собою об’єкти 

мови й що, власне, ми збираємося моделювати. Ураховуючи сказане, за вихідне візьмемо 

положення про те, що власними («елементарними») об’єктами концептуального 

представлення в лінгвістиці мусять виступати не безпосередньо одиниці мови (одиниці 

фонетичного, морфологічного, лексичного та інших рівнів, які ми інтерпретуємо як 

онтологічні об’єкти), а певні «проміжні» стосовно мови об’єкти, феноменологічними 

корелятами яких є психофізичні стани й процеси, що мають місце в мовнорозумовому 

апараті людини, так що усна й писемна її форми служать елементами інфраструктури 

мовного процесу. Опису і моделюванню підлягають як, власне, згадані психофізичні стани і 

процеси, так і їхня інфраструктура.  

Застосування поняття стану мовної одиниці одержало розвиток у роботах
1
, згідно з 

якими будь-яке слово (загалом кажучи – будь-яка одиниця мови) у контексті або в мовному 

потоці перебуває в певному семантичному стані
2
. Для одиниць лексичного рівня такий стан 

являє собою певну суму ознак граматичної й лексичної семантики і надає шлях для 

узагальнення понять граматичного і лексичного значення. Власне, сам процес розуміння 

мови з цієї позиції виглядає як редукція апріорного розподілу лексем за сумарними ознаками 

граматичної й лексичної семантики, які властиві суб'єктивному лексикону реципієнта, до 

певного одного граматичного й лексичного значення, характерного саме для того контексту, 

який перебуває у полі уваги реципієнта і підлягає в даний момент процесу його 

індивідуальної мовної обробки.  

Незважаючи на те, що й дотепер не створено формального апарату для визначення 

системи всіх можливих (семантичних) станів будь-якої лексеми, природно вважати, що 

досить адекватною моделлю такої системи може служити комплекс граматичних і лексичних 

значень – так, як він представлений, скажімо, у великому тлумачному словнику тієї або 

іншої мови.  

Таким чином, при розгляді формальних аспектів семантики ми будемо виходити з 

існування відповідності між мовною одиницею та її станом: 

                                                           

1
 В. А. Успенский. К определению падежа по А. Н. Колмогорову. В сборнике: Бюллетень Объединения по 

проблемам машинного перевода. — № 5. — М.: [I МГПИИЯ], 1957. — С. 11 – 18. В.А.Широков. Елементи 

лексикографії. – К.: 2005, 324 с. 
2
 Терміни «стан» і «семантичний стан» надалі використовуватимуться як синоніми там, де це не призводить 

до плутанини.  
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s : Х  s(Х),                                                                     (1) 

де Х – деяка одиниця мови; s – відповідність між Х и s(Х) – формальним об'єктом, що 

представляє семантичний стан одиниці Х, який має своїми детермінантами елементи засобів 

матеріального вираження семантики. Для будь-якої одиниці Х семантичні стани утворюють 

певну множину – вважатимемо її скінченною, але не обмеженою, і позначимо символом 

{s(Х)}. Клас певних одиниць мови L позначимо символом W(L) або просто W, якщо йдеться 

лише про одну конкретну мову; приналежність Х до W позначимо: ХW; множину всіх 

семантичних станів для всіх Х W позначимо через  S  {s(Х); Х W}.  

Припустимо, що існує оператор F, дія якого визначена на множині семантичних станів 

S і який будемо інтерпретувати як  оператор значення певної семантичної категорії (ними 

можуть бути і категорії граматичної семантики – якщо, наприклад, F є оператором частини 

мови, то його значеннями є: f1 – «іменник», f2 – «дієслово», f3 – « прикметник» і т.д.). Це 

означає, що F являє собою певний інтелектуальний механізм, що, аналізуючи семантичний 

стан s(Х), у якому перебуває одиниця Х, ідентифікує певне значення конкретної семантичної 

категорії, що відповідає саме даному семантичному стану. Зрозуміло, що встановлення 

системи операторів типу F повинно ґрунтуватися на певній семантичній теорії, 

формалізованій належним чином.  

Математичною мовою дію оператора F можна виразити в такий спосіб: 

F s i (Х) = f i s i (Х),                                                                (2) 

де fi – деяке значення семантичної категорії; функції si(Х), і =1, 2,…, представляють 

семантичні стани одиниці Х, що маркують її приналежність до значення  fi категорії F. 

Значення fi , і =1, 2,…, будемо називати власними значеннями оператора F, що відповідають 

семантичним станам si(Х), і =1, 2,…, Множину всіх семантичних станів, що відповідають 

власному значенню fi , називатимемо множиною часткових семантичних станів і позначимо 

символом S(fi): 

S(fi):= {s: Fs = fi si} .                                                             (3) 

За визначенням множина S(fi) складається тільки з тих семантичних станів, які 

характеризуються певним значенням семантичної категорії F, а саме – значенням fi.   

Рівняння (2) у тих випадках, коли множина, що пробігає індекс і, складається більше 

ніж із одного елемента, представляє формальне вираження явища семантичної 

багатозначності. Для одиниць лексичного рівня це  полісемія й омонімія (як лексична, так і 

граматична). Зокрема, у випадку омонімії це відображає ситуацію, коли словоформа Х у 

одному контексті може перебувати в стані, скажемо, іменника, а в іншому – у стані, 

наприклад, дієслова. Такий різновид омонімії звичайно називається міжчастиномовною 

омонімією.  

Можливі випадки, коли в рівнянні (2) певному значенню fi відповідає не один 

семантичний стан si(Х), а кілька: si 
j
(Х), j =1, 2, … .Такі стани будемо називати виродженими; 

про виродженість сигналізує наявність верхнього індексу біля символу семантичного стану 

si 
j
(Х). Наприклад, в українській мові словоформа „МАТИ” зі значенням категорії „частина 

мови” «іменник» має два граматичні стани g(МАТИ):  

 

g iменник 
 жін.рід.

 
однина, наз. відм.

, 

 

де слово „МАТИ” має лексичне значення „жінка стосовно до дитини, яку вона 

народила” і:  

 

g iменник 
 чол. рід

  
множина, наз. відм.

, 

 

де слово „МАТИ” має лексичне значення „Спортивні матраци”. Цей приклад ілюструє 

явище міжчастиномовної  омонімії.  
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Кількість власних семантичних станів одиниці Х, що відповідають певному значенню 

категорії F, будемо називати кратністю виродження цього семантичного стану. Так, у 

розглянутому прикладі стан g(МАТИ) має кратність вираження 2:  

  

g iменник 
 жін.рід.

 
однина, наз. відм.

 та g iменник 
 чол. рід

  
множина, наз. відм.

. 

 

Семантичні стани, у яких оператор F має певне значення, будемо називати чистими. 

Однак, a priori не можна забороняти існування семантичних станів, для яких оператор F не 

набуває одного певного значення, але може характеризуватися, наприклад, двома. 

Формально таку ситуацію можна зобразити за допомогою співвідношення:   

F (Х) = f11(s1) s1(Х) + f22(s2) s2(Х),                                                 (4) 

де семантичний стан s мовної одиниці Х при дії на нього оператора F розщеплюється на 

два, а саме: s1(Х) і s2(Х), де s1(Х) відповідає значенню семантичної категорії f1, а s2(Х) – 

значенню семантичної категорії f2; лінгвістичний зміст функцій 1(s1) і 2(s2) буде з'ясований 

нижче.  

Стани, для яких оператор F, діючи на функцію семантичного стану, зображується 

комбінацією певного числа чистих семантичних станів, що відповідають різним власним 

значенням цього оператора, будемо називати змішаними семантичними станами.  

Таким чином, рівняння (1.4) визначає семантичний стан, у якому перебуває одиниця Х і 

яке являє собою своєрідне явище суперпозиції («суміші») чистих семантичних станів s1(Х) і 

s2(Х), що відповідають власним значенням f1 і f2, відповідно. Лінгвістична інтерпретація 

рівняння (4) полягає в тому, що мовна одиниця Х має семантичні ознаки одночасно й f1 і f2. 

Відповідні показники – ідентифікатори відзначеної приналежності знаходяться у вираженнях 

для семантичних станів s1(Х) і s2(Х). 

Така ситуація досить типова в мові. Наприклад, в українському й російському 

дієприкметниках з'єднані властивості дієслова й прикметника. Розглянемо, наприклад, 

російські прислівникові лексеми «ведущий» і «ведомый». Вони відмінюються за 

словозмінною парадигмою прикметника (по шість відмінків у чоловічому, жіночому й 

середньому родах і у множині), маючи одночасно у своїй структурі дієслівну морфологічну 

ознаку активності/пасивності – вона набуває тут матеріального вираження у вигляді суфіксів 

-ущ і -ом, відповідно. Відзначена морфологічна ознака не виглядає сильною з погляду 

належності до дієслова, де вона не набула статусу словозмінної; крім того вона характерна 

для повної словозмінної парадигми, а не тільки для окремих її членів – це дає підставу для 

виділення класу слів з такими властивостями в самостійну частину мови – „причастие”. В 

українській мові „причастие” є «дієприкметник», і в цій назві знайшли своє відбиття обидві 

ознаки – дієслова й прикметника
3
.    

Підкреслимо принципову відмінність між описаною ситуацією й звичайною омонімією. 

Явище омонімії також можна описати рівнянням типу (4): Fs(Х) = f11(s1)s1(Х) + f22(s2) s2(Х) 

+.... , де різні члени правої частини відповідають різним омонімічним станам слова Х – якщо 

йому властивий той або інший різновид омонімії. Але в процесі мовної обробки, коли 

відбувається зняття омонімії, права частина цього рівняння редукується до одного члена, що, 

власне, і представляє чистий граматичний стан аналізованого слова Х у конкретному 

контексті. Зовсім інша ситуація у випадку, коли Х перебуває в змішаному стані – у цьому 

випадку ніяка мовна обробка не здатна зменшити число членів рівняння (4), що і представляє 

її кінцевий результат. Таке становище сигналізує про існування одиниць, які в контексті 

функціонують у змішаних семантичних станах. 

Висновок про існування одиниць, для яких мова допускає функціонування тільки в 

змішаних семантичних станах, виглядає досить цікавим свідченням неможливості повної 

                                                           

3
 Цікаві приклади суперпозиції граматичних станів у турецькій мові наведено в роботі [Широков К.В., 

Широков В.А. Застосування формалізму нечітких множин для визначення граматичних станів турецьких слів // 

Мовознавство. – 2005. – № 6., сс. 39-46.], де іменник має певні категоріальні та матеріальні ознаки дієслова. 
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формалізації мовної системи, точніше, свідченням меж цієї формалізації. Це, зокрема, 

означає, що навіть найбільш формальна область теорії мови, якою є граматика, має риси 

нечіткості, що входить у певне протиріччя із звичкою до граматичного детермінізму і 

стимулює напрацювання спеціальної мови опису багатозначних граматичних ситуацій.  

Концептуальну базу такої мови, на нашу думку, надає теорія нечітких множин Л. Заде. 

Продемонструємо, в який спосіб це  досягається.  

Звернімося до визначення S семантичних станів і множин S(fi)= {s: Fs = fi si} часткових 

семантичних станів. Якби існувала принципова можливість редукції у процесі мовної 

обробки будь-якого семантичного стану до чистого, то множину S можна було б представити 

у вигляді об'єднання множин S(fi), які між собою не перетинаються, тобто справедливою 

була б формула: 

  S =  f S (fi) ; S (fi) S (fj)=  при ij.                                           (5) 

Ситуація зовсім інша, якщо ми врахуємо описану можливість існування одиниць, що 

одночасно характеризуються, наприклад, двома (або більше) значеннями певної семантичної 

категорії. Семантичний стан s(Х) такої одиниці Х уже не буде належати лише одній із 

підмножин S(fj), але одночасно двом, а можливо, навіть і більше. 

Формальний механізм опису подібних явищ здійснюється в такий спосіб. Визначимо на 

множині S = f S (fi) структуру нечіткої в смислі Заде множини. Для цього на кожній з 

підмножин S (fi) визначимо функцію приналежності i(s), що для кожного s  S (fi) набуває 

певного числового значення з інтервалу [0, 1]:  

i(s)  [0,1] .                                                                           (6) 

При цьому будемо вважати, що якщо i(s) =1, то стан s є чистим, а якщо i(s)  1, що 

відповідає s, є компонентом змішаного стану, другий компонент якого s (для 

двокомпонентних станів) належить певній підмножині S(fj ), ij, зі значенням функції 

приналежності j(s), також меншим 1, але таким, щоб виконувалася умова: 

i(s) + j(s) =1.                                                                      (7) 

Тоді кожна з підмножин S(fi) перетворюється на нечітку множину із функцією 

приналежності i(s):  

 S (fi)  { S (fi), i(s), s  S (fi)} .                                                      (8) 

Елементами певної нечіткої множини служать пари (s(fi),i(s)). Одночасно структура 

нечіткої множини індукується і на всій множині S як об'єднанні нечітких множин  (8) при 

виконанні умови (7).  

Функція приналежності i(s) при цьому одержує інтерпретацію як міра отримання 

семантичним станом s властивостей значення fi категорії F. Максимальне значення, рівне 1, 

функція приналежності набуває на чистих станах, що характеризує слова з однозначно 

певним показником приналежності до певної семантичної категорії.  

Для слів зі змішаними семантичними станами виду:  

       s (Х) = 1(s1) s1(Х) + 2(s2) s2(Х)                                                  (9) 

величина 1(s1) демонструє ступінь, з якою мовний об'єкт Х проявляє властивості 

значення f1, а 2(s2), відповідно, ступінь, з якої Х проявляє властивості значення f2. Умова (7), 

а саме: 1(s1) + 2(s2) = 1, забезпечує повноту семантичних властивостей розглянутого 

об'єкта й замкненість семантичного опису. 

2. Формалізований підхід до визначення семантичних станів слів. Поряд із 

теоретичними положеннями щодо природи значення не менш важливим для лексикографії є 

операціональний аспект цього поняття, який вимагає формалізації дій, пов’язаних із 

процесом абстрагування граматичних та лексичних значень. А саме, постає питання: в який 

спосіб (або способи) можна встановити різні значення слова, за допомогою яких засобів їх 

можна розрізнити, як встановлюються відношення між ними, зокрема відношення 

близькості, або, скажімо, протилежності, як визначаються їх семантичні детермінанти, 

якими, власне, ці детермінанти можуть бути і т. ін.   
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Очевидно, що значення слова розгортаються (проявляються) тільки в контексті. Отже, 

теоретично для експлікації значень конкретного слова необхідно зібрати всі – у певному 

сенсі – його контексти, де воно функціонує, розподілити їх за однорідними у певному 

(«семантичному») відношенні групами, кожна з котрих і є репрезентантом певного 

лексичного значення. Далі, вивчаючи ці групи контекстів, лексикограф виводить із кожної 

такої групи окреме лексичне значення аналізованої лексеми і кваліфікує відповідні 

граматичні значення.  

Зрозуміло, що така схема є ідеалізацією, адже, у принципі, сума контекстів є 

нескінченною, а на практиці лексикограф завжди має справу з обмеженим (часто дуже 

обмеженим) колом контекстів, з якого він, спираючись на своє знання системи мови, 

лінгвістичний досвід та інтуїцію, вибудовує систему лексичних значень. Зрозуміло, що при 

цьому важко позбавитися від суб’єктивізму, притаманного будь-якому, навіть дуже 

об’єктивно налаштованому дослідникові. 

Постає ще декілька питань. Чи будь-якому контексту k(x) слова х відповідає певне 

лексичне значення? Чи не може виникнути ситуація, коли одному й тому ж контекстові 

мусимо приписати два або більше лексичні значення, чи взагалі приписати значення, які 

унаслідок десемантизації або якихось інших семантичних процесів не можна трактувати як 

лексичні? Відповіді на ці питання, типові для когнітивних ситуацій, характерних для 

формалізму семантичних станів, можна одержати лише шляхом ретельного аналізу досить 

великих, репрезентативних колекцій контекстів.   

Такими зібраннями, що слугують фактологічною базою визначення лексичної 

семантики, у лексикографії традиційно використовувалися лексичні картотеки, в яких 

суцільно або вибірково розписувалися на лексичні картки певні твори – художні, 

публіцистичні, наукові, офіційно-ділові, фольклорні і т. ін. Вони розташовувалися в 

алфавітному порядку слів – лінгвістичних центрів відповідних контекстів і вивчалися 

лексикографами при встановленні та описі ними лексичної семантики. У наш час завдання 

щодо зібрання та експлікації контекстів покладається на лінгвістичні корпуси – значні за 

обсягами електронні бібліотеки текстів, які розмічуються (маркуються) граматичними 

параметрами всіх наявних у цих текстах слів, що складають спеціальний пошуковий індекс, 

використання якого й надає можливість практично миттєвого одержання повного набору 

контекстів будь-якого обраного слова за всіма джерелами, представленими в корпусі. Великі 

лінгвістичні корпуси зараз мають обсяги сотні мільйонів слововживань – комп’ютерних 

аналогів традиційних лексичних карток. Докладний опис конструкції, принципів побудови 

лінгвістичних корпусів викладено в монографії
4
. 

На основі вивчення тим чи іншим способом одержаних сукупностей контекстів 

здійснюється формування комплексів лексичних значень слів, що є об’єктами 

лексикографування.  

Підсумуємо викладене у вигляді певної схеми або послідовності етапів. 

На першому етапі формується множина К(х) контекстів мовної одиниці (лексеми
5
) х, де 

х пробігає клас слів певної мови. У такий спосіб одержується «множина множин» контекстів. 

На другому етапі множина К(х) для кожної лексеми х розподіляється за сукупностями 

неперетинних підмножин:  

 

 

                                                           

4
 В.А.Широков та ін. Корпусна лінгвістика. – К.: Довіра, 2005, 460 с. 

5
 Тут лексемою (на відміну від визначення лексеми, прийнятого  Московського семантичною школою) 

називається слово зі знятою омонімією разом із сукупністю всіх його словозмінних форм, яким притаманний 

певний спільний комплекс лексичних значень. 

 

 



 131 

                        N(х) 

К(х)     Кі(х); Кі(х)  Кj(х) =   при і  j,                                                 (10) 

                         і=1 

де N(х) є ціле число, яке ототожнюється із кратністю полісемії лексеми х. Здійснення 

розбиття К(х) на окремі підмножини Кі(х), і=1, 2, …., N(х), є неформальним інтелектуальним 

процесом, оскільки саме у ньому відбувається зіставлення множині Кі(х) певного лексичного 

значення. Іншими словами ми припускаємо, що між лексичним значенням lі(х) та множиною 

контекстів Кі(х) існує певна взаємнооднозначна відповідність:  

lі(х)  Кі(х),                                                                      (11) 

яку встановлює і фіксує лексикограф. При цьому для простоти викладу вважаємо, що 

множини Кі(х) сформовано в такий спосіб, що в кожному контексті k і 
r
(х)  Кі(х) лексема х, 

хоча й може зустрічатися більше одного разу, але в одному і тільки одному лексичному 

значенні.  

Зробимо деякі зауваження, оскільки насправді тут ми маємо більш  складний процес. 

На практиці не всі контексти лексичної одиниці х беруться до розгляду при визначенні 

лексичних значень. Розглядаються і аналізуються лише ті контексти, в яких значення 

відповідної одиниці є «соціалізованим». Тобто таких контекстів є достатньо багато і 

уживання розглядуваної одиниці в них є суспільно усталеним, яке можна ввести й закріпити 

в конвенціональному модусі. Занадто індивідуалізовані, «оказіональні» контексти, як 

правило, кваліфікуються як виразники «смислів». У такий спосіб екстралінгвістичний зміст 

лексичної одиниці набуває двоіпостасного характеру, а саме як «значення» та «смисл»
6
.  

Таким чином, слід констатувати, що у формулі (10) підмножини Кі(х), і=1, 2, …., N(х), 

взагалі кажучи, не повністю покривають всю множину контекстів К(х). Разом і поряд з Кі(х) 

в мовленні можуть існувати і функціонувати певні «виняткові» контексти, які маніфестують 

змісти, що не зводяться до «стандартних» лексичних значень, приписуваних контекстам 

Кі(х). Строго кажучи, формулу (10.) варто було б переписати у такому вигляді: 

                                                                  N(х) 

                          К(х)  =   Кі(х) + Q(x);                                         (12) 

                                                                   і=1 

де Q(x) – множина «нестандартних» контекстів, в яких маніфестовано змісти, що не 

зводяться до конвенціональних лексичних значень, приписуваних контекстам Кі(х). Розбиття 

К(х) на дві групи, подане у формулі (12), а радше існування (хоча б і потенційне) множини 

«смислів» Q(x) є свідченням семантичної незамкненості мовної системи та практично 

необмежених виражальних можливостей мови. Як наслідок викладеного констатуємо, що 

контексти Q(x) є «несловниковими» і  стандартно не лексикографуються. Таким чином, 

формула (12) сигналізує про певні межі лексикографічного опису мови.  

Зазначимо, що формулювання лексичного значення lі(х) (або побудова його 

словникової дефініції) відбувається вже на наступному – третьому етапі.   

А саме, тут на підставі аналізу членів множини Кі(х) здійснюється категоризація 

елементів словникової дефініції, їх формалізація і облаштування дефініції у вигляді, який 

відповідає концепції конкретного словника й лексикографічній традиції.  

Сукупність зазначених етапів в основному і складає процес лексикографування. 

Розглянемо докладніше зміст етапів цього процесу. 

                                                           

6
 Порівняємо, для прикладу, сказане із визначенням значення та смислу, яке дає І.М.Кобозєва [Лингвистическая 

семантика, –М.: КомКнига, 2007, с.13]:  

«Значение Х-а – это информация, связываемая с Х-ом конвенционально, т.е. согласно общепринятым правилам 

использования Х-а в качестве средства передачи информации. 

Смысл Х-а для Y-а в Т – это информация, связываемая с Х-ом в сознании Y-а в период времени Т, когда Y 

производит или воспринимает Х в качестве средства передачи информации». 
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Як було сказано, перший етап полягає у формуванні множини контекстів К(х) лексеми 

х, коли х пробігає клас слів певної – у нашому випадку української – мови. Позначимо цей 

клас символом W 
U
, тобто хW 

U
. Вважаємо, що клас W 

U
 містить всі українські слова. Їх 

число вважатимемо скінченним, але необмеженим. Скінченність W 
U
 є цілком зрозумілою 

властивістю, адже у протилежному разі ми мусили б констатувати наявність серед членів 

W 
U
 таких елементів, які мають нескінченну довжину, що неможливо. У той же час, W 

U
 слід 

уважати необмеженою сукупністю, адже у будь-який момент її можна розширити шляхом 

додавання якогось нового елемента.  

Для формування множини К(х) необхідно мати певну множину текстів (усних та/або 

писемних), які були б проіндексовані елементами хW 
U
. Така індексація забезпечує прямий 

доступ до всіх контекстів обраної лексеми х. Кожен конкретний контекст k(х), який належить 

до К(х): k(х) К(х), є текстом певної довжини, що містить слово х. Довжина k(х) мусить бути 

достатньою для того, щоб визначити значення слова х. Як правило, ця довжина обмежується 

одним реченням, проте трапляються випадки, коли одного речення недостатньо. У 

лексичних картотеках визначення довжини контексту становило досить непросту проблему. 

У сучасних лінгвістичних корпусах довжина контекстів не є сталою величиною і може 

змінюватися за бажанням користувача. 

З формули (11), зокрема, випливає, що всі контексти з множини Кі(х) є еквівалентними: 

kі 
r
(х) ~ kі 

p
(х), kі 

r
(х)  Кі(х); kі 

p
(х)  Кі(х), по відношенню  приналежності до lі(х). Однак, в 

різних контекстах kі 
r
(х), r = 1, 2, …,  лексема х може набувати різних граматичних значень. 

Тому, використовуючи формалізм теорії семантичних станів, можна подати 

диференціальний семантичний стан sі 
r
(х) лексеми х в контексті k і 

r
(х) у такому вигляді: 

s і 
r
(х) = g і 

r
(х) lі(х)  ,                                                            (13) 

де символом g і 
r
(х) позначено граматичний стан (формальну репрезентацію 

граматичного значення) лексеми х в контексті k і 
r
(х), а через lі(х) – лексичний стан 

(формальну репрезентацію лексичного значення) лексеми х у цьому ж контексті. Очевидно, 

що зміна індексу r , тобто варіація граматичного значення лексеми х не впливає на її 

лексичне значення. Це означає, що можна визначити семантичний стан лексеми х у вигляді 

зваженої суми: 

 s і(х) = [   і 
r
(х)g і 

r
(х)] lі(х)  ,                                                        (14) 

                                        r 

де індекс r маркує різні граматичні значення лексеми х, а ваги  і 
r
(х) вибрано так, що   

 і 
r
(х) =1;  і 

r
(х)  0.   

        r 

Співмножник    і 
r
(х)g і 

r
(х) у формулі (14) відповідає за внесок окремих   

                                    r 

граматичних значень у семантичний стан лексеми х. Зауважимо, що на сьогодні нам 

невідомі праці, де б проводилося диференціальне дослідження внеску окремих граматичних 

значень у загальну семантику лексем.   

Формулу (13) можна узагальнити на випадок, коли необхідно врахувати взаємодію 

граматичної та лексичної семантики: 

s і 
r
(х) = g і 

r
(х) І (g; l; х) lі(х)  ,                                                    (15) 

де член І (g; l; х) відповідає за взаємодію між граматичною та лексичною семантикою 

лексеми х у стані s і 
r
(х). 

Розглянемо окремо випадок, коли різні лексеми характеризуються єдиним комплексом 

лексичних значень. Причому тут йдеться про такі лексеми, які не є абсолютними 

синонімами, а варіюють за певною граматичною ознакою, що не може кваліфікуватися як 

словозмінна. Приклади такого типу досить поширені, зокрема, у системі українського 
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дієслова
7
. Розглянемо для ілюстрації словникову статтю із СУМ-11 із реєстровою одиницею 

«Налаштовувати»:  

НАЛАШТОВУВАТИ, ую, уєш, недок., НАЛАШТУВА ТИ, у ю, у єш, док., що. 1. 

Готувати що-небудь або приводити до стану готовності. Сакен почав налаштовувати парус з 

таким розрахунком, щоб поманити ще турків (С. Добровольський); – Не знаєте, чи хазяїн 

уже устали? – спитався він. – Казали, сьогодні кудись їхати, так щоб віз налаштувати 

(Панас Мирний); Уляна висипала з пелени квасолю і вже хотіла йти до хати, щоб 

налаштувати їжу кабанцеві (Григорій Тютюнник); // кого. Настроювати кого-небудь на 

певний лад, настрій і т. ін. Галина ж, ідучи сюди, налаштувала себе на звичайність, навіть 

мимохідність свого завітання (М. Олійник). 

2. що, чого. Робити що-небудь придатним для роботи, користування і т. ін. – Під час 

вечері Мишуня налаштовував радіоприймача (Ю. Яновський); – Братчики, до гармат! – 

закричав Гулик. З ним було до десятка старих гармашів, які одразу ж кинулись до ворожих 

єдинорогів і почали налаштовувати їх до стрільби (С. Добровольський). 

Ліва частина цієї словникової статті: 

НАЛАШТОВУВАТИ, ую, уєш, недок., НАЛАШТУВА ТИ, у ю, у єш, док. 

представлена видовою парою «налаштовувати» (дієслово недоконаного виду) і 

«налаштувати» (дієслово доконаного виду). Зазначені дієслова, очевидно, належать до різних 

дієслівних словозмінних класів
8
 і мають різні словозмінні парадигми

9
. Отже, граматична 

семантика вмотивовує приналежність цих дієслів до різних «лексем». Незважаючи на це, 

вони характеризуються спільною системою лексичних значень, що видно з лексикографічної 

розробки наведеної словникової статті. Таким чином, ці дієслова характеризуються одним 

повним семантичним станом:   

s (налаштовувати) =  isi (налаштовувати),  i = 1, i  0,                  (16) 

        i                                        i 

де si(налаштовувати) є семантичним станом, визначеним згідно з формулою (14), в якій, 

однак, слід здійснити певне уточнення, що стосується поняття «лексема». А саме, це поняття 

варто узагальнити на сукупність усіх варіантів форм слова х, які мають спільний комплекс 

лексичних значень. Таким чином бачимо, що поняття семантичного стану є більш загальним 

ніж поняття граматичного та лексичного значення. В українській мові зазначена вище 

варіативність може здійснюватися за різними граматичними морфологічними параметрами. 

Перелічимо деякі з них.  

Префіксальна варіація:  

а) вбікубік, вбіленийубілений, вбогістьубогість, вболіватиуболівати, (фонетична 

префіксальна варіація);  

б) зглянутисяізглянутисязоглянутися; згарячуізгарячу; ззадуіззаду, зобганий 

зібганий; відбиватиодбивати (структурно-фонетична префіксальна варіація);  

Коренева варіація:  

кмітитикметити; кмітуватикметувати;  

Суфіксальна варіація:  

а) устрінутиустріти  (не веде до зміни словозмінного класу і виду дієслова);  

б) БУЛ КОТА ТИ (очу , о чеш)  БУЛ КОТІ ТИ (очу , оти ш) – (веде до зміни 

словозмінного класу, але не веде до зміни виду дієслова); 

в) ВИГОВО РЮВАТИ (недок.)  ВИ ГОВОРИТИ (док. ) – (веде до зміни виду дієслова). 

Можливе також і комбінування різних типів варіативності. Отже, варіативність, що має 

граматичне походження, може бути типізована і формально врахована у члені і 
r
(х)g і 

r
(х) 

формули (14) через уведення спеціального параметра t, за допомогою якого здійснюється 

                                                           

7
 Рабулець О.Г., Сухарина Н.М., Широков В.А., Якименко К.М. Дієслово в лексикографічній системі. –К.: 

Довіра, 2004, 260 с. 
8
 І.В. Шевченко. Авт. Дис.. канд.. техн.. наук 

9
 В.А. Широков та ін. Інтегрована лексикографічна система «Словники України», в. 4.0. Електронне видання. 



 134 

маркування різних типів варіативності лексеми х, що зберігають комплекс її лексичних 

значень:  

   і 
r t

 (х
 t
)gі 

r t
 (х

 t
).                                                                   (17) 

                                            r   t 

У результаті формула для представлення семантичного стану лексеми з урахуванням 

описаної варіативності, що не веде до зміни повного лексичного значення, набуває вигляду: 

s (х) = i [  і 
r t

 (х
 t
)gі 

r t
 (х

 t
) І (g; l; х

 t
)] lі(х)  ,                                          (18) 

                                   і        r   t 

де коефіцієнти i можна інтерпретувати як відносні ваги (середні частоти), з якими 

різні лексичні  значення lі(х), і = 1, 2, …, зустрічаються у множині К(х). 

Згідно з викладом попереднього параграфу, при формалізованому описі лексичних 

значень будемо в основному слідувати за Ю.Д. Апресяном
10
, який, використовуючи 

семіотичний підхід Ч. Морріса
11

 та його лінгвістичну інтерпретацію І.А. Мельчуком
12

, 

запропонував при визначенні лексичних значень ураховувати семантичні, синтактичні та 

прагматичні аспекти. У нашому формалізмі через апарат станів ця пропозиція може бути 

представлена у такий спосіб: 

lі(х) = і (х)Zі(х) + і (х)Uі(х) + і (х)Vі(х).                                  (19) 

В останній формулі вважаємо, що Zі(х) репрезентує власне семантичні параметри 

одиниці х у значенні lі(х), Uі(х) – параметри синтактики, Vі(х) – параметри прагматики; і(х), 

і(х) та і(х) є числовими коефіцієнтами, які репрезентують внесок (вагу, амплітуду) 

семантичних, синтактичних та прагматичних аспектів, відповідно, у лексичне значення lі(х), 

причому: 

і (х) + і (х) + і (х) = 1; і (х)  0; і (х)  0; і(х)  0.                            (20) 

Таким чином, повний семантичний стан лексеми х набуває такого вигляду: 

s (х) = i[   і 
r t

(х
 t
)gі 

r t
(х

 t
) І (g;l;х

 t
)] [і(х)Zі(х) + і(х)Uі(х) + і(х)Vі(х) ],    (21) 

                           і       r   t 

в якій окремі параметри визначено формулами (12) – (20). Фіксуючи значення цих 

параметрів, одержуємо різні диференціальні семантичні стани лексеми х. 

Зауважимо, що операції множення та додавання елементів структури семантичних 

станів у формулах (12) – (21) наразі мають символічний характер. Адже ми поки що не 

маємо засобів для зіставлення цим елементам конкретних алгебраїчних структур, так що на 

даному етапі зазначені формули дають нам радше інтуїтивне уявлення про конструкцію 

семантичних станів, ніж цілком «строге» їх визначення. Проте і в такому вигляді вони мають 

достатній потенціал конструктивності, який дозволяє їх використати в цілком конкретних 

лексикографічних застосуваннях. З’ясуємо питання: які лінгвістичні об’єкти охоплює 

формула (21)? Іншими словами, яким є діапазон лінгвістичних одиниць, відношень, зв’язків, 

що можуть бути ефективно описані через формалізм, представлений у цій формулі? Судячи з 

набору параметрів, нам видається, що природне середовище для дії даної формули складає 

досить широкий набір мовних одиниць: морфеми, склади, лексеми, словосполучення, 

речення, а також відповідна множина лінгвістичних відношень: морфематичних, 

морфосинтак-тичних, лексико-граматичних, синтаксичних (як на рівні словосполучень, так і 

на рівні речень), семантичних та ін. 
13
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ТОТАЛІТАРНОЇ СИСТЕМИ В СРСР 

 
Розглядаються основні етапи становлення системи захисту  інформації в умовах 

формування тоталітарної системи в СРСР. Аналізуються норми, що регулюють правовідносини 

в сфері захисту інформації з обмеженим доступом. 

В радянські часи в умовах тоталітаризму недостатня увага приділялась питанням 

захисту державно-значущої інформації. Через введення секретного діловодства, що є засобом 

захисту державних секретів, в СРСР відбувалося відчуження влади від суспільства. В умовах 

бюрократизації державного апарату це сприяло абсолютизації влади, завдавало шкоди 

інтересам різних верств населення. 

Ключові слова: правова норма, система захисту інформації, тоталітарне суспільство, 

захист інформації з обмеженим доступом. 

 

Рассматриваются основные этапы становления системы защиты информации в условиях 

формирования тоталитарной системы в СССР. Анализируются нормы, регулирующие 

правоотношения в сфере защиты информации с ограниченным доступом. 

В советские времена в условиях тоталитаризма недостаточное внимание уделялось 

вопросам защиты государственно-значимой информации. Из-за введения секретного 

делопроизводства, которое является средством защиты государственных секретов, в СССР 

происходило отчуждение власти от общества. В условиях бюрократизации государственного 

аппарата это способствовало абсолютизации власти, наносило ущерб интересам различных 

слоев населения. 

Ключевые слова: правовая норма, система защиты информации, тоталитарное 

общество, защита информации с ограниченным доступом. 

 

The main stages of information defense system in the conditions of a totalitarian system in the 

USSR are shown. The rules of the governing relations in the field of protection of classified information 

are analyzed. 

In Soviet time under the totalitarian conditions the attention was paided to the protection of state 

and relevant information. Because of secret introduction, what means protection of state secrets, the 

power was alienation from society in Soviet. In the bureaucratization conditions of the state apparatus it 

contributed of the absolutization power, inflicted to the interests of different population groups. 

Keywords: the legal norm, the system protection, the totalitarian society, the protection of classified 

information. 

 

Вступ. В радянські часи в умовах тоталітаризму недостатня увага приділялась 

питанням захисту державно-значущої інформації. Через введення секретного діловодства, 

що є засобом захисту державних секретів, в СРСР відбувалося відчуження влади від 

суспільства. В умовах бюрократизації державного апарату це сприяло абсолютизації влади, 

завдавало шкоди інтересам різних верств населення. Секретному діловодству приділялася 

особлива увага в усі періоди існування тоталітарної влади. 

Аналіз та дослідження публікацій. Була ретельно проаналізована історіографія даної 

проблеми, окремі питання якої досліджували Сідак В.С. [10-12], Гуз А.М. [13], Веденеєв 

Д.О., Вронська Т.В. [1-5] та ін. Проте дослідження еволюції системи захисту інформації в 

умовах тоталітарної системи у вітчизняній науці розглянуто недостатньо. 
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Результати досліджень. В кінці 1920-х років в СРСР була проведена уніфікація складу 

секретних органів і встановлена стандартна номенклатура посад в секретних органах 

державних установ та організацій. Були створені секретні відділи, в більшості наркоматів - 

секретні частини, а в главках, управліннях і відділах - секретні частини і секретні відділення 

відповідно. 

Конкретний склад секретних органів визначався наркоматами за погодженням з 

спецвідділом Державного політичного управління. Служби захисту інформації називалися 

по-різному: секретні частини, підвідділи секретного діловодства, шифрувальні відділи тощо. 

Одночасно посилювалися каральні заходи за розголошення державної та військової 

таємниці. Положення про військові злочини [1], вводить кримінальну відповідальність за 

розголошення державної таємниці. Відповідно до Закону СРСР “Про зраду Батьківщині” [7] 

за розголошення державної та військової таємниці вводиться вища міра покарання - розстріл 

і конфіскація майна. Паралельно цьому йде вдосконалення секретного діловодства. 

Засекречуванню підлягає все більша кількість матеріалів. Так, наприклад, до кінця 30-х років 

з близько 300 тисяч нормативно-правових актів більше 70% були засекречені. 

В передвоєнні роки особлива увага в СРСР приділялася постановці секретного 

діловодства у військах. Зокрема, протягом 1937 р. Наказом НКО СРСР № 024 затверджено 

“Положення про центральну військову цензуру РУ”, Наказом НКО СРСР № 0043 

затверджено положення про основи і організації прихованого управлінні військами, Наказом 

НКО СРСР № 0105 затверджено положення про заходи щодо зашифровки найменувань 

військових частин і збереження в таємниці дислокаційних відомостей [3]. 

В роки Великої Вітчизняної війни діяв Кримінальний кодекс РРФСР 1926 р. [6]. 

Кримінальне законодавство в передвоєнні роки та перший період війни (до листопада 1943 

р.) передбачало відповідальність за зраду Батьківщині у вигляді видачі державної таємниці, 

за розголошення відомостей, які спеціально охороняються таємницею, за розголошення 

військових відомостей. 

Розголошення військових відомостей поділялось на два склади злочину: розголошення 

відомостей про Збройні Сили і обороноздатність СРСР, які спеціально охороняються 

таємницею, та розголошення військових відомостей, які спеціально не охороняються 

таємницею, але розголосу не підлягають. 

Злочином, який може привести до втрати відомостей, що становлять військову 

таємницю, в роки війни був військовий шпіонаж, який являв собою передачу іноземним 

урядам, ворожим арміям і контрреволюційним організаціям цих відомостей, а також 

викрадення або збирання відомостей про Збройні Сили і обороноздатність СРСР [13] з 

метою їх передачі. 

Слідство в справах даної категорії проводили військові прокурорсько-слідчі органи, а 

судочинство в цих справах проходило у військових трибуналах та військово-польових судах. 

Важливою подією у сфері кримінально-правового захисту державної і військової 

таємниці став Указ Президії Верховної Ради СРСР від 15 листопада 1943 р. “Про 

відповідальність за розголошення державної таємниці і за втрату документів, що містять 

державну таємницю” [2]. Указ встановлював, що розголошення посадовими особами 

відомостей, що становлять державну таємницю, а також втрата документів, що містять такі 

відомості, каралися позбавленням волі терміном до 5 років, якщо ці дії за законом не тягнуть 

більш тяжкого покарання. У випадку, якщо ті самі дії спричинили або могли спричинити за 

собою тяжкі наслідки, каралися позбавленням волі терміном до 10 років. Розголошення 

приватними особами відомостей, які є державною таємницею, каралося позбавленням волі 

терміном до 3 років. Справи про злочини, передбачені цим Указом, були підсудні військовим 

трибуналам [13]. 

В 70-ті роки в СРСР остаточно складається система обмежень доступу до відомостей, 

що становлять державну таємницю. В цей період була прийнята Постанова ЦК КПРС і СМ 

СРСР “Про заходи посилення режиму секретності” (жовтень 1970 р.). Відповідно до цієї 

постанови планувалося створення в країні системи комплексної протидії іноземним 
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технічним розвідкам. Також було прийнято постанову ЦК КПРС і СМ СРСР “Про заходи 

протидії іноземним технічним розвідкам” від 15 листопада 1976 р. Постанова від 1 жовтня 

1970 р. вказувала на такі недоліки в діючій системі захисту державних секретів: іноземним 

спецслужбам вдається отримати інформацію, яка захищається, шляхом використання 

технічних засобів і відкритим шляхом через недоліки в організації системи захисту 

інформації; неповністю реалізуються заходи протидії іноземній технічній розвідці, 

недостатньо досліджуються можливі канали витоку інформації, що захищається, не 

розроблені ефективні заходи щодо перекриття каналів даних; велика кількість осіб, що 

допускається до інформації, яка захищається; недостатній контроль за відкритими 

службовими виданнями. 

Велике значення мало прийняття 7 жовтня 1977 р. Конституції СРСР, де вказувалося, 

що забезпечення безпеки держави є однією з головних завдань держави. На основі 

Конституції СРСР і Закону про Раду Міністрів КДБ при Раді Міністрів СРСР був 

перейменований у КДБ СРСР, який був утворений як союзно-республіканський орган. 

Голова КДБ СРСР відповідно до законів СРСР, указів Президії ВР СРСР видавав 

вказівки, накази, інструкції тощо, обов'язкові для виконання всіма органами, прикордонними 

військами, навчальними закладами, установами та організаціями системи КДБ, затверджував 

положення і статути про них, володів правом контролю за діяльністю всіх ланок Комітету як 

в центрі, так і на місцях. 

Існуюча в СРСР система захисту інформації з обмеженим доступом являла собою 

ієрархічну адміністративну структуру, яка була заснована на владному підпорядкуванні і 

повністю відображала тоталітарний характер держави. Вона була в певному сенсі опорою 

держави в проведенні його внутрішньої і зовнішньої політики. 

Більшість дослідників, аналізуючи причини, що зумовили в радянський період 

тотального характеру закриття інформації в багатьох сферах діяльності держави, фокусують 

увагу на впливі, в основному, об'єктивних факторів, хоча і визнають чималу роль 

суб'єктивних обставин. Ця обставина ще раз свідчить про суттєву роль системи підготовки та 

перепідготовки професійних кадрів як тих, які готують відповідні нормативно-правові 

документи, так і тих, які зобов’язані їх неухильно виконувати. 

Структура управління системою захисту секретів в СРСР характеризувалася єдиним 

організаційним змістом і теоретично юридичною рівністю сторін. Суб'єктами правовідносин 

у сфері захисту державних секретів були КДБ СРСР, міністерства оборонних галузей 

промисловості, Міністерства оборони СРСР тощо. В міністерствах, відомствах, на 

підприємствах, в організаціях та установах функціонували спеціально створені “режимно-

секретні органи” (РСО), які забезпечували режим секретності під час виконання секретних 

робіт, використання та зберігання секретних документів та спеціальних пристроїв. 

Відносини між основними суб'єктами, якими були міністерство і підлеглі йому 

підприємства, регулювалися за допомогою адміністративно-правових методів. Міністерство 

було наділене державно-владними повноваженнями по відношенню до підлеглих йому 

підприємств. Воно приймало рішення з приводу визначення ступеня секретності категорій 

відомостей, їх використання та передачі контрагентам, контролювало забезпечення режиму 

секретності на підприємствах і при необхідності застосовувало заходи впливу до керівного 

складу підприємств у випадках вчинення правопорушень в сфері захисту державних 

секретів. Поведінка сторін забезпечувалася дією імперативних адміністративно-правових 

норм, що містилися в загальносоюзних і відомчих нормативно-правових актах. 

Адміністративно-правові норми, які встановлювали правовий статус суб'єктів і 

визначали певні варіанти поведінки осіб, допущених до секретних робіт, документів та 

пристроїв, поділялися на види залежно від відомостей, які в них містилися. 

Зобов'язуючі норми містили припис особам, допущених до секретних робіт, документів 

та пристроїв, здійснювали дії щодо забезпечення режиму секретності відповідно до вимог 

загальносоюзної Інструкції від 12 травня 1987 р. № 556-126, відомчих інструкцій і наказів 

міністерств, локальних актів підприємств. 
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Заборонювальні норми встановлювали обмеження для осіб, допущених до секретних 

робіт, документів та пристроїв, і вказували на неприпустимість здійснення дій, передбачених 

загальносоюзними, відомчими і локальними актами. Це могли бути заборони, встановлені 

адміністрацією підприємств щодо секретоносіїв. Це виражалося, наприклад, в обмеженні 

прав працівників на відвідування посольств та представництв іноземних компаній, ведення 

службових переговорів про секретні питання з використанням незахищених ліній зв'язку, 

повідомлення в усній або письмовій формі кому б то не було (в тому числі родичам) 

секретних відомостей. 

Уповноважуючи норми надавали можливість підприємствам та їх РСО діяти на свій 

розсуд при плануванні, організації і реалізації заходів щодо забезпечення режиму 

секретності робіт, що проводяться в межах, встановлених загальносоюзними та відомчими 

актами. 

Стимулюючі норми визначали можливість застосування заходів морального характеру 

до осіб, допущеним до секретних робіт, документів та пристроїв (наприклад, вручення 

почесних грамот). 

Норми, що містилися в загальносоюзних і відомчих актах, поділялися на матеріальні, 

що визначали права і обов'язки суб'єктів, і процесуальні, які передбачали порядок контролю 

над забезпеченням режиму секретності та проведенням службового розслідування в разі 

розголошення інформації, яка охороняється законом. Крім того, законодавством була 

визначена процедура притягнення осіб до юридичної відповідальності за розголошення 

державних секретів, втрату документів чи пристроїв, що містили такі відомості. 

Правовий статус суб'єктів у сфері охорони державних секретів і забезпечення режиму 

секретності на відміну від демократичних країн в СРСР визначався не Конституцією, а 

директивними вказівками Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу у 

вигляді окремих або спільних з Радою Міністрів СРСР постановами. Найважливішими 

правовими актами ЦК КПРС і РМ СРСР, які визначали політику в галузі захисту державних 

секретів, були постанови від 1 жовтня 1970 р. № 840-285 “Про заходи щодо посилення 

режиму секретності” [5], від 15 листопада 1976 р. № 941-323 “Про заходи щодо подальшого 

вдосконалення системи збереження державних секретів”. 

Названі постанови, за винятком деяких актів, наприклад переліків відомостей, які 

становлять державну таємницю, були секретними. Доступ до них мало обмежене коло 

людей, тому в цей період важко було говорити про гарантії реалізації громадянами прав на 

захист в галузі охорони державних секретів, оскільки, наприклад, при розгляді кримінальних 

справ суд керувався секретними постановами, невідомими обвинуваченому. По суті 

обвинувачений часто не знав, що інкриміновані йому вчинки були неправовими. Це 

відкривало можливості для широкомасштабних порушень у сфері праворегулювання. 

Висновки. Таким чином, в СРСР вцілому була сформована система секретного 

документообігу. Характеристика законодавства про охорону державних секретів в часи 

СРСР була заснована на сукупності адміністративно-правових, зобов’язуючих, 

заборонювальних, уповноважуючих та стимулюючих нормах, що регулювали 

правовідносини в сфері захисту інформації з обмеженим доступом. Питання, пов'язані з 

охороною відомостей, які становлять державну та службову таємницю, з їх використанням, 

збереженням і забезпеченням режиму секретності робіт, що проводяться, забезпечувалися 

органами державної безпеки (КДБ СРСР) та контролювалися ЦК КПРС. 
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ЗАСТОСУВАННЯ НЕЧІТКОГО МЕТОДУ ГРУПОВОГО ВРАХУВАННЯ 

АРГУМЕНТІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ 

КОНФЛІКТОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ 

 
У статті розглядається метод побудови моделі розвитку конфліктогенної ситуації, 

заснований на застосуванні нечіткого методу групового врахування аргументів. Даний підхід 

дозволяє враховувати при моделюванні як кількісну, так і якісну інформацію, регулювати межі 

довіри до результатів моделювання в залежності від ступеня  приналежності вхідних даних до 

області моделювання. 

Ключові слова: конфліктогенна ситуація, нечіткий метод, системний аналізу. 

 

В статье рассматривается метод построения модели развития конфликтогенной 

ситуации, основанный на применении нечёткого метода группового учёта аргументов. Данный 

поход позволяет учитывать при моделировании как количественную, так и качественную 

информацию, регулировать пределы доверия к результатам моделирования в зависимости от 

степени принадлежности входных данных к области моделирования. 

Ключевые слова: конфликтогенная ситуация, нечеткий метод, системный анализ. 

 

This article contains a method of construction model of development the conflict the situations, 

based on application of an indistinct method of the group account of arguments. The given campaign 

allows considering at modeling both quantitative, and the qualitative information to regulate trust limits to 

results of modeling depending on degree of an accessory of entrance data to modeling area. 

Keywords: conflict, an indistinct method, systems analysis method. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими 

чи практичними завданнями. Закономірним є визнання системи забезпечення воєнної 

безпеки держави найважливішою складовою надсистеми – системи забезпечення 

національної безпеки. Військова сила історично склалася як основний показник успішної 

реалізації зовнішнього і внутрішнього політичних курсів держави, надавши тим самим 

системі забезпечення воєнної безпеки ключової функції щодо підтримки і розвитку 

існуючого суспільно-політичного устрою. 

На фоні відміченої ключової ролі системи забезпечення воєнної безпеки вкрай 

значущою стає вимога спроможності системи здійснювати превентивні заходи на основі 

довгострокового прогнозування тенденцій змін геополітичної та воєнно-політичної 

обстановки. Відповідальність рішень, які приймаються у сфері оборони, вимагають 

всебічного дослідження впливу рішень за допомогою відповідної моделі, такої як 

комплексна модель системних досліджень проблем воєнної безпеки держави (КМСД), 

наведена в [1]. Центральним питанням для прийняття рішення є питання прогнозування 

подальшого розвитку досліджуваних ситуацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 

проблеми. В основу побудови зазначеної моделі закладені такі принципи: 

відкритості моделі, що дає можливість нарощувати модель додатковими модулями; 

генерації сценаріїв; 

фільтрації запропонованих заходів; 

принципи адаптації до реальної воєнно-політичної ситуації; 

модульності. 

КМСД проблем воєнної безпеки базується на методології системного аналізу, методах 

дослідження операцій, аналізу ієрархій, теорії ймовірностей і прогнозування, експертного 

оцінювання і моделювання і може бути використана вищим воєнно-політичним 

керівництвом держави в ситуаційних центрах управління при плануванні і здійсненні 

цілеспрямованої політики по забезпеченню необхідного рівня воєнної безпеки держави, а 
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також у навчальних, наукових і дослідницьких закладах при вивченні кризових ситуацій і 

шляхів виходу з них. 

Для моделювання і дослідження цих процесів використовується воєнно-політична 

модель (ВПМ) держави у вигляді окремого модуля КМСД проблем воєнної безпеки держави. 

Інформаційне забезпечення функціонування ВПМ держави здійснюється за допомогою блоку 

моделей, серед яких найбільшої уваги заслуговують моделі оцінки воєнно-політичної 

обстановки та оцінки рівня воєнної загрози (небезпеки) для держави. 

Традиційні методи, що використовуються для вирішення таких завдань, базуються, як 

правило, на методах експертного оцінювання, проб і помилок, що вносить елементи 

суб’єктивізму і супроводжується досить великими похибками. Науково-методичний апарат, 

запропонований в [1], базується на використанні методів дослідження операцій, аналізу 

ієрархій, векторної алгебри, експертного оцінювання і математичного моделювання. 

В той же час авторами відмічені такі основні проблеми практичного застосування 

КМСД, які безпосередньо пов’язані з модулем прогнозування – визначення мінімальної 

кількості експертів, припустимої величини неузгодженості думок експертів, кількості 

генерованих можливих сценаріїв. Очевидно, що ці проблеми негативно впливають на 

забезпечення об'єктивності оцінки обстановки та точності прогнозування розвитку ситуацій, 

виявлення тенденцій їх змін у часі. 

Додатково можна відзначити проблеми побудови базисних експертно-значимих станів, 

а також визначення приналежності окремого стану до експертно-значимого. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є розкрити можливість іншого 

підходу до прогнозування розвитку ситуації (конфліктогенної), який би засновувався на 

об'єктивних математичних методах системного аналізу при вирішенні слабкоструктурованих 

задач. 

Виклад основного матеріалу. У цілому визначення рівня воєнної небезпеки повинно 

базуватися на системі показників, які всебічно характеризують загальну обстановку в 

регіоні, напруженість у воєнно-політичних відносинах сторін, співвідношення потенційних 

можливостей збройних сил, наявність інтересів до України, для реалізації яких може 

знадобитися військова сила, а також впевненість воєнно-політичного керівництва сусідніх 

держав у доцільності збройного насильства як засобу досягнення політичних цілей. В [1] з 

посиланнями на [2] визначена базова множина показників для оцінювання рівня воєнної 

небезпеки, яка була отримана в результаті аналізу подій, що характеризували прояви воєнної 

небезпеки у війнах і збройних конфліктах останніх десятиліть. 

І. У політичній сфері: 

1. Втручання у внутрішні справи держави. 2. Здійснення політичного тиску на державу 

(погрози введення санкцій, ультиматуми тощо). 3. Підтримка сепаратистських і опозиційних 

сил у державі. 4. Проведення політичних акцій проти держави. 5. Заяви та акції, що 

дискредитують внутрішню або зовнішню політику держави. 6. Прагнення до домінування в 

регіоні. 7. Створення політичних союзів, блоків або коаліцій, спрямованих проти держави. 

8. Нестабільність соціально-політичної обстановки у стратегічних партнерів і союзників. 

ІІ. У воєнній сфері: 

1. Нестабільність воєнно-політичної обстановки в суміжних державах. 2. Нарощування 

військового бюджету. 3. Наявність іноземних збройних формувань на території держави. 

4. Войовниче відношення політичного керівництва сусідніх країн. 5. Створення і існування 

незаконних збройних формувань. 6. Спрямованість воєнної і воєнно-технічної політики проти 

держави. 7. Розміщення поблизу кордонів держави нових збройних формувань і систем 

озброєнь. 8. Наявність в аналізованій державі ядерної зброї та іншої зброї масового ураження. 

9. Проведення інтенсивних заходів щодо технічного удосконалення озброєння і бойової 

підготовки збройних сил. 10. Проведення широкомасштабних мобілізаційних заходів. 

11. Надання допомоги розглядуваній державі іншими державами в нарощуванні її воєнного 

потенціалу. 12. Підготовка військових фахівців і направленні військових радників у збройні 
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сили держави, що розглядається. 13. Укладання угод про спільне використання військових 

систем, інфраструктури, повітряного простору тощо. 

ІІІ. У економічній сфері: 

1. Прагнення до встановлення контролю за сировинними ресурсами, комунікаціями, 

транзитними постачаннями тощо. 2. Обмеження економічної діяльності державою, з боку якої 

оцінюється рівень воєнної небезпеки. 3. Одержання кредитів для нарощування воєнного 

потенціалу. 4. Неконтрольований відтік за кордон держави інтелектуальних, матеріальних і 

фінансових ресурсів. 

IV. У інформаційній сфері. 

1. Прагнення до встановлення  контролю за інформаційним простором держави та її 

інформаційною інфраструктурою. 2. Контроль іноземних фірм за системами зв’язку. 

3. Контроль іноземних фірм за системами енергозабезпечення. 4. Контроль іноземних фірм за 

виробництвом засобів електронно-обчислювальної техніки. 5. Контроль іноземних фірм за 

функціонуванням теле- і радіокомунікацій. 6. Поширення на території держави спеціального 

математичного забезпечення іноземного походження. 

V. У релігійній сфері. 

1. Загострення релігійних і міжконфесійних протиріч (підбурювання віруючих до 

протистояння, руйнування храмів, релігійних святинь тощо). 2. Неконтрольований 

інформаційний вплив церков, релігійних конфесій на населення держави. 

VІ. У територіальній сфері. 

1. Наявність територіальних розбіжностей між державами. 2. Висування територіальних 

претензій на державному рівні. 3. Зазіхання на територіальну цілісність держави. 

4. Ініціювання у засобах масової інформації питань територіальних протиріч. 5. Захоплення 

територій з використанням силових методів. 

VІІ. У етнічній сфері. 

1. Загострення міжетнічних протиріч. 2. Активізація націоналістичних рухів усередині 

держави. 3.Спроби провокування сутичок між представниками різних етнічних груп. 

4. Спроби внести розкол між етнічними групами в державі. 

Не можна говорити, що даний перелік претендує на остаточну повноту, проте можна 

говорити, що більшістю наведених показників оперує більшість експертів даної галузі. У 

кожному конкретному випадку базова система показників може доповнюватися або 

скорочуватися експертами, які залучаються для оцінювання рівня воєнної небезпеки для 

держави. 

Для прогнозування рівня воєнної безпеки застосовується метод прямого моделювання 

розвитку конфліктогенної ситуації. Для цього розвиток конфліктогенної ситуації 

представляється у вигляді динаміки процесу, який і підлягає моделюванню. В результаті 

прямого моделювання будуть отримані значення показників рівня воєнної безпеки держави 

вперед за часом на деякий інтервал прогнозування. Отримані значення показників 

виступають вхідними даними в задачі отримання інтегрованого показника рівня воєнної 

безпеки. Така задача формулюється як задача попарного ієрархічного порівняння показників 

і вирішується за допомогою МАІ. Отриманий таким чином інтегрований показник 

порівнюється з відомим наперед нормативним значення, на основі чого виноситься судження 

про наявність воєнної безпеки та її рівня за встановленою шкалою оцінки. 

Сама математична модель, іншими словами – її структурно-параметричне 

представлення, визначається за допомогою інших математичних методів на основі 

формалізованих початкових даних. В якості методу структурно-параметричної ідентифікації 

моделі в даному разі застосовується НМГВА, суть якого полягає у спрямованому 

скороченому відборі найкращої моделі серед моделей-претендентів відповідно з критеріями 

селекції. Критеріями вибору моделі виступають критерії селекції НМГВА.  

Для успішного застосування зазначеного формального методу початкові дані, що 

застосовуються методом, повинні бути приведені до встановленої форми. Зокрема, вхідні 

дані повинні бути надані у вигляді встановлених чисельних значень, повинні бути 



 143 

синхронізовані за часом як між собою, так і з залежними змінними моделі. Для цього 

потребується залучення формальних методів апроксимації, інтерполяції та чисельної оцінки 

значень похідних функції. 

У будь-якому разі буде отримано єдиний визначений перелік показників nxxx ,...,, 21 , 

якими і буде оперувати дослідник (група дослідників) у подальшій роботі. 

Після складання переліку показників здійснюється оцінка чисельного значення 

кожного показника. За умови, коли визначити свою чисельну шкалу для кожного окремого 

показника важко, доцільним є застосування методу аналізу ієрархій (МАІ), за допомогою 

якого шляхом попарного порівняння значимості показників при визначенні рівня воєнної 

безпеки в цілому в кінцевому рахунку отримуємо чисельні значення за єдиною приведеною 

шкалою всіх показників, що визначають рівень воєнної безпеки, в межах встановленого 

переліку. Встановлення чисельних значень здійснюється експертами за умови розгляду 

ситуації, що складається на поточний час 0t . В результаті маємо множину чисельних значень 

показників      00201 ,...,, txtxtx n . 

Для того, щоб мати можливість здійснювати прогнозування зміни значень окремих 

показників, а в наслідок і рівня воєнної безпеки в цілому, необхідно встановити тенденції 

зміни показників, що можливе лише за умови наявності даних про зміну значень показників 

за деякий попередній період часу. Іншими словами, потрібно мати деяку передісторію зміни 

значень показників. 

Первинну оцінку (тобто, "з нуля") передісторії можна отримати за допомогою тих же 

експертних методів. Нехай, як і у попередніх випадках, це буде МАІ. В цьому разі експертам 

необхідно буде оцінити для кожного показника окремо його значення в деякі минулі 

моменти часу it 0 , ni ,1  у порівнянні зі значенням показника на поточний момент часу 

0t . В минулому доцільно розглядати лише ті моменти часу, на які експерт здатен здійснити 

оцінку значення показника.  

Будемо розглядати випадки застосування комбінаторного алгоритму методу групового 

врахування аргументів (МГВА) (для невеликої кількості показників, максимум – кілька 

десятків) та багаторядного алгоритму МГВА (для кількох сотень показників) з 

найекономнішим відносно програм розрахунку частковим описом. 

Множина показників, що характеризують рівень воєнної безпеки держави, задана 

множиною початкових даних n [3].: 

 

 nn XXY ,...,, 1 , M
n RX  , 

 

де n  – кількість змінних;  

iX  – часова послідовність (таймфрейм) i -ї вхідної (незалежної) величини,  

 
Mttti xxxX ,...,,

21
 ; 

Y  – часова послідовність (таймфрейм) вихідної (залежної) величини, 

 
Mttt yyyY ,...,,

21
  (у разі моделювання динаміки процесу такими є перші похідні за часом 

від усіх вхідних незалежних величин); 

M  – кількість точок спостереження. 

Необхідно за допомогою МГВА синтезувати модель 

 nxxFy ,...,1 , 

яка адекватна початковій множині даних, причому отримана модель повинна бути 

найменшої складності. Схематично модель представлена на рис. 1 
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Рис. 1. Схема синтезованої моделі 

 

Алгоритм використовує поняття лінійної інтервальної моделі [4], сам алгоритм 

реалізований в нечіткому МГВА (НМГВА) 

 mm zAzAzAY  ...1100 ,  

 

де iz  – елементи часткового опису функціональної залежності  xF ж 

iA  – коефіцієнти моделі – нечіткі числа трикутного вигляду, які описуються парою 

параметрів 

 iii caA , , 

де ia  – центр інтервалу; 

ic  – ширина інтервалу, 0ic . 

Тоді Y  є нечітке число, параметри якого визначаються наступним чином: центр 

інтервалу –  

 



m

i

T

iiy zazaa
1

;  

 

ширина інтервалу – 

 i

T
m

i

iiy zczcc 
1

. 

  

Задача ставиться наступним чином – знайти деяке нечітке число iA , тобто такі 

параметри ia  та 0ic , щоб: 

1. Спостереження ky  належало заданій оціночній множині kY  зі ступенем, не меншим 

ніж  , 10  . 

2. Ширина оціночного інтервалу рівня   була мінімальною. 

Ці вимоги можна звести до задачі лінійного програмування, яка полягає в тому, щоб 

мінімізувати область зміни початкових значень Y  за рахунок відшукання таких величин 

ширини інтервалів ic  та таких значень центрів інтервалів ia , які б забезпечили мінімальне 

розсіювання величини Y  при одночасному виконанні умови, щоб виміряні значення шуканої 

величини  знаходилися в цьому інтервалі [4]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

Застосування системного підходу дозволяє розглядати зміну геополітичної та воєнно-

політичної обстановки як цілісний процес у складній системі. Системне дослідження полягає 

у винайденні математичного опису процесу, формулюванні критерію ефективності та 

розв’язанні відповідної оптимізаційної задачі. Розглянута основна складова системного 

 tx2  

 tx1  

 txn  

 ty  
  ? xFy  ... 
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дослідження – алгоритми автоматизованого визначення наближеного математичного опису 

конфлікту. В основу алгоритму покладено НМГВА. 
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ПИТАННЯ КРИМУ ТА ЧОРНОМОРСЬКОГО ФЛОТУ У ВІДНОСИНАХ  

УКРАЇНИ І РОСІЇ 

 
У статті розглянуто історію приєднання Криму до України, історію створення 

Чорноморського флоту, питання розподілу Чорноморського флоту СРСР, угоду 1997 та 2010 

року стосовно статусу Російського Чорноморського флоту на території України,, плюси і 

мінуси для України  щодо базування Російського Чорноморського флоту у Севастополі. 

Ключові слова: Крим, Чорноморський флот, Україна, Росія, угода. 

 

В статье рассмотрено историю присоединения Крыма к Украине, историю создания 

Черноморского флота, вопросы разделения Черноморского флота СССР, договор 1997 и 2010года 

относительно статуса Российского Черноморского флота на территории Украины,, плюсы и 

минусы для Украины относительно базированияРоссийского Черноморского флота в 

Севастополе 

Ключевые слова:Крым, Черноморский флот, Украина, Россия, договор. 

 

The following topics are covered: the history of uniting the Crimea with Ukraine;  the history of 

founding the Black Sea Fleet; discussed the question of sharing the Black Sea Fleet between Ukraine and 

Russia; the treaty of 1997 and 2010 which are connected to the status of Russian Black Sea Fleet; 

advantages and disadvantages of basing Black Sea Fleet on the territory of Ukraine. 

Keywords: the Crimean, the Black Sea Fleet, Ukraine, Russia, treaty. 

 

Вступ. З отриманням Україною статусу незалежної держави проблема Криму і 

Чорноморського Флоту знаходилась в центрі уваги представників вітчизняних і зарубіжних 

політичних, військових і наукових кіл Але незважаючи на значну вагу до даного питання, 

поза увагою залишається необхідність обґрунтування важливості практичних кроків щодо 

активізації регіонального співробітництва України та Росії.  

Мета даної статті: розглянути сучасний стан  військово-політичних відносин України і 

Росії навколо питання Криму і Чорноморського Флоту та окреслити можливі перспективи 

їхнього подальшого розвитку. Для досягнення мети у статті вирішено наступні завдання: 

розглянути історію приєднання Криму до України; 

з’ясувати сутність і зміст угоди між Російською Федерацією і Україною від 28 квітня 

2010 року; 

здійснити прогноз напрямів подальшого співробітництва України і Російської 

Федерації у Чорноморському регіоні.  

 

1. Історія Криму та Чорноморського флоту 

Крим був пов'язаний з Україною протягом багатьох десятиліть. 18 жовтня 1921 року 

рішенням радянського уряду було створено Кримську автономну соціалістичну радянську 

республіку (АСРР). Незважаючи на статус АСРР Крим мало чим відрізнявся від місцевих 

адміністративних одиниць у складі Російської Федерації. 10 травня 1944 року Державний 

Комітет Оборони СРСР прийняв рішення про виселення кримських татар у східні райони 

Радянського Союзу. 30 червня 1945 року президія Верховної Ради Радянського Союзу видала 

указ про перетворення Кримської АСРР на Кримську область. 

Кримська область в роки Другої світової війни зазнала матеріальних і людських збитків 

у великих розмірах, що унеможливило самостійно впоратись із зруйнованою економікою. 

Економіка півострова у перші повоєнні роки залежала головним чином від України, яка 

територіально знаходилась поряд. Президія Верховної Ради РРФСР вирішила про 

доцільність передачі Кримської області до складу України вона зазначила: «Враховуючи 

спільність економіки, територіальну близькість і тісні господарські та культурні зв’язки між 
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Кримською областю і Українською РСР, а також беручи до уваги згоду Президію Верховної 

Ради Української республіки, Президія Верховної Ради РРФСР вважає за доцільне передати 

Кримську область до складу Української РСР». Ця постанова була надіслана Верховної Ради 

СРСР. 26 квітня 1954 року Верховою Радою СРСР після детального обговорення цього 

питання був прийнятий закон «Про передачу Кримської області із складу РРФСР до складу 

Української РСР», що містив 2 пункти: 

1. Затвердити указ Президії Верховної ради СРСР від 19 лютого 1954 року. 

2 .Внести відповідні зміни в статті 22 і 23 Конституції СРСР. 

Отже, аналізуючи перебіг історії можна зробити висновок, що передача Кримської 

області до складу УРСР диктувалося перш за все інтересами центру, а щодо міфу про такий 

собі «подарунок» Росії Україні з нагоди 300-річниці возз’єднання, документальних 

підтверджень не знайдено, лише хіба що в усній формі. 

Кримський півострів територіально мав важливе стратегічне значення для Радянського 

Союзу. Адже тут знаходились провідні бази Чорноморського флоту. Крим замикав південні 

рубежі України.   

Історія Російського флоту бере початок з 2 травня  1783 року саме в цей день було 

перебазовано ряд кораблів з Керчі в Ахтирську бухту так звану Азовську флотилію, дана 

подія започаткувала створення Чорноморського флоту. 

10 лютого 1784 року було – засновано місто Севастополь – велику фортецю зі 

адміралтейською верф'ю, морським портом і військовим поселенням.  

13 серпня 1785 року – затверджено першоий штат Чорноморського флоту, до якого 

входили 12 лінійних кораблів, 20 фрегатів, 23 допоміжних суден. За більш ніж двохсотрічну 

історію Чорноморський флот зробив славетний внесок у захист південних берегів Російської 

імперії. Моряки чорноморського флоту відіграли значну роль у розгромі фашистської 

Німеччини у Другій світовій війні.  

Після Другої світової війни з виходом Радянського Союзу в світову морську акваторію, 

роль Чорноморського флоту дещо зменшилась. Проте, коли Радянський Союз опинився на 

грані розпаду, проблема кому дістанеться Чорноморський флот, чи як його поділити 

загострилась. 

Після проголошення 24 серпня 1991 року незалежності України і підтвердження її 1 

грудня 1991року на Всеукраїнському референдумі, а точніше – з 6 грудня 1991 року Україна 

розпочала формування власних Збройних Сил. До 20 січня всі військовислужбовці військ і 

сил, дислокованих на території України (в тому числі – Червонопрапорного Чорноморського 

флоту СРСР) мали присягнути на вірність українському народу.  

Даний процес характеризувався великим спротивом Главкома ВМФ Росії адмірала В. 

Чернавіна, який особисто прибув 1 квітня 1992 року  до Севастополя і закликав моряків не 

присягати Україні. До 1 квітня усі військовослужбовці, які присягнули Україні, були усунуті 

з посад. Серед них були командир учбової роти флотської школи водолазів капітан 3 рангу 

Олександр Клюєв, командир бригади охорони водного району капітан 2 рангу Юрій Шаліт, 

екіпаж великого протичовнового корабля "Сметливый" (командир капітан 3 рангу Валерій 

Зубков), особовий склад батальйону морської піхоти (командир майор Віталій Рожманов), 

екіпаж крейсера "Михаил Кутузов" (командир капітан 2 рангу Володимир Шишов), екіпаж 

підводного човна дивізії підводних човнів (заступник командира дивізії капітан 1 рангу 

Євген Лупаков) і багато інших  

Президент України Л.Кравчук 5 квітня 1992 року підписав Указ про формування 

Військово-морських Сил України, а 6 квітня 1992 року підписав Указ про призначення 

першим командувачем ВМС України контр-адмірала Бориса Кожина.  

23 червня 1992 року у Дагомисі (Кавказьке узбережжя Росії) відбулася зустріч 

Президента України Л. Кравчука з Президентом Російської Федерації Б. Єльциним. Під час 

зустрічі було підписано угоду, яка складалася з 18 пунктів, щодо розподілу Чорноморського 

Флоту порівну між Росією й Україною до 1995 року. Два президенти також висловилися за 

ослаблення напруженості з приводу флоту та домовилися зберегти флот як єдину україно-
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російську бойову одиницю, залишити Севастополь базою флоту й розв'язати соціальні 

проблеми моряків флоту. 

Фактично флот поділили «абсолютно дружньо»: після розвалу СРСР до складу 

Чорноморського флоту входило 45 надводних кораблів, 28 підводних човнів, 300 середніх і 

дрібних суден, 151 літак і 85 вертольотів палубної авіації. В результаті розподілу Росії 

відійшло 87,7% Чорноморського флоту, а Україні – кораблі, що залишилися. Врешті-решт, 

українським ВМС дісталося всього лише трохи більше 12% Чорноморського флоту СРСР, та 

й то всі кораблі вимагали докового ремонту.  

У травні 1997 року прем’єр-міністри України і Росії підписали міжурядову угоду про 

статус та умови перебування на території України Чорноморського флоту Росії, термін дії 

якої – 2017 рік. Підписання даної угоди не призвело до розв’язання проблеми флоту, а лише 

її законсервувало. В розвиток цієї базової угоди до 2010 року не було підписано жодного 

міжурядового документу. Водночас командування Чорноморського флоту Росії отримало 

широкі можливості для ведення власної політичної та економічної гри, чим користувалося 

усі попередні роки. 

 

2. Перспективи сучасних відносин України і Росії щодо Криму і Чорноморського  

флоту. З приходом до влади адміністрації В.Ф. Януковича змінилась міжнародна політика 

України. Замість політики конфронтації з Російською Федерацією розпочалось 

конструктивне співробітництво у всіх сферах. Президенти і уряд України і Росії прагнуть 

розв’язати гострі питання. Одним із таких питань є базування Російського Чорноморського 

флоту в Севастополі. Під час зустрічі Президентів у Харкові було підписано угоду  між 

Російською Федерацією і Україною "Про перебування Чорноморського флоту Російської 

Федерації на території України".   

27 квітня 2010 року Президент РФ раніше підписав федеральний закон "Про 

ратифікацію угоди між Російською Федерацією і Україною з питань перебування 

Чорноморського флоту Російської Федерації на території України", прийнятий Державною 

думою і схвалений Радою Федерації. 28 квітня 2010 р. Верховна Рада України також 

ратифікувала харківську угоду про Чорноморський флот РФ. Згідно угодою, з 28 травня 2017 

р. продовжується на 25 років дія угоди між Україною і РФ про статус і умови перебування 

Чорноморського флоту Росії на території України, угоди між Україною і РФ про параметри 

поділу Чорноморського флоту і угоди між урядом України та урядом РФ про взаємні 

розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського 

флоту РФ на території України від 28 травня 1997 р. з автоматичним продовженням на 

наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі сторін не проінформує письмово іншу сторону 

про припинення їх дії не пізніше, ніж за один рік до завершення терміну дії. 

Угода також передбачає збільшення орендної плати за перебування ЧФ РФ на території 

України. Орендна плата за перебування Чорноморського флоту на території України, 

починаючи з 28 травня 2017 р., складається з платежів Росії Україні у розмірі 100 млн дол. на 

рік. Також плата складається з додаткових коштів, що отримуються за рахунок зниження 

ціни на газ, у розмірі до 100 дол. від встановленої чинним контрактом між ВАТ "Газпром" і 

НАК "Нафтогаз" України. За попередньою угодою перебування Чорноморського флоту в 

Україні обмежувалося 2017 роком. 

Підписання і ратифікація угоди в квітні місяці 2010 року зняло проблему в 

міждержавних стосунках України і Росії. Проте розміщення в Криму російської військової 

бази має низку правових проблем, що суперечать національному законодавству. По-перше, 

постає питання діяльності ЧФ РФ як суб’єкта економічної діяльності. Це разом з 

адміністративними проблемами ставить під сумнів реальність української влади в 

Севастополі як регіоні країни. Доцільно згадати слова колишнього народного депутата Р. 

Безсмертного (на той момент представника Президента в Верховній Раді) під час 

обговорення проекту закону «Про місто-герой Севастополь»: «До виведення з Севастополя 

іноземних військ говорити про здійснення в місті в повному обсязі місцевого 
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самоврядування передчасно. У Севастополі нині потрібна сильна виконавча влада. Будь-яке 

правове питання, яке ми піднімаємо щодо Севастополя, є політичним, а будь-яке політичне 

— правовим». Цікаво, що проект передбачав компенсувати з державного бюджету України 

видатки на утримання інфраструктури міста, що використовується для забезпечення 

функціонування підрозділів як Збройних сил України, так і Чорноморського флоту 

Російської Федерації. Тим часом щорічні втрати місцевого бюджету Севастополя від 

використання земельних ділянок Чорноморським флотом РФ без внесення орендної плати 

становлять 36,4 млн. грн., а від наданих пільг — 24,813 млн. грн. за рік. (Площа Севастополя 

в адміністративних межах міста, за даними державного земельного кадастру 

Севастопольського міськуправління земельних ресурсів, становить 86,4 тис. га.; із них під 

військові формування обох флотів відведено 5,6 тис. га.) 

Позитивною ця угода є хіба що для кримчан. Серйозні надії пов'язують вони з 

пожвавленням економіки міста в тих областях, які обслуговували флот, зокрема, в 

судноремонті. Ця галузь знаходиться в досить жалюгідному стані, тому з ратифікацією угоди 

вони сподіваються, що вона буде досить швидко реанімована. Мають намір домагатися 

збільшення субвенції з держбюджету на часткову компенсацію втрат від розміщення ЧФ РФ 

у Севастополі. узгоджена цифра в 107 млн. грн.. Говорячи про частку участі Російського 

Чорноморського флоту у формуванні міського бюджету, слід врахувати, що на 

підприємствах флоту працює близько 20 тисяч жителів Севастополя, їх прибутковий податок 

у 2009 році склав 17% від загального в місті 

Росія планує залучати українську сторону для сервісного обслуговування кораблів 

Чорноморського флоту, а також спільно вирішувати соціальні питання російських моряків і 

мешканців Севастополя. 

По-друге, не менш важливим є питання міри довіри при здійсненні позапланової 

військово-морської діяльності флоту і його досить активного переозброєння, як, утім, і 

відмобілізування ресурсів у так званий загрозливий період. Можна пригадати, що питання 

контролю озброєння Чорноморського флоту із боку української влади так і залишилося 

відкритим. Не все зрозуміло і з питання дотримання митного режиму.   

По-третє сам факт перебування Чорноморського флоту Росії  на українській території 

суперечить національному законодавству і, зокрема, положенню про її позаблоковий статус. 

Крім того, ряд українських експертів вважає, що перебування російського флоту суперечить 

і положенню про без’ядерний статус, яким передбачено відсутність не лише ядерної зброї, а 

також її носіїв. З огляду на те, що ракетні кораблі Чорноморського флоту Росії, озброєні 

ударними ракетними комплексами, спроможні завдавати тактичних ядерних ударів, така 

думка є правомірною. Її можна підкріпити й тим, що літаки Су-24, якими замінено менш 

сучасні Су-17, за потреби можна досить швидко перетворити на носіїв ядерної зброї. 

Є ще розвідка флоту, дії якої можуть призвести до далекосяжних наслідків. Так, на 

думку генерала Олександра Скипальського, який протягом кількох років очолював Головне 

управління розвідки Міноборони, «перебування в складі Чорноморського флоту Росії  

розвідувальних частин абсолютно суперечить інтересам України й Конституції України, 

оскільки за своєю суттю розвідка спрямована на втручання у внутрішні справи інших 

держав». В інтерв’ю Defense-Express він висловив думку, що «розвідка Чорноморського 

флоту, ймовірно, виконує завдання щодо Румунії, Болгарії, Туреччини з території України, а 

це означає, що Україна втягується в цей процес». Тут саме час пригадати, що в лютому 2002 

р. Верховна Рада ухвалила Закон «Про ратифікацію угоди між Україною і Російською 

Федерацією про співробітництво в сфері військової розвідки», суть якого полягала в 

одержанні гарантій, що сторони не вестимуть відповідну діяльність одна проти одної. Це 

питання може стати особливо актуальним після вступу в НАТО таких держав, як Румунія і 

Болгарія. Тобто дії розвідуправління ЧФ з української території можуть не тільки тихо 

дратувати НАТО, а й стимулювати тиск на Україну з боку Брюсселя. Природно, за таких 

умов говорити про повноправне членство України в НАТО буде передчасно. 
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До аналогічних проблем належить і гучна участь морських піхотинців Чорноморського 

флоту Росії у військовій кампанії в Чечні. Москва тоді не визнала необхідним 

проконсультуватися з Києвом і лише проінформувала про рішення застосувати в бойових 

діях морських піхотинців ЧФ. Згодом командуючий ЧФ РФ адмірал Комоєдов заявив, що «на 

своїй території Росія має право навести порядок, а Чорноморський флот – частина  Росії, тож 

братиме участь у будь-якій операції з наведення порядку, якщо це вважатиме потрібним 

вище керівництво нашої країни». 

Є і чисто етичні питання. Частина офіцерів і мічманів ЧФ Росії, а також члени їхніх 

родин, отримали на початку 90-х років українські паспорти, оформивши паралельно 

російське громадянство. Досі багато російських військових займають державні посади в 

органах місцевої влади і органами місцевої влади у поєднанні з активністю проросійських 

радикалів, що є досить ефективним і серйозно дестабілізувало громадсько-політичну 

ситуацію в регіоні.   

Ще одна проблема - оренда земельних ділянок у Криму, які використовує 

Чорноморський флот Росії, відбуватиметься на підставі одного «комплексного» договору, що 

входить у суперечність із українським законодавством. Україна вважала, що договори на 

оренду треба складати на кожен об’єкт і земельну ділянку, як того вимагає українське 

законодавство, на яке є пряме посилання в Угоді про взаєморозрахунки. Росія ж наполягла 

на тому, що все потрібно оформити як єдиний комплекс, незважаючи на те, що об’єкти 

Чорноморського флоту розміщені в різних частинах Криму і що Земельний кодекс України 

не передбачає можливості оренди на подібних умовах. 

Слід відзначити ще один досить цікавий момент. Встановлення особливого 

експортного мита на газ для України - це прецедент для Росії, адже зараз воно для всіх 

однакове й становить 30 відсотків от вартості поставок. Як саме буде оформлене мито, поки 

неясно, але, більш за все, його пропишуть в окремій угоді. По суті, газові знижки Україні 

будуть оплачені з російського бюджету. В результаті російський бюджет буде втрачати по 4 

мільярди доларів у рік, недоодержуючи мито з експорту в напрямку України. Частково 

ненадходження цих доходів, ймовірно буде перекриватися за рахунок більш високої ціни на 

нафту, а також йти за рахунок оплати перебування Чорноморського флоту в Севастополі, що 

є виразом важливості на політичному рівні даних домовленостей для Росії. Підкреслюючи 

важливість даних домовленостей, прем'єр Росії Володимир Путін, зазначив, що угода, 

підписана президентами України і Росії, є проривом у двосторонніх відносинах. Прем'єр 

Росії зазначив, що був збережений не тільки контракт на постачання сировини для 

українських споживачів, але що найголовніше для європейців, що був збережений 

транзитний контракт на найближче десятиліття про постачання сировини до Європи через 

територію України. Він також відмітив, що для наших країн головне - це не газ і навіть не 

флот, а головне - це все-таки відносини між двома народами, відносини довіри одне до 

одного, розуміння спільності інтересів та історичних цілей, відчуття ліктя На думку Путіна, 

все це буде складати базу майбутньої взаємодії з українською державою. 

Реакція міжнародної спільноти здебільшого була позитивною чи нейтрально –

стриманою. Зокрема, коментуючи ці домовленості, комісар по розширенню Євросоюзу і 

політиці сусідства Штефан Фюле заявив, що продовження термінів перебування російського 

Чорноморського флоту в Севастополі абсолютно не перешкодить європейській інтеграції. За 

його словами, найважливіше для України - це проведення економічних реформ, оскільки 

тільки вони зможуть наблизити країну до Європи. Питання перебування російського флоту 

на території України Фюле назвало виключно внутрішньою справою цих країн. Генеральний 

секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен за підсумками першого робочого засідання 

неформальної зустрічі міністрів закордонних справ 28 країн НАТО в Таллінні зазначив, що 

підписання договору між Росією і Україною про Чорноморський флот не перешкодить 

Україні увійти до складу НАТО. Він також відмітив, що названа двостороння угода не 

вплине на відносини НАТО ні з Москвою, ні з Києвом. Расмуссен уточнив, що вступ України 

в НАТО все ще можливо тільки за умови дотримання ряду вимог. Французький експерт Ів 
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Буає в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що підписання угоди по газу з Росією позитивно 

вплине на відносини з Європою. Він відзначив, що Україна як незалежна держава, повинна 

проводити добросусідську політику з найближчими країнами, а так як з Росією вона має 

чимало спільних історичних, культурних та економічних зв'язків, то проявом таких 

добросусідських відносин і є продовження оренди кримської території для російської 

військової бази. Це призведе до утихомирення стосунків між Україною та Росією й буде 

запорукою стабільних і плідних українсько-європейських відносин. Хілларі Клінтон знову 

підтвердила позицію Білого дому щодо невизнання жодної "сфери впливу" Російської 

Федерації на сусідні держави. Вона наголосила на тому, що РФ, як і будь-яка інша країна, не 

може мати права вето щодо членства в НАТО та Європейському Союзі. Хілларі Клінтон 

підкреслила, що останнім часом спостерігається поліпшення відносин Європи та Росії, 

особливо у питаннях енергетичної безпеки. 

Незважаючи на проблемні питання, Україна має багато переваг для розвитку 

взаємовигідних векторів співпраці у чорноморському басейні. Особливо важливими серед 

них є наступні: наявність найбільшої берегової лінії на Чорному морі, сучасних вантажних та 

пасажирських портів (Одеса, Іллічівськ, Миколаїв, Феодосія, Керч, Херсон, Севастополь.) 

Контроль над Кримом і зокрема кримськими маяками дає можливість володіти домінуючим 

позиціями у Північному Причорномор’ї.   

Висновки. Об’єктом загострення відносин між Україною та Росією у найближчому 

часі за оцінками експертів може стати Крим, де надзвичайно сильно представлені 

проросійські настрої населення, яке виявляє протест проти євроінтеграційних прагнень 

України. «Заморожені конфлікти таять у собі небезпеку несподіваного вибуху, що може 

створити умови для скочування країн регіону і бік силового вирішення протиріч, як це 

відбулося між Росією та Грузією у серпні 2008 р. Бажання посилити свою владу на бунтівні 

регіони з одного боку і довести свою могутність світу з іншого, стали причинами загибелі 

мирного населення та руйнування економіки.  

Відстоювання Україною національних інтересів протягом останнього десятиліття 

відбувалося з перемінним успіхом, Київ зробив акцент на розвитку передусім двох векторів – 

європейського та російського. Важливо зауважити на тому, що об’єктивні реалії сьогодення 

відкривають третій напрямок для співробітництва та інтеграції – Чорноморський. Сьогодні 

Україна має всі потенції для того щоб у найближчому десятилітті стати лідером регіону. Для 

цього потрібно зосередити увагу на напрямах: 

розвитку військово-морських сил; розробки шельфу Чорного моря; забезпечення 

сприятливих умов для розвитку транзитного потенціалу як морського так і сухопутного; 

створення міжнародних організацій (колективної безпеки, екологічного контролю, 

економічного співробітництва і т.д.) ; 

участі в ролі посередника в розв’язанні міжнародних та міжетнічних конфліктів. 
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ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО КРИТЕРІЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 

У статті запропоновано методологію визначення кількісних оцінок і комплексного 

критерію, які визначають рівень національної безпеки. Визначення кількісних оцінок для 

розрахунків показників та алгоритм формування комплексного критерію дозволять здійснити 

контроль забезпечення національної безпеки України. 

Ключові слова: комплексний критерій, національна безпека. 

 

В статье предложена методология определения количественных оценок и комплексный 

критерий, который определяет уровень национальной безопасности. Определения 

количественных оценок для расчета показателей и алгоритм формирования комплексного 

критерия позволяют осуществить контроль обеспечения национальной безопасности Украины. 

Ключевые слова: комплексный критерий, национальная безопасность. 

 

The article is devoted to provision of quantity estimates determination’s methodology and complex 

criteria, which are determined the national security level. The determination of quantitative estimates for 

evaluation of points and algorithm of complex criteria formation is given opportunity to realize control of 

national security implementation of Ukraine.  

Keywords: complex criterion, national safety. 

 

Дослідження, що пропонується, спрямовано на розробку методології визначення 

кількісних оцінок і комплексного критерію, які визначають рівень  національної  безпеки.  

Застосування такої методології на практиці дозволить провести: 

об’єктивну оцінку Стратегії національної безпеки і визначених планів її реалізації; 

систематизацію заходів щодо трансформації Сектора безпеки України;  

оцінку і оптимізацію термінів і вартості процесів забезпечення національної безпеки; 

визначити ключові напрямки реалізації Стратегії національної безпеки.  

Методологія визначення комплексного критерію дає об’єктивний інструментарій для  

оцінки слабких місць політичного, безпекового, економічного, інформаційного і 

законодавчого середовища і визначає, яким ключовим факторам трансформації суспільства 

необхідно приділити першочергову увагу в політиці європейської інтеграції.  

При застосуванні методології можливо знайти країну з високим значенням “критерію 

безпеки",  і країну з відносно низьким значенням “критерію безпеки". Методологія допоможе 

зрозуміти межі безпеки і визначити ключові напрямки її забезпечення. Як кожна  методологія, 

запропонована не виключає суб’єктивного судження і не визначає прямого шляху до безпеки, а 

скоріше підтримує "дорожню карту" серед різних факторів процесу забезпечення національної 

безпеки. 

Методологія заснована головним чином на поточному досвіді провідних країн світу. 

Крім того, використовується інформація, отримана на різного рівня переговорах і 

конференціях з проблеми забезпечення національної безпеки. Врахування досвіду Південно-

Східної Європи, де більшість ризиків безпеки, є актуальними і для України, надала 

додаткової інформації практичного характеру для дослідження проблеми забезпечення 

національної безпеки. При розробці методології враховано також досвід широкого кола 

експертів, які працюють над практичним вирішенням питань національної безпеки України. 

Це є початковим кроком до більш глибокого аналізу проблеми національної безпеки 

України. 
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Методологія базується на визначенні  декількох різних наборів кількісних оцінок і їх 

логічної структуризації. Комплексний критерій є адекватним кількісним оцінкам, дає точну 

оцінку і чуттєвий до змін у кількісних оцінках.  

Кількісні оцінки для розрахунків показників отримані з наступних довідників і звітів: 

1. The Military Balance,  Міжнародний інститут стратегічних досліджень, Лондон; 

2. Country Report, The Economist Intelligence Unit, Лондон; 

3. PfP Planning and Review Assessments, Міжнародний штаб НАТО; 

4. Key World Energy Statistics, 2003, 2004; 
а також оцінки і рейтинги міжнародних організацій Transparency International, 

Freedom House, Foreign Policy, Всесвітнього економічного форуму в Давосе, Міжнародної 

організації праці та інших.  
Методологія є структурованою, щоб охопити критерії з основних документів щодо 

забезпечення національної безпеки України.  

Комплексний критерій безпеки України з п’ятим блоків кількісних оцінок М{1,5}, в 

кожному з яких відповідним чином структуровані N{1, k } кількісних оцінок, які визначають 

безпеку країни за наступними групами: політичні, безпекові, економічні, інформаційні, 

законодавчі (рис. 1). В свою чергу, кількісні оцінки поділяються на дві групи. Група I-го 

рівня включає нормовані оцінки, що мають визначальний вплив на формування критерію по 

групи(макрорівень) та стратегію інтеграції за відповідним напрямом. Інші показники 

віднесемо до групи II-го рівня.  

За допомогою масиву кількісних оцінок формується матриця оцінок. 

 

Рис. 1. Групи показників (кількісних оцінок) 
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Рис. 2. Структура матриці оцінок 
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Рис. 3. Матриця нормованих оцінок (приклад) 

 

Для чого в масив заносяться  відповідні показники по різним країнам.    

Нормалізація оцінок виконується по відношенню до країни, яка має найкраще значення 

відповідного показника. Таким чином, формується пакет показників, який відповідає 

гіпотетичній країні, яка є “ідеальною” з точки зору безпеки для своєї групи. У цьому випадку 

значення нормованої оцінки  навіть для країни-члена НАТО буде менше ніж 1. Така оцінка 

може "стимулювати" держави досягти кращих параметрів у моделі, що вже виконані іншою 

країною.  

Такі країни, як США та Росія мають окремі показники, які значно перевищують 

аналогічні показники з інших країн, наприклад населення у Росії або внутрішній валовий 

продукт у США. З метою підвищення рівня достовірності кінцевої оцінки, показники за цих 

країн не було враховано. 

Для матриці, яка вміщує показники країн-кандидатів, нормалізація виконується 

відносно кращих цінностей (показників) цієї групи країн. 

Загальний показник за групу визначається як сума нормованих показників за всіма 

параметрами, які включені до оцінки. 

Комплексний критерій визначається як дискретне згортання загальних показників. Для 

дискретного згортання показників застосовано методику, що ґрунтується на використанні 

методу аналізу ієрархій Сааті (МАІ). Цей метод являє собою систематичну процедуру 

ієрархічного подання елементів, які визначають сутність задачі. Метод передбачає 

декомпозицію задачі (її ієрархічне зображення) на більш прості складові частини і подальшу 

обробку послідовності суджень експертів попарним порівнянням.  

Алгоритм формування комплексного критерію наведено на рис. 9.4. Даний алгоритм 

реалізований програмно із застосуванням системи управління базами даних Visual FoxPro 

9.0.  
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Рис. 4. Алгоритм формування комплексного критерію 

 

Розглянемо перелік показників за групами.  

А. Група політичних показників: 

A01. Індекс демократії Freedom House. 

А02. Індекс корупції Transparency International. 

В. Група показників з питань безпеки:  

В01. Витрати на оборону. 

В02. Чисельність збройних сил. 

В03. Чисельність Сухопутних військ. 

B04. Чисельність Повітряних сил. 

B05. Чисельність Військово-морських сил. 

В06. Чисельність інших військових підрозділів. 

В07. Чисельність воєнізованих(paramilitary) сил. 

B08. Чисельність резерву. 

В09. Існування системи щорічних повідомлень(“Біла книга” та дворічні звіти в рамках 

ППОС).  

C. Група економічних показників: 

С01. Отримання статусу країни з ринковою економікою. 

С02. Внутрішній валовий продукт, млрд. доларів. 

С03. Валовий продукт на душу населення, доларів. 

С04. Річне зростання ВВП, %. 

С05. Рівень інфляції, %. 

С06. Дефіцит(профіцит) бюджету, %. 

С08. Валютний резерв, млрд. доларів. 

С09. Експорт, млн доларів. 

С11. Імпорт, млн. доларів. 

С12. Зовнішні інвестиції, млн. доларів(темпи зростання дефіциту), %. 

С13. Витрати на національну безпеку. 
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С14. Воєнний бюджет(витрати на оборону/міністерство оборони. 

С15. Іноземна воєнна допомога, млн. доларів. 

С16. Рівень безробіття. 

С17. Рівень інфляції. 

С18. Чисельність середнього класу(% від загальної кількості населення). 

D. Група інформаційних показників: 

Е.  Група законодавчих показників:  

Загальний алгоритм визначення критерію наведено на рис. 4. 

Методологія, що пропонується, не має наміру замінити політичний процес 

математичним формалізмом, а скоріше є розвитком об'єктивної системи кількісних 

показників, об'єднаних, щоб отримати критерій безпеки, який представляє “додану вартість” 

кожної країни в загальноєвропейську систему безпеки. 

Процес виконання Плану дій щодо членства в НАТО зосереджений на питаннях 

стратегічного планування і розвитку ключових можливостей як для країни-кандидата, так і 

для Альянсу. Процес МАР - корисний інструмент для розвитку взаємодії між різними 

установами всередині країни, зосередження спільних зусиль на питаннях євроатлантичної 

інтеграції, але він не дає можливостей для порівняння досвіду різних країн щодо їх зусиль 

на шляху євроатлантичної інтеграції. Таке  змагання серед держав, що беруть участь у 

процесах МАР, було заявлено протягом двох останніх конференцій НАТО з питань 

розширення  та на ряді інших НАТО/РfР семінарах і конференціях. Таким чином, значення 

обміну досвідом серед кандидатів, на додаток до їхніх індивідуальних консультацій з НАТО, 

зросло і є  надзвичайно корисним у практиці, що допомагає країнам розробляти оптимальні 

шляхи до вступу в НАТО. 

Комплексний критерій безпеки України  складається з  п’яти блоків кількісних оцінок, 

в кожному з яких відповідним чином структуровані N{1, k } кількісних оцінок, які 

визначають якості країни-кандидата за наступними групами: економічні, політичні, 

безпекові, інформаційні, законодавчі (рис .2). 

В свою чергу, кількісні оцінки поділяються на дві групи. В групи I рівня будемо 

розглядати нормовані оцінки, які мають визначальний вплив на формування критерію по 

групі(макрорівень) та стратегію інтеграції за відповідальним напрямом. Інші показники 

віднесемо до групи II рівня.  

З масиву кількісних оцінок формується матриця оцінок(рис.3). Для цього в масив 

заносяться  відповідні показники по країнам-членам НАТО, країнам, які приймають участь у 

Плані дій щодо членства(країни МАР) та країни-члени програми “Партнерство заради 

миру“(країни PfP).    

Нормалізація оцінок виконується по відношенню до країни, яка має найкраще значення 

відповідного показника. Таким чином, формується пакет показників, який відповідає 

гіпотетичній країні, яка є “ідеальною” для своєї групи. У цьому випадку значення 

нормованої оцінки навіть для країни-члена НАТО буде менше ніж 1. Така оцінка може 

"стимулювати" навіть держави-членів, щоб досягти кращих параметрів у моделі, що вже 

виконані іншою країною(рис.4).  

Для вирішення задачі ранжирування показників індексу готовності за важливістю 

застосуємо методику, що ґрунтується на використанні методу аналізу ієрархій Сааті [5]. 

Цей метод являє собою систематичну процедуру ієрархічного подання елементів, які 

визначають сутність задачі. Метод передбачає декомпозицію задачі (її ієрархічне 

зображення) на більш прості складові частини і подальшу обробку послідовності суджень 

експертів попарним порівнянням.  

Даний алгоритм реалізований програмно із застосуванням системи управління базами 

даних Visual FoxPro 9.0. + 

Висновки. 

1. Серед групи країн-членів НАТО Україна має значення комплексного критерію 

безпеки  на рівні 0, 37 – 0, 45.  
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2. Серед групи країн СНД Україна має найвище значення критерію безпеки на рівні 0, 
86-0,91. 

3. Серед групи країн, які приймають участь у програмі “Партнерство заради миру” (за 
винятком Російської Федерації), України також має найвище значення критерію  готовності 

на рівні 0,78-0,82. 

4. Серед групи нейтральних країн (Австрія, Фінляндія, Ірландія, Швеція, Швейцарія) 

України має значення коефіцієнту безпеки на рівні 0, 21-0, 25 
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ТЕРМІНОЛОГІЯ У ГАЛУЗІ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ:  

СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 
У роботі проаналізовано стан проблем з термінології у галузі криптографічного захисту 

інформації та напрями розвитку його в Україні. 

Ключові слова: термінологія, криптографія, захист інформації. 

 

В работе проанализировано состояние проблем из терминологии в отрасли 

криптографической защиты информации и направления развития его в Украине. 

Ключевые слова: терминология, криптография, защита информации. 

 

In the article the state of problems from terminology in branch of cryptographic protection of the 

information and direction of its development in Ukraine is analysed. 

Keywords: terminology, cryptography, information protection. 

 

Вступ та постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку людства має місце новий 

етап науково-технічного прогресу, який об’єктивно прийнято вважати інформаційною 

революцією або початком епохи інформаційного суспільства без національних кордонів. 

Відповідно, наявні кардинальні зміни в усіх сферах людської діяльності, що пов’язані із 

глобальною комп’ютеризацією, обумовлюють значні темпи збагачення словникового складу 

багатьох мов, зокрема української, яка зараз переживає справжній “неологічний бум”. 

У словниковому складі мови термінологічна лексика відіграє значну роль. Нові поняття 

в науці потребують нових слів і, звісно, нових термінів. 

Дослідження термінологічної лексики спирається на визначення терміну, однак вимоги 

до нього в лінгвістичній літературі існують різні, не рідко протилежні точки зору [1]. 

Достатньо часто під терміном розуміють слово, словосполучення, або просто мовний 

знак, що репрезентує наукове поняття спеціальної, професійної сфери знань. Н.А. Баскаков 

[2] визначає термін як стійке, моносемантичне (однозначне) слово або словосполучення, яке 

співвідноситься з іншими термінами всередині даної сфери термінології. Але багато інших 

дослідників термінології [3,4,5] відійшли від такого консервативного розуміння поняття 

терміну і більш прийнятним вважають наступне визначення терміну. 

Термін (від лат. terminus — межа, кордон) – це слово або словосполучення, одне або 

декілька значень яких є спеціальними. Таке розуміння терміну ґрунтується на полісемії та 

передбачає, що слово в одному зі своїх значень належить літературній нормі, а в іншому 

одній або декільком терміносистемам. 

Засадничу різницю між терміном та «звичайним» словом (словосполученням) Е.Ф. 

Скороходько [6] вбачає не в тому, що терміну притаманні певні риси, відсутні у 

загальновживаного слова, або що термін позбавлений рис, притаманних «звичайному» слову, 

а в сукупній характеристиці – кількісному співвідношенні ступеня виявлення кожної з цих 

рис. Теоретично кожне слово може бути терміном, але воно стає ним тільки за умови 

актуалізації – виведенні його з лексико-семантичної системи загальнолітературної мови і 

включенні в систему термінів. 

Крім того, загальні вимоги до термінів можна розглянути на прикладі роботи [6]. 

1. Термін повинен володіти абсолютною однозначністю (в будь-якому контексті він 

повинен виражати лише одне поняття). 

2. Формальна структура термінів повинна виражати зв’язки між поняттями. Це 

допоможе у ряді випадків знаходити в текстах інформацію про ті класи предметів, які прямо 

ніде не названі. 

3. Повинна бути передбачена також можливість формальних перетворень термінів з 

метою отримання нових термінів для позначення новоутворених понять. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


 159 

4. Також повинна бути передбачена можливість автоматичного перекладу термінів з 

природних мов на інформаційну мову і навпаки. 

5. Термін повинен бути коротким. 

Далі слід звернути увагу на те, що на сьогоднішній день термінологія у галузі 

криптографічного захисту інформації в Україні, на відміну від технічного захисту інформації 

[7,8], не унормована [9] та знаходиться в стадії формування та розвитку [10]. 

Цей факт зумовлений багатьма чинниками, у тому числі і історичними. 

Історія криптології, тобто криптографії і криптоаналізу налічує тисячі років, яка 

фактично починається з часів появи писемності в Єгипті, Індії, Китаї та інших древніх 

цивілізаціях. На протязі близько 4000 років розвиток криптології був дуже повільним та не 

мав сталої динаміки розвитку. В одних місцях вона з’являлася і зникала разом із 

цивілізацією, що її породила, а в інших, перші методи криптографії стали пам’ятниками 

літератури та зумовили подальший світовий розвиток у цієї області знань. 

Діяльність у сфері криптології з древніх часів і аж до 70-80 років минулого століття не 

була публічною, а відносилась виключно до області компетенції спеціальних служб, що 

забезпечували безпеку систем військового та дипломатичного зв’язку, або здійснювали 

розвідувальну та контррозвідувальну діяльність. 

На сьогоднішній день криптографія, як галузь знань, та криптографічний захист 

інформації (надалі – КЗІ), як окрема галузь діяльності, стосується не лише питань 

шифрувальної справи, а й новітніх технологій електронної торгівлі, систем автоматизованого 

управління, звітування та контролю тощо. Як наслідок, в світі відбулося істотне ослаблення 

контролю над криптографією та розвитку так званої «відкритої» або «громадської 

криптографії», обумовлене об’єктивною необхідністю використання її методів широким 

загалом організацій та пересічних громадян, що не мають відношення до спеціальних служб і 

державних установ. 

Розвиток сучасних інформаційно-телекомунунікаційних технологій та методів 

криптографії призвів до появи нового ринку засобів, систем і послуг КЗІ, що призначені для 

захисту як інформації з обмеженим доступом, так і відкритої інформації від загроз витоку 

(несанкціонованого розголошення) і нав’язування (порушення цілісності та авторства). 

Відповідно, криптографічний захист інформації є окремою галуззю діяльності з широким 

спектром адміністративних і технічних питань, що стосуються розробки методів, засобів та 

систем КЗІ, виробництва, впровадження та експлуатації засобів і систем КЗІ тощо. 

Фахове підґрунтя для створення і розвитку галузі КЗІ України базувалось на підвалинах 

радянської спадщини: криптографічної школи (математиків криптографів), інженерної науки 

та практики (інженерів із виробництва та експлуатації засобів КЗІ), а також фахівців нового 

покоління, що вивчали західний досвід теоретичної і практичної криптографії, нормативно-

правову базу, ринок засобів і систем КЗІ. 

Таким чином, в сучасних умовах розвитку індустрії інформаційної безпеки в Україні та 

світі, достатньо гостро постає питання нормативного забезпечення в галузі КЗІ і, насамперед, 

питання термінології. 

В рамках статті, з урахуванням закордонного і вітчизняного досвіду [9-12], будуть 

розглянуті погляди авторів лише на тлумачення окремих термінів криптології та 

криптографічного захисту інформації, що визначають понятійний апарат цієї області знань 

та науки, а також галузі практичної діяльності у сфері інформаційної безпеки. 

У перекладі з грецької мови слово криптографія (cryptography) означає тайнопис. 

Значення цього терміну визначає основне, найбільш відоме із історії, призначення 

криптографії – це захист інформації від несанкціонованого ознайомлення з її змістом 

(витоку, розголошення чи порушення конфіденційності інформації). 

Сучасна криптографія – це технічна область знань та наука, яка вивчає математичні 

методи захисту інформації (математичні перетворення інформації із використанням 

спеціальних даних (ключа) – криптографічні перетворення) від загроз витоку і нав’язування 
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інформації, а також можливої відмови від виконаних дій під час її зберігання, обробки та 

передачі. 

Криптоаналіз (cryptanalysis) – це технічна область знань та наука, яка вивчає 

математичні методи аналітичного розкриття («зламування») криптографічних перетворень 

(тобто порушення конфіденційності, цілісності та авторства на інформацію шляхом 

використання математичних методів, що отримали назву методів крипто аналізу 

відповідно). 

Криптологія (cryptology) – це технічна область знань та наука, що включає в себе як 

криптографію, так і криптоаналіз. 

Теоретична криптологія – це один із напрямів сучасної прикладної математики, що 

вивчає методи побудови, аналізу та оцінки властивостей криптографічних перетворень. 

Практична криптологія – це один із напрямів технічної області знань та науки, що 

вивчає методи криптографії і криптоаналізу, питання аналізу та оцінки властивостей їх 

технічної реалізації і порядку застосування. 

Криптографічний захист інформації – це діяльність із захисту інформації, що 

реалізується за допомогою використання математичних методів перетворення інформації та 

спеціальних даних (ключа) з метою приховування змісту інформації, підтвердження її 

справжності, цілісності, авторства тощо. Тобто, передбачається, що потенційний противник 

(криптоаналітик) має змогу отримати інформацію, але не може нею скористатись. 

Об’єкт КЗІ – це інформація з обмеженим доступом (або ІзОД) та відкрита інформація. 

Ключова інформація – це ІзОД, що визначає конкретний стан параметрів методу КЗІ, 

який забезпечує вибір одного криптографічного перетворення із сукупності усіх можливих 

для цього методу. 

Ключ – це ключова інформація криптографічних перетворень, що використовується 

засобами КЗІ у конкретному сеансі зв’язку після завершення процедури їх синхронізації. 

Ключовий документ – це матеріальний носій інформації із зафіксованою відповідним 

чином ключовою інформацією. 

Управління ключовою інформацією – це дії, що пов'язані з генерацією, розподіленням, 

доставкою, уведенням у дію, зміненням, зберіганням, обліком та знищенням ключової 

інформації. 

Методи КЗІ – це алгоритми шифрування інформації, алгоритми захисту від 

нав’язування фальшивої інформації (МАС-коди та алгоритми електронного цифрового 

підпису) та криптографічні протоколи розподілу ключів, автентифікації та підтверждення 

факту прийому∕передачі інформації. 

Алгоритм шифрування – це послідовність перетворення відкритого тексту в 

шифрований текст та зворотного перетворення з використанням ключа. 

При цьому під шифруванням розуміється процес зашифрування і розшифрування 

інформації суб’єктами інформаційних відносин за допомогою алгоритму шифрування і 

ключа, а під дешифруванням – процес несанкціонованого відновлення відкритого тексту з 

шифрованого тексту без знання ключа або розкриття ключів криптографічного перетворення 

(криптоаналітичну атаку). 

Відкритий текст – це інформація (текст, мова, зображення та будь-які інші дані), що 

підлягає зашифруванню. 

Шифрований текст (або шифротекст) – це інформація (текст, мова, зображення та 

будь-які інші дані), яка отримана в результаті зашифрування відкритого тексту. 

Потоковий алгоритм шифрування (потоковий шифр) – це алгоритм шифрування, 

елементи ключового потоку якого реалізують послідовне перетворення символів відкритого 

тексту в шифротекст. 

Блоковий алгоритм шифрування (блоковий шифр) – це алгоритмічна реалізація шифру 

заміни над алфавітом великої потужності, що передбачає можливість його використання в 

режимах потокового шифрування. 



 161 

МАС-код (message authentication code) або алгоритм імітовставки – це симетричний 

криптографічний алгоритм, який забезпечує цілісність інформації шляхом розрахунку для 

інформації її образа (короткої послідовності фіксованої довжини, що залежить від інформації 

та ключа). 

Алгоритм електронного цифрового підпису (ЕЦП) – це асиметричне криптографічне 

перетворення, яке забезпечує цілісність та автентичність інформації, а також унеможливлює 

факт відмови підписувача інформації від її авторства. Процедура застосування алгоритму 

ЕЦП аналогічна МАС-коду, за винятком того, що для підписання використовується 

секретний ключ, а для перевірки відкритий. 

Симетричними алгоритмами називають класичні криптографічні перетворення з 

секретним ключем (секретний ключ зашифрування і розшифрування, як-правило, є 

однаковим). 

Асиметричними (або алгоритмами з відкритим ключем) називають алгоритми в яких 

використовуються два ключа – секретний і відкритий, що утворюється із секретного по 

певному незворотному правилу. 

Функція гешування – це незворотна функція за допомогою якої здійснюється стискання 

повідомлень будь-якої довжини в деяку послідовність фіксованої довжини з використанням 

або без використання ключа. Ключові функції є різновидом МАС-кодів, а безключові 

використовуються перед застосуванням алгоритмів ЕЦП з метою підвищення швидкодії 

процедури підписання інформації. Тобто підписується не сама інформація, а її образ – геш-

вектор. 

Криптографічний протокол – це порядок застосування криптографічних алгоритмів 

(алгоритмів шифрування, МАС-кодів чи алгоритмів ЕЦП), що вирішує завдання 

автентифікації, розподілу таємних ключів та захищеного інформаційного обміну, включаючи 

питання підтвердження факту прийому∕передачі інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах. 

Криптографічні протоколи автентфікації реалізують схему «запит-відповідь», що 

вирішує завдання односторонньої або багатосторонньої автентифікації сторін інформаційних 

відносин з використанням симетричних та асиметричних криптографічних алгоритмів, 

позначок часу або випадкових чисел. 

Криптографічні протоколи розподілу ключів розділяють на протоколи узгодження та 

передавання ключа. 

Узгодження ключа (ключової інформації) – це процес установлення розділеної 

таємниці між суб’єктами інформаційних відносин таким чином, щоб кожен з них не міг 

наперед визначити значення цього ключа. 

Передавання ключа (ключової інформації) – це захищений процес передачі ключа від 

одного суб’єкта до іншого з використанням методів як симетричної, так і асиметричної 

криптографії. 

Так, при симетричній схемі передбачено використання «ключа шифрування ключів» 

(«Master key»), який використовується виключно для шифрування ключової інформації та 

має визначений термін дії. А при асиметричній схемі використовуються методи 

направленого шифрування ключів із використанням механізму забезпечення автентичності 

джерела їх походження. 

Засіб КЗІ – це програмна, апаратна або апаратно-програмна реалізація методів 

криптографічного захисту інформації. 

Криптографічна система (або криптосистема) – це сукупність засобів КЗІ, необхідної 

ключової, нормативної, експлуатаційної, а також іншої документації (у тому числі такої, що 

визначає заходи безпеки), використання яких забезпечує належний рівень захищеності 

інформації, що обробляється, зберігається та (або) передається (технічна структура). 

Система криптографічного захисту інформації – це сукупність органів, підрозділів, 

груп, діяльність яких спрямована на забезпечення криптографічного захисту інформації, та 

підприємств, установ і організацій, що розробляють, виробляють, експлуатують та (або) 
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розповсюджують криптосистеми і засоби криптографічного захисту інформації 

(організаційно-технічна структура). 

Криптографічна стійкість методів КЗІ – це властивість криптографічних алгоритмів і 

криптографічних протоколів, що характеризує їх здатність протистояти методам 

дешифрування та нав’язування інформації (атакам на методи КЗІ). 

Криптографічна стійкість засобів КЗІ – це властивість технічної реалізації методів 

КЗІ, що характеризує їх здатність протистояти загрозам несанкціонованого доступу та 

витоку інформації технічними каналами, а також здатність протистояти можливим 

модифікаціям технічних рішень, технічним збоям та помилкам обслуговуючого персоналу 

(атакам на технічну реалізацію методів КЗІ). 

Криптографічна стійкість систем КЗІ – це властивість організаційно-технічної 

структури криптографічного захисту інформації, що характеризує їх здатність протистояти 

загрозам порушення правил безпеки при управлінні ключами, розробленні, введенні в дію, 

експлуатації та виводу із експлуатації систем КЗІ (атакам на порядок застосування методів 

КЗІ). 

Висновки. Загалом, стійкість криптографічного захисту інформації визначається 

характеристиками: 

– стійкості криптографічних алгоритмів і протоколів до методів дешифрування і 

нав’язування інформації (математичних перетворень криптосистем); 

– надійності технічної реалізації засобів КЗІ і криптографічних систем, що впливають 
на рівень криптографічної стійкості (інженерно-криптографічних характеристики 

криптосистем); 

– технологій технічного захисту інформації засобів КЗІ і криптографічних систем 
(пасивних і активних методів захисту інженерних рішень криптосистем); 

– організаційно-технічних заходів безпеки систем КЗІ. 
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ГОЛОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВОЄННОЇ ПОЛІТИКИ КНР ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ АРМІЇ КИТАЮ 
  

У статті проаналізовано основні етапи реформування Національно-визвольної армії 

Китаю, окреслені головні тенденції воєнної політики Китайської Народної Республіки. 

Ключові слова: воєнна політика, воєнна доктрина, інформатизація збройних сил, 

інформаційні технології, реформування збройних сил, сухопутні війська, військово-повітряні 

сили, військово-морські сили. 

 

В статье сделан анализ основных этапов реформирования Национально-освободительной 

армии Китая, очерчены главные тенденции военной политики Китайской Народной 

Республики. 

Ключевые слова: военная политика, военная доктрина, информатизация вооруженных 

сил, информативные технологии, реформирование вооруженных сил, сухопутные войска, 

военно-воздушные силы, военно-морские силы. 

 

The analysis of the basic stages of reformation of the National Liberation Army of Peoples 

Republic of China is done in the article, the main tendencies of military policy of Peoples Republic 

of China are outlined. 

Keywords: military policy, military doctrine, informatization of armed forces, information 

technologies, reformation of armed forces, ground forces, air forces, navy. 
 

Постановка наукової проблеми та її значення. При реформуванні Збройних Сил 

України однією з найактуальніших проблем є вироблення оптимальної системи розміщення 

та управління військовими частинами і підрозділами на території держави. Цю задачу 

практично вирішено в передових арміях провідних країн світу і актуальним є вивчення їх 

досвіду.  

Актуальність теми. На погляд провідних аналітиків в галузі міжнародної економіки 

Китай вже у першій третині ХХI сторіччя вийде на перше місце за масштабами 

промислового виробництва, а наступні місця у трійці світових економічних лідерів займуть 

США і Японія. Величезні успіхи Китаю у реформуванні власної економіки, зростання 

життєвого рівня населення, високі темпи просування з групи відсталих до групи промислово 

розвинених країн світу, втілення у життя новітніх досягнень у сфері науки і техніки, 

ефективна політика в галузі освіти і культури при збереженні власних традицій - все це 

привертає дедалі більшу увагу до Китаю в усьому світові. Керівництво нашої країни 

неодноразово заявляло, що вважає Китай одним із головних партнерів не лише в АТР, а й у 

глобальному масштабі. Китай надав Україні гарантії ядерної безпеки, у нас немає 

проблемних питань, держави постійно підтримують одна одну в міжнародних організаціях, 

товарообіг в останні роки постійно зростає. Серед не європейських держав показовим у 

цьому відношенні є досвід Китайської Народної Республіки (КНР), ЗС якої зазнали 

глибокого реформування. В умовах помітного погіршення геополітичної обстановки навколо 

нашої країни, виникнення принципово нових викликів і загроз, відмови від курсу інтеграції 

до НАТО потенційна роль КНР в очах українського воєнно-політичного керівництва різко 

зросла.  

Мета статті – аналіз сучасного стану реформування Національно-визвольної армії 

Китайської Народної Республіки (НВАК).  

Завдання статті – окреслити головні тенденції воєнної політики КНР. 

Впродовж трьох десятиліть після утворення КНР китайське військово-політичне 

керівництво дотримувалося стратегічної концепції «народної війни», що базувалася на ідеях 

Мао Цзедуна. Ця концепція по суті була узагальненням досвіду антияпонської і 

громадянських воєн і передбачала наявність чисельної армії і масових резервів за принципом 

«весь народ — солдати». Китайське керівництво вважало, що третя світова війна неминуча і 

боротьбу в ній доведеться вести з набагато краще технічно оснащеним противником в 
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основному на суші в межах материкової частини КНР. Звідси оборонний, континентальний 

характер стратегії. Вирішальне значення в ній надавалося чисельній перевазі над 

противником в живій силі, яке повинне було компенсувати відставання у військово-

стратегічній сфері. Окремих військово-повітряної і військово-морської стратегій в Китаї не 

існувало, функції ВПС і ВМС зводилися до підтримки операцій сухопутних військ.  Реформи 

в Китаї не могли не торкнутися військової сфери. Доктрина «народної війни» пішла в 

минуле, на зміну їй прийшла стратегія «активної оборони», яка по суті і є військовою 

доктриною Китаю XXI століття. 

Одним із стратегічних завдань Китаю в ході проведення модернізації є створення 

надійної системи національної оборони. Відповідно до воєнної доктрини Китаю кінцевою 

метою військової реформи є створення збройних сил, які гарантують збереження “життєвого 

простору” в “стратегічних кордонах”. При цьому “стратегічні кордони” повинні 

переміщуватися адекватно зростанню “комплексної могутності держави”, головними 

складовими якої є економіка та військова могутність. 

Відповідно до загальнодержавного плану модернізації країни, стратегія модернізації 

національної оборони та ЗС включає 3 етапи розвитку: 

до 2010 р. – створення фундаменту модернізації; 

до 2020 р. – досягнення всебічного розвитку ЗС; 

до середини XXI століття – досягнення стратегічних цілей: інформатизація збройних 

сил та забезпечення перемоги у війнах із застосуванням інформаційних технологій. 

На новому етапі розвитку політика Китаю в сфері національної оборони включає 

наступні аспекти: 

–  забезпечення безпеки і єдності держави, гарантія інтересів державного 

розвитку;  

– всебічний, координований і постійний розвиток національної оборони та 

збройних сил. Включення модернізації оборони та ЗС до єдиного комплексу соціально-

економічного розвитку дозволяє скоординовано проводити процес модернізації оборони та 

збройних сил із загальною програмою модернізації країни. Постійна увага приділяється 

створенню модернізованої регулярної армії, на науковій основі плануються військові 

перетворення з китайською специфікою та підготовка до збройної боротьби, механізація та 

інформатизація армії, розвиток бойових можливостей видів ЗС і родів військ. Проводиться 

реформа системи комплектування збройних сил, виявляються та усуваються протиріччя 

системного характеру, які перешкоджають розвитку ЗС; 

– підвищення якісного рівня збройних сил, яке, головним чином, засноване на 

проведенні інформатизації. Китай проводить комплексний розвиток механізації та 

інформатизації ЗС, розглядаючи механізацію як базу, а інформатизацію - як провідну силу 

таких перетворень. КНР намагається підвищуючи потенціал власних інновацій у сфері 

озброєння та оснащення, а також у сфері науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робот (НДДКР), досягти прориву в ряді базисних, перспективних і стратегічно важливих 

технічних напрямках. Прискорюється формування єдиної системи оперативного управління, 

бойової підготовки та тилового забезпечення, яка відповідає вимогам ведення війни в умовах 

інформатизації. Одночасно активізується робота з комплектування та інтеграції різних родів 

військ. Впроваджується стратегічна програма підготовки армійських кадрів, які здатні 

адаптуватися до інформаційного перетворення ЗС і виконувати бойові завдання в умовах 

інформатизації військової сфери; 

– здійснення військової стратегії активної оборони. Китай, виходячи з теорії про 

перемогу в локальних війнах зміцнює готовність ЗС до збройної боротьби в умовах 

інформатизації. Розвиваючи стратегію народної війни, Китай погоджує збройну боротьбу з 

боротьбою на політичному, економічному, дипломатичному, культурному, юридичному та 

інших фронтах. КНР, комплексно застосовуючи різні методи і тактику, бере на себе 

ініціативу в запобіганні та врегулюванні криз, зменшенні виникнення конфліктів і воєн. В 

країні створюється сучасна єдина централізована система оборонної мобілізації з 
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раціональною структурою, здатністю швидкого реагування та високою ефективністю 

управління. Загальновійськовий бій розглядається як основна форма бойових дій, при якій 

виявляються бойові переваги різних видів ЗС і родів військ. Сухопутні війська (СВ) 

поступово переходять від тактики локальної оборони ділянки до мобільної оборони всієї 

зони (району), підвищуючи потенціал взаємодії з ВПС. ВМС поступово розширюють 

оперативний простір і глибину оборони ближньої морської акваторії, розвивають 

комплексний потенціал ведення бойових дій у цій акваторії та нанесення ядерного удару у 

відповідь. Перед ВПС поставлене завдання прискорити перехід від виконання завдань ППО 

до тактики поєднання оборонних і наступальних дій, підвищувати потенціал нанесення 

повітряних ударів, ведення операцій ППО і ПРО, раннього виявлення та розвідки, а також 

стратегічних десантних операцій. Перед стратегічними ракетними військами (СРВ) стоїть 

завдання освоїти системи озброєнь як з ядерними, так і зі звичайними боєголовками, в 

умовах інформатизації військової сфери підвищити стратегічний стримуючий потенціал і 

потенціал нанесення удару ракетами зі звичайними боєголовками; 

– дотримання оборонної ядерної стратегії самооборони. Ядерна стратегія Китаю 
поєднує державну ядерну політику і військову стратегію. Її основне завдання полягає у 

стримуванні застосування або загрози застосування ядерного арсеналу іншими країнами. 

КНР проводить політику, яка гарантує незастосування першим ядерної зброї у будь-який час 

і за будь-яких обставин. КНР прийняла зобов’язання не застосовувати і не загрожувати 

застосуванням ядерної зброї країнам, які не володіють ядерною зброєю або не мають її на 

своїй території. Китай, дотримуючись стриманого підходу до розвитку ядерних сил, не має 

наміру брати участь у перегонах ядерних озброєнь з жодною державою. КНР виступає за 

всебічну заборону і повне знищення ядерної зброї. Китай, керуючись засадами нанесення 

ядерного удару у відповідь з метою самооборони та обмеженого розвитку ядерної зброї, 

ставить за мету створити ефективну стримуючу ядерну зброю, яка задовольняє потреби 

забезпечення державної безпеки, відповідає умовам безпеки та надійності її зберігання. 

Управління та контроль над ядерною зброєю є винятковою прерогативою Центральної 

військової ради (ЦВР); 

– забезпечення необхідного для мирного розвитку країни рівня безпеки. Китай 

виступає за розширення міжнародних військових обмінів на основі 5 принципів мирного 

співіснування, підтримує військове співробітництво на умовах неприєднання до блоків, 

відмови від конфронтації та неспрямованості проти третіх країн, бере участь у 

співробітництві в сфері міжнародної безпеки; активізує консультації з провідними 

державами світу і суміжними державами, проводить спільні військові навчання в рамках 

двосторонніх і багатосторонніх угод, сприяє створенню ефективного механізму забезпечення 

колективної безпеки та взаємної довіри у військовій області. Китай виступає за ефективне 

роззброєння та контроль над озброєннями на принципах справедливості, раціональності та 

всесторонності, проти поширення ядерної зброї та за ядерне роззброєння. КНР, виконуючи 

взяті на себе міжнародні зобов’язання, бере участь у миротворчих операціях ООН, 

міжнародному антитерористичному співробітництві та міжнародних акціях допомоги 

народам країн, які постраждали від стихійних лих. 

У 1985, 1997 і 2005 роках Китай тричі провів скорочення особового складу НВАК 

відповідно на 1 млн., 500 тис. і 200 тис. осіб. Після останнього скорочення чисельність ЗС 

становить 2,3 млн. осіб.  

У ході останнього скорочення головний акцент був зроблений на скороченні СВ. Було 

скорочено понад 130 тис. осіб. Особовий склад апаратів управління військових округів і 

апаратів, які перебувають в їх прямому підпорядкуванні, а також апаратів провінційних 

військових округів зменшився на 60 тис. осіб. У результаті частка СВ у ЗС знизилася на 

1,5% при збільшенні частки ВМС, ВПС і СРВ на 3,8 %. 

Число скорочених апаратів і апаратів на рівні полку і вище перевищило відповідно 3 

тис. і 400. Значно скорочено кількість підсобних сільських господарств, культурно-

спортивних і постачальницьких одиниць, а також залізничних військових комендатур. 
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Скорочено 15 військово-навчальних закладів та 31 навчально-тренувальну структуру. 

СВ скоротили число об’єднань, дивізій і полків при збільшенні числа підрозділів 

організаційної структури “армія-бригада-батальйон”. Були сформовані частини, які оснащені 

високотехнологічним озброєнням. Частини запасу, скоротивши число піхотних дивізій, 

збільшили число дивізій (бригад) родів військ. 

У ВМС і ВПС скорочені окремі дивізіони, авіаційні дивізії, полки та пункти 

аеродромного базування. Замість них сформовані підрозділи надводних кораблів, авіації та 

зенітно-ракетної артилерії, які мають на озброєнні передові типи військової техніки.  

У ході скорочень проводилася реформа системи управління. У ВМС скасоване 

командування морської авіації, військові бази переформовані в бази забезпечення.  

У ВПС скасований командний апарат повітряних армій (військових баз) і сформовані 

пункти управління за принципом регіонального розташування. В результаті оперативні 

частини ВМС і ВПС переведені під безпосереднє командування флотів і штабів ВПС 

військових округів. 

Проводиться розширення сфери системи єдиного тилового забезпечення на базі 

військових округів при одночасному скороченні дублюючих органів тилового забезпечення. 

Всі тилові склади, госпіталі та санаторно-курортні установи, за винятком спеціальних 

складів і центральних госпіталів, які перебувають у підпорядкуванні ГШ і Головних 

управлінь, ВМС, ВПС і СРВ, передаються в систему єдиного тилового забезпечення. У 

результаті скорочено 8 відділів (відділень) єдиного тилового забезпечення, 94 тилових 

склади, 47 госпіталів і санаторно-курортних установ. 

У ході скорочення відбувається оптимізація співвідношення командного і рядового 

складу. Так, кадровий склад ЗС був скорочений на 170 тис. осіб, скорочено понад 150 

керівних посад на рівні корпусу і вище, приблизно на 70 тис. керівних посад призначені 

військовослужбовці сержантського складу, на понад 20 тис. посад призначені кадри, які не 

перебувають на дійсній службі. 

У СВ значна увагу приділяється інформатизації, формуванням бойових частини нового 

типу, які відрізняються більшою оперативністю, мобільністю та універсальністю. При цьому 

пріоритет приділяється розвитку авіації СВ, легких мотомеханізованих частин і частин 

інформаційної протидії. Зросла питома вага бронетанкових частин в об’єднаних оперативних 

частинах СВ, артилерійські та зенітні частини поступово оснащуються новою 

артилерійською зброєю, зенітними керованими ракетами, системами далекого 

радіолокаційного виявлення (ДЛРВ), а також системами керування вогнем (СКВ), 

інформаційно-командними системами тощо. Відбулася оптимізація співвідношення 

реактивної та ствольної зенітної артилерії. Підрозділи протихімічного захисту створили 

систему протиядерного, протихімічного і протибіологічного захисту, яка відповідає вимогам 

бойових дій родів військ, збільшили потенціал рятувальних і антитерористичних дій, 

спрямованих на протидію ядерним, хімічним і біологічним атакам.  

Для СВ розробляються деякі нові та модернізуються існуючі зразки ОіВТ. Зокрема, 

ведуться роботи по створенню нового основного бойового танка та модернізації існуючих, 

БТР, БМП, артилерійських систем та систем ППО, системи C4I та техніки тилу.  

Управління частинами авіації СВ (створене у 1986 р.), засновано на триступінчатому 

рівні: ГШ, командування на театрі бойових дій і командування передових бойових частин. 

На озброєнні частин АА знаходяться бойові, транспортні і спеціальні вертольоти. Вони 

призначені для нанесення ударів, проведення десантних операцій, транспортування 

особового складу і спорядження, тилового забезпечення в зоні бойових дій. Пріоритетними 

напрямками розвитку авіації СВ є підвищення мобільності бойових частин, здатності 

нанесення точних ударів, у т.ч. на значні відстані. 

В ході модернізації СВ акцент робиться на підготовці до можливого конфлікту в 

Тайванській протоці та на Корейському півострові. 

Маючи на меті створення оперативних морських сил, які поєднують різні роди військ і 

оснащених як звичайним, так і ядерним озброєнням, ВМС розглядають інформатизацію в 
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якості пріоритетного напрямку модернізації флоту. За основу береться розвиток системи 

інформатики ВМС та освоєння озброєнь і військової техніки нового покоління.  

Значна увага приділяється обладнанню морських театрів військових дій, головні 

зусилля при цьому зосереджуються на будівництві об’єктів з новим оснащенням і 

налагодженні системи бойової підтримки та забезпечення. Проводиться формування 

морських мобільних частин, здатних вести бойові дії із застосуванням інформаційних 

технологій, розширюються бойові можливості ВМС, здатність до ведення спільних бойових 

дій і потенціал комплексного забезпечення дій ВМС у ближній морській акваторії. 

Проводиться реформування змісту та методики бойової підготовки, інтенсифікуються 

військові навчання з відпрацьовування ведення спільних бойових дій на морі. Певна увага 

приділяється теоретичним дослідженням в області стратегії та тактики дій ВМС, в сфері 

стратегії та тактики народної війни, які відповідають вимогам сучасних бойових дій на море.  

ВПС, поставивши за мету створити власний бойовий потенціал, здатний вести як 

оборонні, так і наступальні дії в умовах застосування інформаційних технологій, скорочують 

загальний парк бойових літаків і зосереджують зусилля на переозброєнні новими типами 

літаків, системами ППО і ПРО, удосконалюють систему управління ВПС.  

Пріоритетним напрямком розвитку ВПС НВАК є створення в них сил швидкого 

розгортання. До складу таких сил входять: кілька авіаційних корпусів як стратегічний 

резерв, авіаційні підрозділи, які цілодобово перебувають на стратегічному чергуванні, 

частини ППО і ПДВ, стратегічна військово-транспортна авіація, спеціальні підрозділи РЕБ і 

раннього попередження.  

Перед СРВ поставлені завдання створити сучасні стратегічні ракетні сили, які є високо 

оперативними та міцними, мають на озброєнні ракети із звичайними і ядерними 

боєголовками. Особлива увага приділяється інформатизації систем озброєння та військової 

техніки, створенню оперативної системи командування, розвитку потенціалу нанесення 

ядерного удару у відповідь з використанням стратегічних ракет наземного базування та 

ударів ракетами зі звичайними боєголовками. Проводиться обладнання театрів воєнних дій, 

удосконалюється структура тилового забезпечення та оснащення, яка здатна виконати 

комплексне забезпечення військ.  

Посилюється режим контролю за безпекою ракетно-ядерної зброї, удосконалюється 

система відповідних законодавчих і правових актів, розроблений комплекс технічних заходів 

щодо запобігання ядерних аварій, підготовлені засоби реагування на випадок ядерних 

катастроф. 

Бойова підготовка у НВАК розглядається як головний засіб підвищення 

боєздатності в мирний час і як один з важливих засобів удосконалення управління ЗС. 

НВАК намагається трансформувати модель бойової підготовки від дій в умовах механізації 

до дій в умовах інформатизації. Навчання проводяться в умовах, максимально наближених 

до бойових, із застосуванням озброєння та з організацією протидії. Практикується 

проведення спільних навчань, при цьому головна увага приділяється підготовці командного 

складу. Проводяться загальновійськові спільні навчання підрозділів тилових служб для 

відпрацювання спільних дій в ході оперативно-стратегічних операцій.  

У НВАК значна увага приділяється підвищенню ефективності тилового 

забезпечення та покращенню роботи тилових органів управління. Проводиться робота з 

розробки нормативно-правових актів і системи стандартів тилового забезпечення, 

розроблюється єдина стандартизована система постачання, використання та управління. 

НВАК прагне до прискореної модернізації озброєнь і військової техніки (ОіВТ), 

роблячи основний упор на власні сили. Головна увага відповідно до військово-

стратегічного курсу на новому етапі та програми будівництва ЗС зосереджується на 

правильному вирішенні питань співвідношення потреб розвитку ОіВТ і фінансових 

можливостей, на розробці та обґрунтуванні стратегії розвитку ОіВТ, на розробці програми 

озброєнь і військової техніки на період 11-ї п’ятирічки, а також на визначенні 

перспективних, цільових і ключових напрямків розвитку ОіВТ. 
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З метою нарощування власних можливостей по розробці нових видів ОіВТ 

активізуються фундаментальні та прикладні дослідження, освоєння ключових оборонних 

технологій, проводиться робота з впровадження технічних розробок ОіВТ із застосуванням 

високих і новітніх технологій. 

У сфері удосконалення та оптимізації системної комплектації ОіВТ пріоритет 

приділяється створенню нових прогресивних типів озброєння і військової техніки, які мають 

високі тактико-технічні данні. Формується універсальна комп’ютерно-інформаційна система, 

яка забезпечує комплексну інтеграцію систем ОіВТ. Прискорюється процес виведення з 

бойового складу зайвих і застарілих типів ОіВТ, на найбільш важливих напрямках 

проводиться поетапне переозброєння та інформатизація.  

У НВАК удосконалюється система постачання ОіВТ, впроваджуються високі та новітні 

технології ремонту ОіВТ, готуються кадри фахівців, які здатні здійснювати ремонт та 

обслуговування сучасних видів озброєння. 

З 2006 р. почалася реалізація програми законодавчої роботи на період 11-ї п’ятирічки, 

яка передбачає формування протягом 5 років науково обґрунтованої та раціональної 

структури військового законодавства. 

У розвитку військової освіти основна увага приділяється створенню нової системи 

спеціальних військово-навчальних закладів, при якій вони розподіляються на училища, які 

готують офіцерів і офіцерів-ад’юнктів та училища, які готують фахівців. 

У системі військової освіти керівництво НВАК намагається підвищити загальний 

рівень підготовки. У вузах розпочата програма пріоритетного розвитку ключових дисциплін 

і спеціальностей, які мають важливе значення для інформатизації ЗС і забезпечення перемоги 

в інформаційній війні.  

З 2005 р. в НВАК розпочалася реформа системи атестації, обрання і призначення 

військових кадрів, яка спрямована на вивчення і створення системи атестації офіцерів, які 

займають командні посади, введення механізму обрання заступників начальника штабу 

полку шляхом організації іспитів у поєднанні з атестаційною оцінкою, удосконалення 

системи керівництва роботою з офіцерами запасу, формування механізму виявлення і 

підготовки перспективних кадрів.  

Висновок. Таким чином, аналіз китайських доктринальних поглядів і тенденцій 

оборонного будівництва в поточному десятилітті показує, що КНР має намір продовжувати 

модернізацію військово-промислового комплексу і збройних сил, розглядаючи це в якості 

гаранту зовнішньої і внутрішньої безпеки та необхідних умов для успішного економічного і 

соціального розвитку країни. 

Включення модернізації оборони та ЗС до єдиного комплексу соціально-економічного 

розвитку дозволяє скоординовано проводити процес модернізації оборони та збройних сил із 

загальною програмою модернізації країни. Постійна увага приділяється створенню 

модернізованої регулярної армії, на науковій основі плануються військові перетворення з 

китайською специфікою та підготовка до збройної боротьби, механізація та інформатизація 

армії, розвиток бойових можливостей видів ЗС і родів військ. Проводиться реформа системи 

комплектування збройних сил, виявляються та усуваються протиріччя системного характеру, 

які перешкоджають розвитку ЗС. 
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МЕТОДИ ПОРІВНЯЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ВАРІАНТІВ  

СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

Запропоновано основні методи порівняльного оцінювання систем управління військового 

призначення. Показано, що наведені у статті підходи дозволяють здійснювати порівняльне 

оцінювання альтернативних варіантів систем військового призначення та ефективно 

організовувати саму процедуру експертизи.  

Ключові слова: система військового призначення, порівняльне оцінювання, теорія 

оптимальних рішень. 

 

Предложены основные методы сравнительного оценивания систем управления военного 

назначения. Показано, что приведенные в статье подходы позволяют осуществлять 

сравнительное оценивание альтернативных вариантов систем военного назначения и 

эффективно организовывать саму процедуру экспертизы.   

Ключевые слова: система военного назначения, сравнительное оценивание, теория 

оптимальных решений. 

 

The basic methods of comparative evaluation of control system military-oriented are offered. It is 

proved that the approaches resulted in the article allow to carry out the comparative evaluation of 

alternative variants of the systems of military-oriented and effectively to organize procedure of 

examination.   

Keywords: system of military-oriented, comparative evaluation, theory of optimum decisions. 

 

Вступ та постановка завдання. Порівняння варіантів ССВП потрібне при виборі 

одного з них згідно міркуванням «переваги» під час, наприклад, закупівлі систем зброї і 

військової техніки (ЗІВТ), розробці програм розвитку збройних сил тощо. Наукове 

дослідження ССВП має за головну мету постійне вдосконалення системи (тобто 

максимізацію її поточної ефективності) по факторах - системних ознаках. Тому дане видання 

має основну спрямованість не на дисертантів НАОУ, а на розробників державних програм 

реформування та розвитку ЗС; тут знову ми утримуємось від оцінки його практичної цінності. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна теорія оптимальних рішень пропонує метод 

«послідовних поступок» на множині Парето, тобто метод послідовного вирішення прямих і 

обернених задач оптимізації при уточнені дисциплінуючих умов-обмежень на значення 

«конфліктуючих» показників. При цьому кожне поточне рішення буде належати множині 

Парето. 

Розглянемо двомірну задачу, як це показане на рис. 1. Рішення множини  Х , кожне з 

яких є точка, що має координатами відповідні значення показників (  , ), можуть бути 

рівноцінними чи по деякому значенню показника а (усі точки вертикалі ах ) чи по деякому 

значенню показника  (усі точки горизонталі х  ). Якщо бажано, наприклад, збільшувати 

показники   і   але один за рахунок другого, то множиною компромісних рішень 

(множиною Парето) буде «північно-східна» межа області припустимих рішень, бо кожне 

рішення даної множини Парето Пх переважає по значенню показника   усі рівноцінні по 

 рішення (х ) і переважає по значенню показника   усі рівноцінні по   рішення (х  ). 

Тому множина Парето ще зветься множиною «ефективних» рішень. Такі міркування 

розповсюджуються й на багатомірну задачу., коли множина Парето стає гіперповерхнею. 

 

 



 170 

 

Оскільки для кожного рішення множини Парето компромісне значення одного з 

показників завдане як обмеження («дисциплінуюча умова»), а компромісне значення другого 

показника стає «умовно» екстремальним, то кожне рішення множини Парето є оптимальним 

для відповідної задачі з певними цільовою функцією та обмеженням. Легко зрозуміти, що 

оптимальне рішення множини Парето в кожній задачі шукається серед рівноцінних, що 

завдані обмеженням (тобто серед точок вертикалі у прямій задачі чи серед точок горизонталі 

у оберненій задачі), а не серед решти рішень множини Парето, як вважають автори, бо вони 

не є рівноцінними. Одержання множини Парето (ефективних рішень) не є тривіальною 

задачею (не «кресленням точок» на папері, як може скластися враження у читачів через форму 

подання змісту справи авторами); воно припускає вирішення для кожної ділянки межи 

області припустимих рішень такої множини прямих (чи обернених) задач оптимізації, 

дискретність значення обмежень для яких задовольняє умову точності, тобто 

«безперервності» межі. 

Компромісними ділянками межі (відповідною множиною Парето) області припустимих 

рішень з координатами ),(   стають (рис 2, 3): 

«північно-східна» - для бажаних змін ),(     

«південно-західна» - для бажаних змін ),(    

«південно-східна» - для бажаних змін ),(   ; 

«північно-західна» - для бажаних змін ),(   . 

 

 
Рис. 1. Рівноцінні рішення і рішення множини Парето в області припустимих рішень 

{X} для компромісу при )(   в діапазонах значень     ,  
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Рис. 2. Оптимальні рішення прямих і обернених задач на компромісних ділянках множини 

Парето при однакових бажаних змінах показників у відповідному діапазоні значень 
 

Фактично множина Парето є множиною точок - ефективних рішень, які утворюють 

графік (лінію) Патеро-функції. При цьому для усіх класів задач оптимальні рішення (з 

множини ефективних рішень відповідної ділянки Парето-функції) своїми координатами 

),(   мають саме обмежене значення одного показника і екстремальне значення другого. 

Для обмеженого значення першого показника порядок пошуку оптимального рішення й 

екстремального значення цільової функції (значення другого показника) визначається 

напрямом стрілок. Вважають «прямими» задачі, коли обмежене значення абсциси - 

показника а, й «оберненими», коли обмежене значення ординати - показника  . На рис. 2 

показані оптимальні рішення прямих і обернених задач на компромісних ділянках множини 

Парето при однакових бажаних змінах показників, на рис. 3 показані оптимальні рішення 

прямих і обернених задач на компромісних ділянках множини Парето при різних бажаних 

змінах показників. 

 
 

Рис. 3. Оптимальні рішення прямих і обернених задач на компромісних ділянках множини 

Парето при протилежних бажаних змінах показників у відповідному діапазоні значень 
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Очевидно, задача загальносистемного синтезу ССВП максимальної ефективності 

полягає у пошуку компромісного рішення щодо бажаних змін основних показників системної 

ефективності 

)()}(/)({(  ESRSWS . 

Розглянемо рис. 4.  

 

 
Рис. 4. Оптимальні рішення прямої і оберненої задач максимізації ефективності системи на 

множині Парето по критерію «ефект/витрати» 

 

Нехай кінцевий результат застосування системи в «операції» згідно деякому плану X 

визначений відповідно ефектом W і витратами ресурсного потенціалу системи R, якими цей 

ефект досягнуто. План X відображається точкою на площині W0R з координатами ),( RW , 

як показано на рис. 4. 

Множина ефективних планів (множина Парето для даної задачі) відображається 

«північно-західною» межею області }{X , що визначає діапазони можливих значень 

координат точок X. Тоді задача обрання оптимального рішення - плану 0Х  на множині 
ПРИПX}{ , що максимізує ефективність застосування системи, має такі дві інтерпретації. 

Пряма задача - серед планів }{X , що пов'язані з припустимими витратами ресурсів 
ПРИПR (множина точок, що належить частині }{X зліва від вертикалі із точки ПРИПR , знайти 

такий план, що максимізує ефект W . Це, очевидно, точка, ПРX 0  яка дає ефект прW , тобто - 

}{,)(,)(max)(W
}{

0 XXRXRWXWX ПРИППР

X
ПР                               (1) 

і максимальну ефективність – 

ПРИП
пр XXW }( 0

 

)(/)()( maxmax
}{}{

0 XERXWXE
X

прип

X
ПР                                         (2) 

Обернена задача - серед планів }{X  , що пов'язані з потрібним ефектом ПОТРW  

(множина точок, що належить частині }{X  зверху від горизонталі із точки ПОТРW , знайти 

такий план, що мінімізує витрати ресурсів R. Це, очевидно, точка ОБX 0 , яка дає витрати ОБR , 
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тобто 

}{,)(,)(min)( 0 XXWXWRXRXR потрОБ

X
ОБ

                 (3) 

і також максимальну ефективність 

)()(/)()( maxmin
}{}{

0 XEXRXWXE
XX

ПОТР
ОБ

 .                           (4) 

Розглянемо методи прийняття оптимальних рішень по скалярному і векторному 

критеріях. 

Універсальною моделлю операції при прийнятті рішення згідно єдиному (скалярному) 

критерію є множина (вектор) варіантів дій (стратегій) оперуючої сторони X, множина 

(вектор) ситуацій (умов обстановки) Y і матриця "корисності" А - 

 
  y 1  ... y i  .. y n   

 x 1       p 1  

matr A = x i    a ij    p i  

  x m       p m  

  q 1  ... q i  .. q n   

Тут ija
 

- "корисність" стратегії ix в ситуації iy . Модель операції додатково 

уточнюється вектором "переваг" (пріоритетів) для стратегій X - 

mipP i ,1,                                                         (6) 

і вектором ймовірностей ситуацій У- 

njqQ i ,1,  .                                                      (7) 

Ситуації є несумісними подіями, що складають повну групу (в операції настає тільки 

одна з них). 

Вектор Р використовується у тих випадках, коли існує декілька рівноцінних по 

корисності стратегій, і дозволяє обрати єдину по вищому пріоритету. Вектор Q завдає 

особливості ситуаційного фактора, котрий характеризується: 

1) абсолютною детермінованістю, коли очікувана ситуація уо апріорі відома, тобто 

qo=1, а решта qj=0 (матриця А стає стовпчиком уо); 

2) статистичною детермінованістю, коли апріорі відомий вектор розподілу 

ймовірностей ситуацій, що задовольняють умові «повноти» групи несумісних подій - 

;1
1




n

j
jq                                                             (8) 

3) невизначеністю, коли вектор Q апріорі невідомий і будь-які припущення про нього 

ризиковані. 

У випадку 1 вибір оптимальної стратегії здійснюється шляхом пошуку на множині  X  

стратегії хо, що максимізує цільовий ефект – 

 

WD(xo,yo) = maxWD(x,yo).           (9) 

   {X} 

У випадку 2 використовуються критерії очікуваної (імовірної) корисності, коли 

відносно Q є припущення чи дані. 

Метод максимуму очікуваної корисності («байєсовська дія»), коли відомий апріорний 

вектор Q, рекомендує стратегію хо, при котрій 
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n

j
ij

X

a
n

xWB
1

0 1
)( max .     (10) 

 

Згідно (10), на матриці А в кожній стрічці (для кожної стратегії) обчислюється сума 

зважених по ймовірностях Q елементів, серед сум шукається максимальна, і стратегія, що їй 

відповідає, визнається оптимальною по Байєсу. 

Метод Лапласа, коли ситуації Y враховуються рівно імовірними, рекомендує стратегію 

хо, при якій 

 








 


n

j

ij
X

a
n

xWL
1

0 1
max)( .                                             (11) 

Процедура пошуку аналогічна, тільки усі імовірності дорівнюють (1/n). 

У випадку 3 використовуються такі методи. 

Метод Вальда, коли вектор Q невідомий і ризик неприпустимий, рекомендує стратегію 

хо, при якій 

 

 
 

 Y

ij
X

axWW minmax)( 0  .                                            (12) 

Згідно (12), на матриці А у кожній стрічці шукається мінімальний елемент, потім серед 

мінімальних шукається максимальний елемент, і стратегія, що йому відповідає, визнається 

оптимальною по Вальду. 

Метод Севіджа, коли вектор Q невідомий і ризик припустимий, рекомендує стратегію 

хо, при якій 

 

 
 

 Y

ij
X

rxWS maxmin)( 0                                                       (13) 

Rr
nmij 


                                                                   (14) 

матриця "ризиків". Для її обчислювання на матриці корисності А шукається масив 

максимальних елементів стовпчиків 

 

njac
ni

ijj ,1,max
,1




,                                                       (15) 

а потім розраховується матриця "ризиків" як 

 

Racr
nmijjij 


.                                                           (16) 

Згідно (16), на матриці ризиків R у кожній стрічці шукається максимальний елемент, 

потім серед максимальних ризиків шукається мінімальний, і стратегія, що йому відповідає, 

визнається оптимальною по Севіджу. 

Метод "досвідченого експерта" полягає у наступному. 

На матриці корисності А на ґрунті наявного досвіду оцінки корисності значень 

цільового ефекту виділяють 3 зони; 

зона "поганих" результатів, що означають невдачу операції - r, 

зона "середніх" результатів, що означають невизначеність виходу операції - s; 

зона "блискучих" результатів, що означають успіх операції - р. 

Для кожної зони вводиться достатньо суб'єктивний (експертний) імовірнісний показник 

можливості відповідних результатів операції - 

qr, qs, qp;  qr+qs+qp=1.                                                                    (17) 

 
Потім для кожної стратегії Хі, і=1..т підраховується кількість відповідно "поганих", 
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"середніх" і "блискучих" результатів в кожній зоні - 

minpnsnr iii ...1,,,                                                            (18) 

 
і обчислюється масив математичних очікувань корисності кожної стратегії 

mi
inrj

ij
np

qp

insj
ij

ns

qs

inrj
ij

nr

qr
xWO

jjj
i ,1,)(

aaa0 











 .                      (19) 

Оптимальна стратегія хо обирається за умови максимуму корисності (2.19) - 

)max(
}{

)( ixoWO x
X

 .                                                        (20) 

Метод Гурвіца рекомендує стратегію хо, при якій 

}{)0( amaxamin)1(max
}{}{}{

ijijxWG

YYX

  .                                      (21) 

Тут λ - показник "песимізму-оптимізму", що обчислюється по результатах експертної 

оцінки матриці корисності при коефіцієнтах "ваги" ймовірностей невдачі (qr), 

невизначеності (qs) і успіху (qp), які відповідно дорівнюють (0),(0,5),(1), по формулі 

 

λ = (0)qr+(0,5)qs+(1)qp = (0,5)qs+qp, 0≤λ≤1.                               (22) 

 

Згідно (21), на матриці А в кожній стрічці обчислюється сума «зваженого» по (1- λ) 

мінімального і «зваженого» по λ максимального елементів стрічки, серед сум шукається 

максимальна, і стратегія, що їй відповідає, визнається оптимальною по Гурвіцу. 

Універсальною моделлю операції для прийняття рішення згідно складному 

(векторному) критерію є вектор стратегій X оперуючої сторони, вектор часткових критеріїв 

(що складають векторний критерій) Y, матриця ефектів 

nmijbB



 ,                                                           (.23) 

де bij - значення (ефект) критерію jy  при стратегії х i . Модель операції додатково 

уточнюється вектором пріоритетів (переваг) для стратегій - 

mipP i ,1,  ,                                                        (24) 

 

і вектором пріоритетів для часткових критеріїв Y - 

.,1, njqQ j                                                                (25) 

Роль вектора Р - така ж сама, що і раніше. Вектор Q завдає систему абсолютних чи 

відносних пріоритетів часткових критеріїв - QA,QO. 

Абсолютні пріоритети визначають послідовність оцінки часткових критеріїв в процесі 

пошуку оптимальної стратегії, тобто упорядковують вектор Y по зменшенню важливості 

(рангу) критеріїв 

QA = nj ,1,qa j  .                                                   (26) 

Відносні пріоритети визначають "вагу" (значність) часткових критеріїв при їх 

"згортанні" в узагальнений критерій, з вигляду чого на вектор 

QO = nj ,1,qo j                                               (27) 

накладається "нормуюче" обмеження 





n

j

jqo
1

1.                                                                   (28) 

Ситуаційні умови вважають детермінованими, а на значення часткових критеріїв 

можуть додатково накладатися обмеження "знизу" – 
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C = nj ,1,c j  .                                                                    (29) 

 

Розглянемо методи так званої багатокритеріальної оптимізації. 

Нехай часткові критерії мають однакову модальність (фізичний зміст) і припустима їх 

взаємна компенсація. 

Метод ВВ {відсутність обмежень "знизу" і відносні пріоритети) рекомендує стратегію 

хо, при якій 
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ijj
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bqoxWBB
1

0 max)(  .                                                             (30) 

Згідно (30), на матриці ефектів В для кожної стрічки (стратегії) обчислюємо «згортку» 

часткових критеріїв - суму зважених значень часткових критеріїв, яка стає скаляром. Серед 

сум шукається максимальна, і стратегія, що їй відповідає, визнається оптимальною по 

методу ВВ. 

Метод ВА (відсутність обмежень "знизу" і абсолютні пріоритети) - це метод 

послідовного уточнення глобального рішення поступками з боку критеріїв з вищим рангом 

пріоритету на користь критеріїв з нижчим рангом пріоритету. Надамо зміст методу. 

Спочатку вектор QA упорядковується по зменшенню значень рангу пріоритетів, в 

результаті чого виникає вектор з упорядкованим кортежем 

 

nkqqaqqqqqaqQ knkkk ,1,),...,(),...,( min11max1                                (31) 

 

і відповідна до нього упорядкована по стовпчиках матриця ефектів (значень часткових 

критеріїв) – 

 

.
nmikbB


                                                              (32) 

Для критерію з вищим пріоритетом (k=1) у стовпчику y k  шукається максимальний 

елемент 

 
,max ik

X
rk yy                                                             (33) 

яким визначається поточна оптимальна для k-го критерію стратегія )(krxxo   і 

обчислюється поточний сумарний ефект для даної стратегії 





n

j

jkrkr bxbbm
1

),()( .)(                                                        (34) 

На наступному (к+1)-му кроці аналогічним чином визначається поточна оптимальна 

для (к+1)-го критерію стратегія )1( krx  і обчислюється поточний сумарний ефект для даної 

стратегії 




 
n

j
jkrkr bxb

1
),1()1( .)(                                                        (35) 

 

Якщо виконується умова 

 

,)( )1( bmxb kr                                                              (36) 

 

то змінюються на поточні попередня оптимальна стратегія - 

)1(  krxxo                                                             (37) 
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і сумарний ефект 

).( )1(  krxbbm                                                             (38) 

 

Процедура повторюється n разів для критеріїв з меншим пріоритетом на кожному k-му 

кроці. Остаточна уточнена стратегія хо визнається глобально оптимальною згідно даному 

методу, а значення поточного ефекту bm - максимальним для даної системи абсолютних 

пріоритетів 
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1
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k
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                                    (39) 

 

Метод розроблений в ННДЦ ОТiВБ України і відзначається тим, що точність рішення 

не знижується по мірі послідовного зниження пріоритету часткових критеріїв, як у відомому 

методі послідовних поступок. 

Метод НВ (наявність обмежень "знизу" і відносні пріоритети) рекомендує стратегію хо, 

при якій 

 
,max)(
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0
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X
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Тут фігурує матриця контролю обмежень "знизу" – 

 

nmijvV


                                                         (41) 

 

кожний елемент якої приймає значення 

,...1,...1,b, ij1 njmicякщоv jij                                             (42) 

випадкумупротилежновvij  0                                              (43) 

Крім того, WHB(xo) перевіряється з глобального обмеження 





n

1j
ij

0 .qa)WEO(x jc                                                     (44) 

Нехай часткові критерії мають різну модальність (фізичний зміст) і їх взаємна 

компенсація не припустима. 

Метод НА (наявність обмежень "знизу" і абсолютні пріоритети) може мати 

інтерпретації "методу головного критерію" і "лексикографічного методу". 

Метод головного критерію рекомендує стратегію хо, при якій 

 
),(max xoWHAbbo ir

X
r                                                    (45) 

.
nmjij cb


                                                           (46) 

Тут r- номер головного критерію ry , що має вищий пріоритет рангу qa r . 

Для лексикографічного методу вектор QA упорядковується по зменшенню рангу 

пріоритетів, в результаті чого виникає вектор з упорядкованим по рангу кортежем 

 .,1),...,(),...,( ,min11max1 nkqqaqqqqqaqQ knkkk             (.47) 

і відповідна до нього матриця ефектів 

.
nmikbB


                                                             (48) 

 

Початкова множина стратегій має потужність – 

  .mXM                                                                 (49) 
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Послідовно, починаючі з рангу к=1, початкова множина стратегій )(kX  перевіряється 

на значення k-го критерію і скорочується до деякої підмножини рівноцінних стратегій 

(наприклад, за умови їх рівнозначності по даному критерію чи задоволення обмеження 

«знизу») 

nkXX kk ,1,)1()(    .                                                     (50) 

Покрокове скорочення підмножини стратегій )(kX  до єдиної стратегії і дає саме 

глобально оптимальну стратегію згідно даному методу хо. Оскільки часткові критерії не 

можна згортати в узагальнений, то їх значення є елементами стрічки (хо) матриці В. 

В ННДЦ ОТіВБ розроблений та відпрацьований комплекс процедур для персональних 

ЕОМ «SoLoMoN», що є реалізацією розглянутих методів прийняття рішень. Даний 

програмний комплекс знаходиться також у ФАП НАОУ. 

Саме цікаве те, що за рахунок абсурдної компенсації абсолютно різних часткових 

критеріїв оптимальною стає така стратегія, коли втрати ЗіВТ противника дорівнюють нулю 

при 100%-му збереженні своїх одиниць ЗіВТ і їх чисельній перевазі над противником, тобто 

стратегія, коли краще всього тікати з поля бою від противника, маючи до того ж над ним 

перевагу. 

Кластерний аналіз, як засіб класифікації систем, зовсім не гарантує вирішення задачі 

оптимального синтезу системи, бо вона може й не мати показників «центру» кластера 

(еталонної системи). «Усереднення» показників існуючих систем чи синтез нової системи - 

суто різні речі. 

Приклад, що пояснює таксономічний метод, дуже йому шкодить посиланням на те, що 

його результати співпадають з результатами хибного (як показав проведений нами аналіз) 

прикладу. 

Метод аналізу ієрархій має ти ж самі недоліки, як і усі методи, що потребують 

експертних оцінок великої кількості систем аналогів. Суб'єктивізм та недостатня 

кваліфікація потрібної великої кількості експертів-системних аналітиків значно знижують 

практичну цінність експертних методів.  

Висновки. Кожний варіант СВВП є «раціональним», бо він створений розумом (лат. 

ratio) його розробників, але має різний ступень досконалості. Максимальний (для наявних 

умов-обмежень створення й застосування) ступень досконалості має оптимальний варіант, 

який і повинен бути створений (при науковому дослідженні) чи обраний (на ринку ЗіВТ, на 

множині існуючих аналогів ССВП). 
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УДК 311.21                                                                                    Сальнікова О.Ф. (ВІКНУ) 

 

 ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ДЛЯ  

ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНОПАРКУ  

 
У статті досліджуються основні способи прогнозування: анкетування, екстраполяція, 

моделювання з метою визначення найоптимальнішого методу для ефективної організації 

технопарку оборонно-промислового спрямування. 

Ключові слова: технопарк, метод експертних оцінок, метод визначення трендів, метод 

імітування поведінки системи в майбутньому. 

 

В статье исследуются основные способы прогнозирования: анкетирование, 

экстраполяция, моделирование с целью определения самого оптимального метода для 

эффективной организации технопарка оборонно-промышленного направления. 

Ключевые слова: технопарк, метод экспертных оценок, метод определения трендов, 

метод имитирования поведения системы в будущем. 

 

In article the basic methods of prediction are investigated: questioning, extrapolation, modelling for 

the purpose of definition of the most optimum method for the effective organisation of technology park of 

military-industrial direction. 

Keywords: technology park, Delphi method, estimation method of trends, method of imitation of 

behaviour of system in future. 

 

Постановка проблеми. Прогнозування відіграє значну роль у людській діяльності. 

Неможливо планувати та розробляти будь-що без критичної оцінки майбутніх можливих 

результатів. Особливо це важливо для таких сфер, де можливі катастрофічні наслідки. 

Однією із таких сфер є воєнна. Прогнозування у військовій справі завжди мало важливе 

значення. Планування розвитку збройних сил залежить від точності прогнозу напрямів 

розвитку тактики, оперативного мистецтва, стратегії. Тому доцільно відзначити, що у 

теперішній час необхідність наукового прогнозування у військовій справі значно 

збільшується, цьому сприяє прискорення темпів постачання у війська нових систем, 

комплексів і зразків озброєння та військової техніки, зміни методів і форм збройної 

боротьби, зростання витрат на озброєння та військову техніку тощо. У цих умовах особливе 

значення мають питання науково-обґрунтованого прогнозування у військовій справі та в тих 

галузях науки, техніки і виробництва, які з нєю пов’язані. В нашому випадку це організація 

технопарку оборонно-промислового спрямування. 

Аналіз останніх досліджень. Питанням прогнозування займалися такі вчені як 

Єфімов А.Н., Вишнєв С.М., Смірнов А.В. та багато інших. Аналіз публікацій показав, що 

використання методів прогнозування в тематиці дослідження ефективної організації 

технопарку вивчений недостатньо. Тому  вважається за  доцільне проаналізувати методи 

прогнозування в данній статті. 

Основна частина. Прогноз – науково обґрунтоване судження про можливі стани 

об’єкта у майбутньому і  про альтернативні шляхи та терміни їх здійснення. 

Прогнозування – це процес розроблення прогнозів.  

Метод прогнозування – спосіб дослідження об’єкта прогнозування, спрямований на 

розроблення прогнозів. Методи прогнозування є основою для методик прогнозування. 

Методика прогнозування – сукупність спеціальних правил і прийомів (одного або декількох 

методів) розроблення конкретних прогнозів. 

В основі прогнозування лежать три джерела інформації про майбутнє: 

- оцінка перспектив розвитку, майбутнього стану об’єкта (процесу або явища), що 

прогнозується на основі досвіду, найчастіше за допомогою аналогії з достатньо добре 

відомими об’єктами (процесами або явищами); 

- умовне прогнозування у майбутнє (екстраполяція тенденцій, закономірності розвитку 

яких у минулому і теперішньому достатньо добре відомі); 



 180 

- модель майбутнього стану того чи іншого об’єкта (процесу або явища), що 

побудована відповідно до очікуваня або бажаних змін ряду умов, перспективи розвитку яких 

достатньо добре відомі.  

Існує три загальні способи прогнозування: 

анкетування – метод експертних оцінок; 

екстраполяція – метод визначення трендів (статистичних закономірностей); 

моделювання – метод імітування поведінки системи в майбутньому. 

Всі ці способи узагальнено передбачають розроблення гіпотез поведінки прогнозної 

системи в майбутньому. Таким чином, гіпотези  це варіанти моделі поведінки системи 

(варіанти прогнозування).  

Прогнозування може бути статичним для стану системи в майбутньому на визначеній 

межі інтервалу випередження або динамічним, тобто імітувати процес розвитку 

(модифікації) системи на весь інтервал випередження. В першому випадку це  розрахункові 

задачі, які визначають дискретні стани системи на визначені етапи або моменти розвитку 

системи за визначеними варіантами, а в другому – безперервний процес функціонування 

системи за варіантами можливих сценаріїв.  

Прогнозування має чітку послідовність: 

збирання та аналіз вихідної інформації, необхідної для моделювання ; 

створення моделі системи, для якої розробляється прогноз; 

визначення невідомих параметрів моделі; 

прогнозування на інтервал випередження; 

аналіз отриманих результатів та визначення можливих похибок прогнозу. 

Існує кілька методів аутентифікації отриманих даних. До них належать методи 

порівняння даних, фільтрації та розпізнавання ситуацій.  

Метод порівняння даних базується на зіставленні даних від різних джерел інформації з 

урахуванням їх надійності. Збіг якісних параметрів інформації про одні і ті самі об’єкти 

уваги свідчать про певний рівень аутентифікації. 

Методи фільтрації передбачають встановлення опорних значень сукупності 

найважливіших параметрів, за якими проводиться встановлення достовірності фактів, та 

рівнів вагових коефіцієнтів цих параметрів для кількісних оцінок. Аналіз отриманих 

кількісних оцінок параметрів дозволяє встановити рівень якості добутої інформації.  

Найперспективнішим є метод розпізнавання ситуацій, але натепер він і теоретично і 

практично досить слабо розвинений. Основу його складають розроблення гіпотез з 

відповідними їм імовірнісними характеристиками, які мають визначати не тільки можливість 

появи таких ситуацій, а і зв’язок між ними. Це дає змогу встановити загальний можливий 

перебіг ситуацій. Усі ці методи вимагають ретельного відбору даних, їх якісної обробки та 

детальної багаторазової перевірки.  

Для цього використовується імовірнісне моделювання, яке має певні особливості як до 

подання кінцевих результатів так і їх підготовки. Моделювання може здійснюватись на 

основі статистичних або аналітичних імовірнісних моделей, із застосуванням механізмів 

оптимізації рішень чи без них.  

При цьому слід зауважити, що на результати моделювання значно впливають якість та 

повнота вихідних даних, ступінь формалізації модельованих процесів, відповідність 

функціональних взаємозв'язків між складовими моделі, точність врахування впливу 

зовнішнього середовища на динаміку розвитку процесів та рівень оптимізації рішень, 

передбачений в моделі. Для моделей, в яких оптимізація рішень не передбачена, результати 

моделювання дозволяють визначити стійкі статистичні закономірності (тренди), які 

характеризують головні параметри розвитку процесів. Визначення статистичних 

закономірностей базується на застосуванні методів математичної статистики для обробки 

значних обсягів результатів моделювання. Такий підхід застосовується в імітаційних 

моделях. Точність визначених в цих моделях трендів залежить не тільки від відповідності 

формалізації розвитку процесів, а і від кількості випадкових факторів, які впливають на 
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модельовані процеси, відповідності законів розподілу імовірності появи їх у динаміці 

розвитку процесів, обсягу вибірки результатів для статистичної обробки та способів її 

проведення за встановленими параметрами. Отримані значення обробки (сукупності 

результатів ix ) можуть бути надані як інтервальний прогноз у межах усіх можливих значень 

 xxm 3  або тільки конкретним можливим значенням xm .  

Якщо явища чи процеси не можуть бути формалізовані й приведені до знакового 

(математичного) моделювання, то застосовують евристичне моделювання, яке базується на 

узагальненні висновків групи незалежних експертів (спеціалістів) при аналізі певних питань. 

Такими експертами в органах управління є начальники служб та відділів. Експертне 

прогнозування застосовується і в тих випадках, коли очікуються якісні стрибки параметрів 

модельованого процесу. Знакове (математичне) прогнозування малопридатне для їх 

урахування при прогнозуванні. Тому здебільшого застосовується комплексне прогнозування, 

яке забезпечує використання переваг усіх способів. Евристичне моделювання на практиці 

здійснюється за методом Дельфи. Обробка даних експертів за браком часу може зводитись 

до встановлення осереднених значень, визначення їх дисперсії та коефіцієнтів варіації. 

При динамічному прогнозуванні з використанням варіантів сценаріїв, крім кінцевих 

результатів розвитку (модифікації) моделі, може бути отримана сукупність випадкових 

функцій (відповідно варіантам сценаріїв). Це вимагає розроблення спеціального 

математичного апарату їх обробки для визначення ергодичної функції, яка б узагальнювала 

основні параметри всього отриманого спектра випадкових функцій. Незважаючи на певну 

складність використання цих функцій у системах управління, треба мати на увазі їх можливе 

використання для оптимізації процесів управління.  

Крім того, на процес управління впливають сумарні помилки функціонування системи, 

які виникають внаслідок існування певної інерції системи, розбіжності параметрів 

однорідних елементів, значної формалізації автоматизованого процесу управління й окремих 

його складових та наявності різноманітних перехідних процесів. Помилки мають випадковий 

характер і значно впливають на кінцевий результат роботи системи – реалізацію прийнятого 

рішення. 

Воєнно-технічні задачі. Насамперед, слід визначити, що при вирішенні таких задач 

повинні широко використовуватися результати прогнозування в оперативно-тактичній, 

воєнно-стратегічній, воєнно-економічній і воєнно-технічній областях. Такого типу задачі 

пов’язані з прогнозуванням перспектив розвитку систем озброєння збройних сил і видів 

військ (родів військ і спеціальних військ), перспектив розвитку окремих типів озброєння та 

військової техніки. Важливою складовою при вирішенні такого типу задач є використання 

результатів прогнозу перспектив розвитку озброєння і військової техніки для обґрунтування 

тактико-технічних характеристик систем, що розробляються (модернізуються), комплексів і 

зразків озброєння та військової техніки. 

Наведений перелік задач, для вирішення яких потрібні дані прогнозу (його можна ще 

продовжити) свідчить про важливість прогнозування у військовій справі. У сучасних умовах 

прогнозування все більш стає самостійним напрямом воєнно-наукових досліджень.  

Розглянемо загальне математичне ставлення задач прогнозування у військовій справі. На 

процес функціонування F(t) будь якого військового об’єкта прогнозування впливає велика 

кількість чинників: 

F(t)=Ф(t; 1, 2, 3…; Y1, Y2, Y3…; X1, X2, X3…). 

Деякі з цих чинників детерміновані і тому відомі в будь-який момент часу (1, 2, 3…). 

Інші чинники (Y1, Y2, Y3…) не визначені та не можуть бути задані конкретними значеннями. 

Як правило, процес функціонування об’єкта, що досліджується, підлягає контролю й 

управлінню за допомогою параметрів  X1, X2, X3…, яким задаються певні значення х1, х2, х3…, 

залежно від прийнятого рішення. Невизначеність чинників Y1, Y2, Y3… позбавляє 

однозначності процес функціонування об’єкта при даному рішенні відносно складу 

параметрів х1, х2, х3… і фіксованих умов 1, 2, 3… . Тому при прогнозуванні доводиться 



 182 

мати справу з безліччю можливих реалізацій процесу функціонування, які залежать від 

безлічі реалізацій невизначених факторів Y1, Y2, Y3… та безлічі можливих розв’язків відносно 

параметрів управління X1, X2, X3… . 

Очевидно, що задача стає однозначною, якщо невизначені чинники відсутні або мало 

впливають на процес порівняно з детермінованими факторами 1, 2, 3… . У цьому випадку 

прогнозування майбутнього розвитку процесу зводиться до простої екстраполяції функції: 

F(t)=Ф(t; 1, 2, 3,…; х1, х2, х3,…). 

Однак такий розв’язок у практиці воєнно-наукового прогнозування зустрічається 

відносно рідко. Військовим об’єктам прогнозування більш характерний суттєвий вплив 

невизначеностей чинників Y1, Y2, Y3…, при цьому доводиться розрізняти два види 

невизначеності. 

Численні прийоми прогнозування на інформаційній підставі, тобто за способом 

одержання вихідних даних для прогнозування, засновані або на використанні експертних 

оцінок, або на моделюванні, або на сполученні цих методів. 

Експертні або евристичні методи прогнозування засновані на використанні завбачень і 

прогнозів спеціалістів у даній області знань. Історично це найбільш старі методи 

прогнозування, що широко застосовувалися раніше і з успіхом використовуються в дійсний 

час в науці, техніці і військовій справі. Ці методи використовують узагальнення думки щодо 

майбутніх подій висококваліфікованих спеціалістів. Оцінки експертів піддаються 

математичній обробці, щоб одержати їхню узагальнену думку (самі експерти, як правило, не 

користуються математичними моделями при прогнозуванні). Безсумнівною перевагою 

експертних методів прогнозування є можливість запобігання грубих помилок, особливо в 

області стрибкоподібних змін величин і процесів, що прогнозуються. B ряді випадків, однак, 

ці методи практично важко або неможливо реалізувати. Такі методи застосовуються в 

штабах, до складу яких входять офіцери-експерти з різних напрямів військової справи. 

Експертні прийоми прогнозування у військовій справі використовуються на таких етапах, як 

оцінка обстановки, врахування тактики дій противника і прийняття рішення на той або 

інший конкретний план дій тощо. 

Методи експертного прогнозування, незважаючи на видимість об’єктивної обробки 

думок експертів, в основі своєї є суб’єктивними. 

Ефективними методами військово-наукового прогнозування є методи моделювання 

об’єктів (процесів), що досліджуються. 

За матеріальною основою розрізняють фізичне, математичне і змішане моделювання. 

Основними етапами цих методів є:  

вибір і обґрунтування моделі процесу (об’єкта), що прогнозується; 

розрахунок (визначення) за допомогою моделі характеристик процесу (об’єкта, явища), 

що досліджується для заданого моменту часу в майбутньому; 

аналіз результатів прогнозування й оцінка їх точності. 

Основним допущенням при прогнозуванні методом моделювання є припущення, що 

модель процесу, обрана на ділянці спостереження, залишається незмінною й до майбутнього 

часу, для якого робиться прогноз. Інакше кажучи, передбачається, що процес, який 

прогнозується, буде розвиватися за тими законами, за якими він розвивався у минулому і 

відбувається в теперішній час. З цієї точки зору до моделей, що використовуються при 

прогнозуванні, ставляться такі основні вимоги: 

1. Точність подання процесу (об’єкта, явища), що прогнозується. Модель повинна 

правильно відбивати вплив на процес, що прогнозується, основних, найбільш істотних умов, 

факторів і величин. Зокрема, модель прогнозування повинна досить повно враховувати час. 

Це головним чином стосується до моделей бойових дій, як найбільш складних і 

багатофакторних процесів, у яких урахування усіх без винятку величин, умов і факторів 

практично неможливий. 

2. Розумне сполучення необхідної повноти моделі c простотою її використання при 

обчисленнях. Ці вимоги суперечливі. З одного боку, безмежна деталізація моделі призводить 
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до її неминучого ускладнення, що ускладнює використання моделі. З іншого боку, прагнення 

до максимального спрощення моделі веде до втрати урахування ряду факторів, що можуть 

істотно впливати на  процес, що прогнозується. Подібне протиріччя повинно бути усунуто 

розумним компромісом. 

3. Розумне моделювання розвитку процесів, що прогнозуються, у часі. Здебільшого 

модель повинна забезпечувати більшу швидкодію, ніж процес, що досліджується. Особливо 

це стосується прогнозування з метою оперативного втручання в хід керованого процесу, з 

чим постійно доводиться мати справу в практиці військового прогнозування. 

4. Обмеження вартості моделі. Цю вимогу особливо важливо враховувати при фізичному 

моделюванні процесів, практична реалізація яких зв’язана c великими матеріальними 

витратами. 

Математичні методи прогнозування залежно від виду моделей об’єктів прогнозування, 

а також способів обчислення невідомих параметрів моделей і значень прогнозованої 

величини в майбутній момент часу, часто поділяються на дві великі групи: методи 

моделювання процесів (руху, розвитку) і методи екстраполяції наявної інформації 

(статистики), іноді іменовані статистичною екстраполяцією. 

Метод статистичної екстраполяції полягає у визначенні на підставі досвідчених 

статистичних даних про об’єкт (процес), що прогнозується, його детермінованої 

(невипадкової) основи (тренда) і наступного обчислення його значень для заданого 

майбутнього моменту часу, а також оцінки можливого розкидання відносно середнього 

значення чи, передбачається, що процес, який прогнозується, буде розвиватися за тими 

законами, за якими він розвивався у минулому і відбувається в теперішній час. З цієї точки 

зору до моделей, що використовуються при прогнозуванні, ставляться такі основні вимоги: 

1. Точність подання процесу (об’єкта, явища), що прогнозується. Модель повинна 

правильно відбивати вплив на процес, що прогнозується, основних, найбільш істотних умов, 

факторів і величин. Зокрема, модель прогнозування повинна досить повно враховувати час. 

Це головним чином стосується до моделей бойових дій, як найбільш складних і 

багатофакторних процесів, у яких урахування усіх без винятку величин, умов і факторів 

практично неможливий. 

2. Розумне сполучення необхідної повноти моделі c простотою її використання при 

обчисленнях. Ці вимоги суперечливі. З одного боку, безмежна деталізація моделі призводить 

до її неминучого ускладнення, що ускладнює використання моделі. З іншого боку, прагнення 

до максимального спрощення моделі веде до втрати урахування ряду факторів, що можуть 

істотно впливати на  процес, що прогнозується. Подібне протиріччя повинно бути усунуто 

розумним компромісом. 

3. Розумне моделювання розвитку процесів, що прогнозуються, у часі. Здебільшого 

модель повинна забезпечувати більшу швидкодію, ніж процес, що досліджується. Особливо 

це стосується прогнозування з метою оперативного втручання в хід керованого процесу, з 

чим постійно доводиться мати справу в практиці військового прогнозування. 

4. Обмеження вартості моделі. Цю вимогу особливо важливо враховувати при фізичному 

моделюванні процесів, практична реалізація яких зв’язана c великими матеріальними 

витратами. 

Математичні методи прогнозування залежно від виду моделей об’єктів прогнозування, 

а також способів обчислення невідомих параметрів моделей і значень прогнозованої 

величини в майбутній момент часу, часто поділяються на дві великі групи: методи 

моделювання процесів (руху, розвитку) і методи екстраполяції наявної інформації 

(статистики), іноді іменовані статистичною екстраполяцією. 

Метод статистичної екстраполяції полягає у визначенні на підставі досвідчених 

статистичних даних про об’єкт (процес), що прогнозується, його детермінованої 

(невипадкової) основи (тренда) і наступного обчислення його значень для заданого 

майбутнього моменту часу, а також оцінки можливого розкидання відносно середнього 

значення. 
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Висновки. З розгляду і попереднього порівняння різних методів прогнозування можна 

зробити такі висновки щодо їх пріоритету при прогнозуванні у військовій справі: 

1. За фактичною основою прогнозування перевага повинна бути віддана методам 

моделювання в розумному сполученні з експертними оцінками. 

2. З методів моделювання найбільше відповідають військовим проблемам методи 

математичного моделювання в комбінації з фізичним моделюванням окремих елементів 

процесів, що прогнозуються. 

3. У математичному моделюванні головна увага повинна приділятися аналітичному 

імовірнісному і статистичному моделюванню. 

4. В аналітичному апараті імовірнісного прогнозування особливе місце займають теорія 

ймовірностей, теорія масового обслуговування, теорія ігор, математична статистика, теорія 

випадкових процесів, методи динаміки середніх, лінійного, нелінійного і динамічного 

програмування, сіткове планування і деякі інші методи дослідження операцій. 
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КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ГОМЕОСТАЗУ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В МІСЦЯХ ДИСЛОКАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ 

ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 
 

У статті розглядається ідентифікація військових об’єктів з точки зору їх впливу на 

екологічний стан навколишнього середовища як багатовимірних, нелінійних, динамічних з 

невідомою структурою моделі.  

Ключові слова: ідентификация, навколишнє середовище, прогнозування, гомеостаз. 

 

В статье рассматривается идентификация военных объектов с точки зрения их влияния 

на экологическое состояние окружающей среды как многомерных, нелинейных динамических с 

неизвестной структурой модели. 

Ключевые слова: идентификация, окружающая среда, прогнозирование, гомеостаз. 

 

In the article the identification of military objects from the point of view of their influence to an 

ecological state of a surrounding medium as multidimensional, nonlinear dynamic with unknown 

structure of model is considered. 

Keywords: identification, surrounding medium, prediction, homeostasis. 

 

Вступ. Інтегральний опис нелінійної динамічної моделі. 

Сучасний характер екологічної обстановки, в якій приймаються рішення екологічного 

забезпечення військ, вимагає переробки величезного обсягу інформації, вирішення складних 

задач та проведення великих обчислювальних дій в умовах дефіциту часу. 

Відсутність концепції побудови моделей, які б дозволяли прогнозувати екологічну 

обстановку, породжує проблему оперативності і якості рішень, що вироблюються при 

екологічному забезпеченні військ, що кінець кінцем позначається на стані навколишнього 

середовища в місцях їх дислокації [1]. 

Нижче пропонується концепція побудови таких моделей, а саме, динамічної 

багатовимірної нестаціонарної моделі гомеостазу навколишнього середовища в місцях 

дислокації військово-технічних систем. 

Основна частина. Основні методи побудови моделей прогнозування при використанні 

“пасивного експерименту” можна поділити на 3 основні групи: 

аналітичні; 

числові, що дають лінійну оцінку; 

числові, що дають нелінійну оцінку. 

До першої групи можна віднести методи, які базуються на аналітичному рішенні 

інтегрального рівняння Вінера [2] 

0

( ) ( ) ( ) ,yx xxR t w t R t d  


                                                  (1) 

де Rxx(t) - кореляційна функція стаціонарного ергодичного випадкового процесу x(t) на 

вході об’єкта, що спостерігається; Ryx(t) - взаємокореляційна функція між стаціонарним 

ергодичним випадковим процесом, який прогнозується, y(t), та процесом x(t); ( )w   - вагова 

функція лінійного передбачувального фільтру, оптимального за критерієм мінімуму 

середньоквадратичного відхилення (тобто в просторі {L2});   - довжина інтервалу 

передбачення. 

В методах першої групи використовуються аналітичні прийоми (факторізація 

спектральної щільності, знаходження власних функцій рівняння (1), застосування 

формуючого фільтру), які не придатні для використання в ЕОМ. 

Методи другої групи базуються на чисельному рішенні рівняння (1), яке в даному 

випадку набуває вигляду 
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[0,T] - інтервал, за межами якого вагова функція приймається 

такою, що дорівнює нулю; [0,Tn] - інтервал, на якому спостерігаються процеси x(t) та y(t); 

шаг квантування. 

Надаючи індексу n (M+1) різних значень, отримаємо систему М+1 рівнянь з 

невідомими [ ]w m . 

Практично до рішення рівняння (2) зводиться метод, базований на лінійній частині 

моделі Колмогорова [3], в якій оцінка ˆ[ ]y n   відшуковується у вигляді лінійної комбінації 

відомих значень x[n] 

0

ˆ[ ] [ ],
M

m

m

y n a x n m


                                                (3) 

якщо для знаходження коефіцієнтів {am} впроваджено кореляційний аналіз. 

Різноманітність методів цієї групи пояснюється різною апріорною інформацією і 

різним математичним апаратом, що використовується під час реалізації методу. Так, для 

рішення рівняння (3) застосовують кореляційний аналіз, спектральний аналіз, поточний 

регресійний аналіз, апарат дисперсійних функцій, адаптивні моделі. 

Найкращим є метод, в якому вагова функція фільтру апроксимується поліномами (типу 

поліномів Чєбишева) з наступною оцінкою коефіцієнтів за методом найменших квадратів 

(так званий “динамічний регресійний аналіз”) [4]. 

В основі методів третьої групи лежать представлення оцінки процесу, що 

прогнозується у вигляді нелінійної моделі 

,  ) () () ,, (

)()() , (+ ) -() (=) (

0 0

s1s1s1

2121

T

0

T

0 0

^

 

  





T T

T

ddtxtxw

txtxwdtxwty





            (4) 

або в дискретному вигляді 
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           (5) 

Для рішення рівнянь (4) та (5) використовуються ті ж саме засоби, що й для рішення 

рівняння (3). При цьому аналогом рівняння Вінера (1), (2) є система інтегральних рівнянь, в 

яких використовуються кореляційні функції вищих порядків. 

Реальні промислові та військові об’єкти з точки зору їх впливу на екологічний стан 

навколишнього середовища є багатовимірними, нелінійними, динамічними з невідомою 

структурою моделі. Задача ідентифікації таких об’єктів відноситься до класу задач 

структурної ідентифікації, рішення яких є актуальною проблемою. Найбільш загальною 

формою моделі, що адекватно описують широкий клас нелінійних динамічних об’єктів, є 

степеневий функціональний ряд, як окремий випадок - ряд Вольтерра 
i

1 i r r

0 r=10 0

( ) ( ,  ,...,  ) (  )  .i r

i

y t w t d    
 



                                     (6) 
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Ставиться задача знайти такий фільтр, вихідний сигнал якого ˆ( )y t  , задовольняє 

вимозі  

ˆ( ) ( ) min,y t y t                                           (7) 

де 
0( ) [ ( ),  ]y t A t t t   вихідний сигнал об’єкту, в нашому випадку такий, що дає 

уявлення про забруднення, ( )t  - вхідний сигнал, A - неперервний оператор. 

При 0   вирішується задача ідентифікації, при 0   - задача прогнозування, при 

0   - задача фільтрації. 

Припустимо 
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          (8) 

Тут використано розклад ядра (вагової функції для лінійного випадку) w(t) через 

систему ортонормальних базисних поліномів {Ti(t)} (типа поліномів Чєбишева), тобто 
1

1

( ) ( )
k

i

i

w T 


 , як це зроблено в [4]. Для багатовимірного ядра використано розклад по 

тензорному добутку системи ортогонормальних поліномів  1 1( ) ( )i i is isT T  . 

Відомо, що має місце слушність наступної нерівності 

 ) () ()()(
^

2

^

tytytyty ,                      (9) 

де 0   може бути будь-яким малим числом. 

Використовуючи 
0

( ) ( ) ( )

T

i iz t T t d     , легко показати, що (8) може бути приведено 

до вигляду [5,6] 
1 1 1 1 1^
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                  (10), 

або для дискретного аргументу 
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перенумерацію) отримаємо 
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тобто лінійну систему відносно невідомих параметрів моделі. 

Відомо, що (11) описує фільтр, який може бути застосований для моделювання 

стаціонарних і нестаціонарних об’єктів із випадковим і детермінованим входом. Вибором 

відповідних апроксимуючих поліномів фільтр може виражати різноманітні часткові 

уявлення, в т.ч. відомі (фільтр Вінера, Колмогорова-Габора, тощо). 

Найпростішим способом знаходження оцінок коефіцієнтів {ai} є використання методу 

найменших квадратів. 
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Вкладом в подальший розвиток цього напрямку є застосування алгоритмів евристичної 

самоорганізації (МГОА) для формування остаточної структури запропонованого фільтру, що 

дозволяє об’єднати переваги обох методів і отримати субоптимальний фільтр з необхідними 

точносними характеристиками на зменшеному числі спостережень і за менше число кроків, 

ніж при нарізному використанні методів. 

Розглянемо детальніше цю пропозицію. 

МГОА – метод групового обліку аргументів 

У методі групового обліку аргументів (МГОА) [7, 8] всі питання оптимізації 

вирішуються за допомогою перебору варіантів тільки на матеріалі заданих навчальних і 

перевірочної послідовностей даних. Ніякої інформації щодо законів розподілу інформації не 

використовується. Для граничних самовідборів кращих варіантів послідовно 

використовуються евристичні критерії: за коефіцієнтом кореляції, за критерієм розмаїтості 

аргументів, за критерієм обумовленості матриць і, основне, – за критерієм мінімуму 

середньоквадратичної помилки (мінімуму СКП). Мінімум СКП використається послідовно 

кілька разів для вибору змінних, що оптимізуються. Всі інші змінні є допоміжними, що 

мають своєю метою тільки скорочення обсягу обчислень. Критерій мінімуму СКП 

використається в МГОА в чотирьох місцях: 

для обчислення значень коефіцієнтів так званих "часток" описів; 

для вибору кращих комбінацій пари аргументів, що утворять ці описи; 

для визначення величини порогів для зазначених вище евристичних граничних 

самовідборів; 

для визначення ступеня "повного" опису й вибору утворюючих його функцій. 

При звичайному регресійному аналізі знаходять значення коефіцієнтів повного 

рівняння, що забезпечують мінімум СКП. МГОА забезпечує такий вибір коефіцієнтів 

невеликих часткових рівнянь, при якому досягається мінімум СКП в просторі цих 

коефіцієнтів. При цьому коефіцієнти повного рівняння визначаються за допомогою 

виключення проміжних змінних з "часткових" рівнянь. 

Основні правила конструювання алгоритмів МГОА полягають у наступному. 

"Повний" опис об'єкта  

 = f1(x1, x2, x3, …, xn)                                          (12) 

замінюється "частковими" описами) 

y1 = f1(x1, x2), y2 = f1(x1, x3),  …, ym = f1(xn-1, xn), 

де 2
nm C ; 

z1 = f1(y1, y2), z2 = f1(y1, y3),  …, zp = f1(ym-1, ym), 

де 2
mp C . 

Алгоритми МГОА конструюються так, що задовольняють двом наступним умовам: 

1. Функція f1 – та сама у всіх рівняннях. Виключаючи проміжні змінні, можна одержати 

"аналог" повного опису. 

2. Аналог за виглядом повинен відповідати повному опису. 

Автор методу відзначає наступні основні переваги МГОА: 

як правило умови задачі такі, що не мають у своєму розпорядженні достатнє число 

даних для визначення коефіцієнтів нормальних рівнянь Гауса, якщо використають повний 

поліном безпосередньо, без часткових поліномів; 

матриці рівнянь, побудованих на повному поліномі, завжди погано обумовлені, серед 

розмаїтості малих матриць "часткових" рівнянь завжди можна вибрати добре обумовлені 

матриці й застосувати інші прийоми регуляризації; 

якщо навчальна послідовність обмежена або навіть дуже коротка, то деякі аргументи й 

проміжні змінні є "шкідливими". Це означає, що точність зростає, якщо них позбутися; цю 

важливу роботу виконують граничні самовідбори змінних після кожного ряду селекції. 
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Від себе відзначимо основну перевагу МГОА –  число оцінюваних параметрів різко 

зменшується, а це зменшує довірчі інтервали одержуваних оцінок, тобто приводить до 

підвищення точності оцінювання.  

 

3. Модифікований метод обчислення параметрів нелінійної динамічної моделі [9] 

 

При застосуванні результатів попереднього розділу  до формули (12), маємо  

(t) = f{z1(t), …, z5(t)}.                                                         (13) 

Пропонується вибирати найпростіший нелінійний вираз для f1  у вигляді квадратичного 

поліному: 

y1(t) = f1(z1(t),z2(t)) = a01 + a11z1(t)z2(t) + a21z1
2
(t) + a31z2

2
(t) + a41z1(t) + a51z2(t); 

y2(t) = f1(z1(t),z3(t)) = a02 + a12z1(t)z3(t) + a22z1
2
(t) + a32z3

2
(t) + a42z1(t) + a52z3(t); 

y3(t) = f1(z1(t),z4(t)) = a03 + a13z1(t)z4(t) + a23z1
2
(t) + a33z4

2
(t) + a43z1(t) + a53z4(t); 

y4(t) = f1(z1(t),z5(t)) = a04 + a14z1(t)z5(t) + a24z1
2
(t) + a34z5

2
(t) + a44z1(t) + a54z5(t); 

y5(t) = f1(z2(t),z3(t)) = a05 + a15z2(t)z3(t) + a25z2
2
(t) + a35z3

2
(t) + a45z2(t) + a5z3(t); 

y6(t) = f1(z2(t),z4(t)) = a06 + a16z2(t)z4(t) + a26z2
2
(t) + a36z4

2
(t) + a46z2(t) + a56z4(t); 

y7(t) = f1(z2(t),z5(t)) = a07 + a17z2(t)z5(t) + a27z2
2
(t) + a37z5

2
(t) + a47z2(t) + a57z5(t); 

y8(t) = f1(z3(t),z4(t)) = a08 + a18z3(t)z4(t) + a28z3
2
(t) + a38z4

2
(t) + a48z3(t) + a58z4(t); 

y9(t) = f1(z3(t),z5(t)) = a09 + a19z3(t)z5(t) + a29z3
2
(t) + a39z5

2
(t) + a49z3(t) + a59z5(t); 

y10(t) = f1(z4(t),z5(t)) = a0 10 + a1 10z4(t)z5(t) + a2 10z4
2
(t) + a3 10z5

2
(t) + a4 10z4(t) + a5 10z5(t); 

Другий ряд селекції формується з використанням подібних формул: 

uk(t) = f1(yi(t), yj(t)) = b0 + b1yi(t)yj(t) + b2yi
2
(t) + b3yj

2
(t) + b4yi(t) + b5yj(t), 

де yi(t) й yj(t) вибіраються з першого ряду селекції. Критерій відбору – мінімум 

середньоквадратичної похибки. 

Наприклад, якщо використовувати поліноми Лагерра у формулі (13  3.46): 

T1() = 1, 

T2() =  – 1, 

T3() = 2
 – 4 + 2, 

T4() = 3
 – 92

 + 18 – 6, 

T5() = 4
 – 163

 + 722
 - 96 +24, 

будемо мати: 
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Ці фукції служать новим базісом для застосування МГОА, але результатом його 

застосування буде наближення не до статичної функції типу (12), а до інтегральної 

динамічної й нелінійної, типу (6). 

Відзначимо основну перевагу модифікованого методу (поєднання інтегральної 

нелінійної динамічної моделі з МГОА) – число оцінюваних параметрів різко зменшується, а 

це зменшує довірчі інтервали одержуваних оцінок, тобто приводить до підвищення точності 

прогнозування. 

Вплив виду й кількості апроксимуючих багаточленів. Кількість апроксимуючих 

багаточленів визначає кількість оцінюваних параметрів. Експеримент, проведений із 

багаточленами Лагерра показує, що при використанні 5 багаточленів СКП = 27, при 

використанні 4 багаточленів СКП = 36. 
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При використанні більш зашумлених значень виходу (СКП шуму = 5,8 порівняно з 

СКП шуму = 2,95 в попередньому експерименті) середньо квадратична помилка прогнозу 

мала значення 2 =34, тобто збільшилася. 

Експеримент, проведений із 5 багаточленами Ерміта дає значення СКП=27, тобто 

багаточлени Лагерра й багаточлени Ерміта є для нашої мети рівноточними. Вибір 

багаточленів не впливає на точність прогнозу. Рекомендується застосування  поліномів 

Лагерра, оскільки вони дають менші значення членів матриці нормальних рівнянь. 

Експеримент щодо збільшення інтервалу інерційності (з 10 точок до 12) призвів до 

збільшення СКП з 27 до 32. Експеримент щодо зменшення інтервалу інерційності (з 10 точок 

до 7) призвів до зменшення СКП з 27 до 19. Зменшення або збільшення інтервалу 

інерційності від "реального" призводить до збільшення помилки прогнозування. 
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Рис. 1. Прогнозування з використанням 5 багаточленів Лагерра 
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Рис. 2. Прогнозування з використанням 4 багаточленів Лагерра 

Для порівняння наведемо результати прогнозування того самого вихідного ряду з 

використанням методів, описаних у розділі 1: ковзне середнє: при n=3 СКП =58, при n=5 

СКП = 15; експонентне згладжування:  = 0,2, СКП = 59;  = 0,4 СКП = 55; прогнозування за 

останнім значенням: СКП =57; прогнозування за математичним сподіванням: СКП = 76. 
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Висновки. Запропонований модифікований метод побудови динамічної нелінійної 

моделі, відмінною рисою якого є поєднання інтегральної нелінійної динамічної моделі з 

евристичною саморганізацію (МГОА), що призводить різкого зменшення числа одночасно 

оцінюваних параметрів, це зменшує довірчі інтервали одержуваних оцінок, тобто призводить 

до підвищення точності прогнозування. 
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ПЕДАГОГІКА 

 

УДК 37.035.7(477)                                                 к.пед.н., доц. Безносюк О.О. (ВІКНУ)  

 

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ 

ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ КАДРІВ У СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНИХ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
У статті йдеться про методи навчання у вищій школі. Педагогічні можливості сучасних 

технологій навчання спеціальним дисциплінам у вищих навчальних закладах імітувалися на 

комп’ютері, та остаточно формалізація процесу навчання відбувалася у вигляді абстрактної 

системи. 

Ключові слова: моделювання, сучасні технології навчання, спеціальні дисципліни. 

 

В статье идет речь о методах учебы в высшей школе. Педагогические возможности 

современных технологий обучения специальным дисциплинам в высших учебных заведениях 

имитировались на компьютере, и окончательно формализация процесса обучения происходила в 

виде абстрактной системы.  

Ключевые слова: моделирование, современные технологии учебы, специальные дисциплины. 

 

Speech goes in the article about the methods of studies at higher school Pedagogical possibilities of 

modern technologies of studies the special disciplines in higher educational establishments were imitated 

on a computer and finally formalization of process of studies took place as an abstract system.  

Keywords: Design, modern technologies of studies, special disciplines. 

 

Постановка проблеми у загальному виді та її зв’язок із важливими науковими або 

практичними завданнями. Стан і перспективи військового навчання у вищій школі 

України сьогодні не можна розглядати окремо від проблеми відтворення кадрового 

потенціалу Збройних Сил у цілому, а зокрема, від ситуації, що склалася в системі військової 

освіти. Сьогодні ні в кого не викликає сумніву той факт, що військове навчання студентів у 

системі цивільних вузів є складовою частиною, одним з важливих елементів системи 

військової освіти, тому не припустиме навмисне приниження значення військового навчання 

в системі цивільних вузів. Аргументом на користь цього є те, що в даний час з армії 

звільняється багато молодих офіцерів, що, природно, зараховуються в запас, тоді як система 

підготовки офіцерів резерву в Радянському Союзі функціонувала дуже ефективно навіть при 

порівняно скромних витратах на неї. За останні десять років ситуація різко змінилася і 

система підготовки резерву, також як і система військової освіти, знаходиться в найглибшій 

кризі. Виходячи з цього, рядом військових аналітиків робиться висновок про можливість і 

навіть необхідність скорочення масштабів підготовки офіцерів резерву в системі цивільних 

ВНЗ. 

Подібні заяви не правильні, тому що, по-перше, офіцерський корпус швидко «старіє», 

навіть знаходячись у резерві, а, по-друге, сьогоднішні потреби в офіцерському резерві 

розраховуються деякими військовими експертами, виходячи зі штатів воєнного часу реально 

існуючих частин. Сьогодні ще важко осмислити і переоцінити помилковість висновків про 

надлишок офіцерського резерву для обороноздатності країни і ступінь непрофесіоналізму і 

некомпетенції тих чиновників і експертів, що прийшли до такого умовиводу. Негативні 

результати непродуманих рішень проявляться не відразу, а по проходженню декількох років, 

при цьому може бути зруйнована перевірена часом система підготовки офіцерських кадрів. 

Одним з головних напрямків реформування військової організації держави є 

удосконалення системи підготовки військових кадрів. В даний час військово-політичне 

керівництво країни проробляє питання про перенос центра ваги підготовки офіцерів у стіни 

цивільних навчальних закладів, а це означає, що випускники цивільних вузів здатні 

конкурувати на ринку праці з колегами з військових вузів по близьких спеціальностях. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї 

проблеми. У результаті аналізу теорії і практики вишколу студентів у дослідженні 

виявлений ряд протиріч освітнього процесу, дозвіл яких буде сприяти удосконалюванню 

підготовки студентів на військових кафедрах цивільних ВНЗ, наприклад: між підвищенням 

вимог до рівня підготовки фахівців і невідповідністю змісту спеціальних дисциплін запитам 

військових частин; між доцільністю професійної підготовки фахівців широкого профілю й 

обмеженістю часу на засвоєння студентами збільшеного обсягу учбово-професійної 

інформації; між масовим характером навчання і необхідністю індивідуального підходу; між 

необхідністю комплексного вивчення питань, що визначають рівень професійної компетенції 

військового фахівця вищої кваліфікації і розрізненістю одержуваних студентами знань, що 

містяться в безлічі навчальних дисциплін ВНЗ. 

Висновки психолого-педагогічних досліджень із проблем підготовки військових 

фахівців (І. Біочинський, А. Благородов, Г.Блахін, Г.Кабаковіч, В.Кікоть, І.Колодій, 

О.Козлов, С.Кубіцький, Л.Мардахаєв, Г.П’янковський, М.Руденко, В.Сапожинський, Є. 

Фалалєєв, В. Ягупов та ін.), процесу формування професійних знань, умінь і навичок 

студентів, стану військового навчання у цивільних ВНЗ показують, що у військово-освітніх 

структурах цивільних ВНЗ закладений величезний потенціал для самовдосконалення і 

розвитку, а ефективність підготовки фахівців вищої кваліфікації багато в чому залежить від 

того, наскільки в навчально-виховному процесі ВНЗ, змісті і технологіях вивчення 

загальноінженерних і спеціальних дисциплін враховується призначення офіцера запасу, як 

розуміються і використовуються психолого-педагогічні умови їхньої підготовки, як 

будується "модель" фахівця і формується його професійна компетенція, у якій послідовності 

засвоюються, накопичуються й удосконалюються знання, формуються практичні навички й 

уміння майбутнього військового фахівця. 

Аналіз педагогічних досліджень показує, що потреба у використанні поняття 

"професійна підготовка фахівців (військових кадрів)" виникає, коли необхідно 

охарактеризувати комплекс заходів, що забезпечують виконання вимог державного 

освітнього стандарту, професіограми фахівця і кваліфікаційних характеристик випускника 

вузу і військової кафедри - в окремих, чи частинах у цілому, тобто охарактеризувати нову 

систему навчання, розроблювальну в порядку педагогічного експерименту. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. На даному етапі здійснювалася остаточна формалізація процесу 

навчання у вигляді абстрактної системи, функціонування якої надалі імітувалося на 

комп’ютері. 

Побудова концептуальної моделі військово-спеціальної підготовки фахівця 

проводилося стосовно до процесу навчання студентів ВІКНУ(на прикладі вивчення 

дисципліни "Актуальні аспекти євроатлантичної інтеграції України ")[2-5]. 

Вихідні дані, використовувані при моделюванні, були розділені з урахуванням їх 

впливу на ймовірність засвоєння навчального матеріалу на наступні групи: 

 параметри навчаючогося - xl, х3, х5; 

 параметри середовища навчання - х2, х6; 

 параметри навчального матеріалу - х4, х7; 

Параметри студента. Психофізичні можливості що навчається (х3) визначаються 

перший раз при надходженні на військову кафедру вузу й можуть надалі уточнюватися на 

початку кожного семестру. Оцінка можливостей проводиться по методиках, описаним в звіті 

НДР[1]. Психофізіологічний стан що навчається (xl) оцінюється по методиках [1].на початку 

кожного заняття. Результати оцінки параметрів xl і х3 нормуються в балах від 1 до 10. Рівень 

початкової (базової) підготовки тих, яких навчають, по досліджуваній темі (х5) визначається 

як середньозважене значення рівня підготовки: 
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де Ui - рейтинг навчається по i-му питанню, певний за методикою[1]; 

Vі - вагова характеристика i-гo питання в системі базових знань. 

Параметри середовища навчання. Якість засобів навчання х6-ї методики навчання х2 

визначаються за результатами групової експертної оцінки або по методиках, [1].Результати 

оцінки параметрів нормуються в балах від 1 до 10. 

Параметри навчального матеріалу. Складність (інформативність) заняття по 

спеціальній підготовці (х4) розглядається як кількість раніше невідомої навчаючої 

інформації, що він одержує на даному занятті. Для одержання аналітичної залежності, що 

визначає складність (інформативність) заняття був використаний підхід, викладений в [1], а 

складність заняття визначалася по формулі: 
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де v0 - тезаурус студента (обсяг інформації в частках від загального обсягу інформації 

по темі, яким володіє студент до початку заняття); 

v3 - тезаурус заняття (обсяг інформації даного заняття в частках від загального обсягу 

інформації по темі);  

а, в, з - коефіцієнти, що нормують. 

Для визначення тезауруса що навчаються та заняття було уведене поняття "вузлова 

точка", під яким розумілася сукупність положень, знання яких необхідно для переходу до 

вивчення наступної сукупності. При цьому розглядалися три категорії вузлових точок: 

внутрішні (U
B
), що забезпечують перехід до нової точки усередині заняття; суміжні (U

c
) - до 

іншого заняття; зовнішні (U
З
) - до іншої теми. 

Тезаурус заняття визначався по формулі:  
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                                                     (3) 

де Uo - кількість вузлових крапок, вивчених студентом, що навчається, до початку 

заняття (В-внутрішніх; С-суміжних; З - зовнішніх); 

U3- кількість вузлових крапок, наявних на i-м занятті; 

UT- загальна кількість вузлових крапок у досліджуваній темі; 

Kv- коефіцієнт, що нормує. 

На першому занятті тезаурус що навчається характеризується рівнем його початкових 

знань х5 і визначається наступною залежністю: 

1
0

51
0 
 Kx ,                                                                  (4) 

де 1
0

K , - коефіцієнт, що нормує. 

На наступних заняттях по спеціальній підготовці тезаурус студента визначався з 

обліком наявної в нього інформації, отриманої на занятті, психофізичних можливостей і 

стану студента, що навчається: 

пфс
iii K1
3

1
00

  ,                                                     (5) 

де Кпфс - коефіцієнт, що враховує психофізичні можливості студента. 

Ступінь зв'язку досліджуваного матеріалу з попереднім (х7) визначалася кількістю й 

категорією вузлових крапок попередніх занять по спеціальній підготовці, необхідних для 

вивчення матеріалу даного заняття. Для нормування величини фактора х7 у балах від 1 до 10 
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застосовувалася залежність: 

Uc

c
П K

U

U
x



7 ,                                                               (6) 

де С
ПU - кількість суміжних вузлових точок попередніх занять, 

необхідних для вивчення даного заняття; 

СU - загальна кількість суміжних вузлових точок у попередніх заняттях; 

UK - коефіцієнт, що нормує. 

Імовірність придбання (досягнення), що навчається на військовій кафедрі студентами 

певного рівня знань залежно від різних факторів, що роблять вплив на ймовірність засвоєння 

навчального матеріалу, розглядалася як функція навчання. Ця функція в процесі навчання 

стохастично змінюється й може приймати той або інший конкретний вид, заздалегідь 

невідомо, який саме. Такий підхід дозволив застосувати для дослідження функції 

ймовірності засвоєння навчального матеріалу спеціальних дисциплін теорію стохастичних 

процесів 

Проведений у ході дослідження експеримент [1] по груповій експертній оцінці впливу 

різних факторів ( jX ) на ймовірність засвоєння навчального матеріалу )( XjP  дозволив 

одержати "сімейство" реалізацій випадкової функції )( XjiP . 

Тому що досліджуваний об'єкт (учбово-пізнавальна діяльність того, якого навчають,) і 

зовнішні впливи є імовірнісними по своїй природі, то в ході дослідження вирішувалося 

завдання відшукання аналітичної залежності між математичними очікуваннями цих величин. 

Для визначення математичного сподівання m[ )( XjiP ] випадкової Функції )( XjiP кожна 

думка i-гo експерта розглядався як ряд випадкової функції )( XjiP  для фіксованих а-рівнів j-гo 

фактора. 

Розрахунок математичного очікування проводився по формулі: 
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де n - загальна кількість експертів, що прийняли участь в експерименті; 

Vi - вагова характеристика i-гo експерта; 

)( jXiP  - величина ймовірності засвоєння навчального матеріалу, певна i-м експертом 

для а-рівня j-гo фактора. 

Результати обчислень зведені [1] Застосована в ході дослідження методологія 

імітаційного моделювання не дозволила повною мірою одержати готові аналітичні 

залежності, що встановлюють кількісні співвідношення між рівнями різних факторів й 

імовірністю засвоєння навчального матеріалу, тому їхнє визначення проводилося на основі 

регресійного аналізу. Апроксимація експериментальних залежностей )( jXP  здійснювалася 

шляхом обчислення коефіцієнтів полінома виду: 

  ;...2
210

m
jmjjj xAxAxAAxP                                          (8) 

методом найменших квадратів по стандартних програмах. 

У результаті обчислень отримані рівняння регресії імовірності засвоєння навчального 

матеріалу на рівень впливаючих факторів: 

психофізіологічний стан студента 

Р(х1) = 0.05267 + 0.57337(х1) - 0.03208(х1)
2
 + 0.01334(xl)

3
 - 0.00171(xl)

4
 + 0.00007(xl)

5
,  (9) 
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методика викладання  

Р(х2) = 0.04624 + 0.12259(х2) - 0.00187(х2)
2
 - 0.00037(х2)

3
,                                (10) 

психофізичні здатності студента, 

Р(х3) = 0.07367 - 0.01505(х3) + 0.00289(х3)
2
 + 0.00062(х3)

3
,                                (11) 

складність (інформативність) заняття 

Р(х4) = 0.40333 + 0.02939(х4) - 0.01228(х4)
2
 + 0.00061(х4)

3
,                               (12) 

рівень початкової (базової) підготовки студента по досліджуваному питанню 

Р(х5) = 0.07683 + 0.00231(х5) + 0.00367(х5)
2
,                                                        (13) 

якість засобів навчання 

Р(х6) = 0.10317 + 0.0б033(х6) - 0.00322(х6)
2
,                                                         (14) 

ступінь зв'язку досліджуваного матеріалу з попередніми заняттями  

Р(х7) = 0.39101 - 0.03383(х7) + 0.00174(х7)
2
,                                                         (15) 

При визначенні сумарної ймовірності засвоєння навчального матеріалу (рівня 

підготовки студента по кожному заняттю) P(i) ця ймовірність розглядалася як сума 

випадкових функцій )( XjP  

   ;
1





k

j
jxPiP                                                                  (16) 

де k - загальна кількість факторів, що роблять вплив на ймовірність засвоєння 

навчального матеріалу. 

Для визначення P(i) у загальному випадку необхідне знання взаємної кореляційної 

функції, що дорівнює кореляційному моменту відповідних перетинів випадкової функції 

)( XjP  і випадкової функції )1( XjP : 
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Проведені в ході дослідження розрахунки [1] нормованої взаємної кореляційної 

функції: 
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показали, що її величина практично незначима при всіх j , що говорить про 

некорельованості випадкових функцій )( XjP і )1( XjP . У цьому випадку, з огляду на, що при 

фіксованих значеннях аргументу Xj випадкова функція )( XjP  перетворюється у випадкову 

величину P(Aj), додавання n некорельованих випадкових функцій можна замінити 

додаванням n незалежних спільних випадкових подій: 
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  ,                      (19) 

Визначення рівня підготовки військового фахівця з дисципліни "Актуальні аспекти 

євроатлантичної інтеграції України ")[2-5].проводилося з урахуванням ступеня впливу 

("ваги") знань студента, що навчається, по кожному заняттю на підсумковий рівень знань по 

всій темі. Рівень підготовки розраховувалося як середньозважене значення рівня знань: 
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де P(i) - рівень знань навчаючого по i-му заняттю; 
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i - cтупінь впливу знань i-гo заняття на рівень засвоєння теми. 

Ступінь впливу знань i-гo заняття ("вага" заняття в темі) визначалася, виходячи з 

кількості суміжних і зовнішніх вузлових крапок у даному занятті: 

;
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де U
С

i(T) - кількість суміжних вузлових крапок в i-м занятті (темі);  

U
З
i(T) - кількість зовнішніх вузлових крапок в i-м занятті (темі);  

Ка - коефіцієнт, що нормує. 

Формування структури моделюючої програми (рис.1) здійснювалося в ході 

формувально-перетворюючого експерименту відповідно до концептуальної теоретичної 

моделі військово-спеціальної підготовки студентів у системі цивільних ВНЗ і з вимогами, 

пред'явленими до моделюючої програми. 

Програма у зв'язку зі складністю модельованого об'єкта (навчально-пізнавальної 

діяльності студентів) побудована по модульному принципі й складається із трьох основних 

функціональних модулів: введення вихідної інформації та формування бази початкових 

даних; моделювання навчання; збір і пред'явлення підсумкової інформації результатів 

моделювання. Кожен модуль являє собою сукупність щодо самостійних програмних блоків. 

У блок "Введення вихідної інформації" вводиться інформація, що характеризує: 

параметри навчального матеріалу (найменування теми, кількість модельованих занять й 

"вузлових точок" у темі й у кожнім занятті); параметри середовища навчання (якість 

методики викладання; якість засобів навчання); параметри студентів (психофізіологічний 

стан студентів, психофізичні здатності студентів, рівень початкової підготовки студента по 

досліджуваній темі). 

 
Рис. 1. Структура програми (варіант) 

У блоці "Створення бази вихідних даних" для кожного заняття обчислюються: тезаурус 

заняття (v3) і студента (v0); складність заняття (х4); зв'язок заняття з попередніми (х7). 

У блоці "Моделювання навчально-пізнавальної діяльності студента " відбувається 

обчислення ймовірностей засвоєння навчального матеріалу залежно від рівня j-гo фактора. 
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У блоці "Оцінка рівня підготовки студента " обчислюється ймовірність засвоєння 

навчального матеріалу за заняття. 

У блоці "Збір вихідної інформації" здійснюється: запис поточні та обчислення 

сумарного значення ймовірності засвоєння навчального матеріалу; передача результатів 

моделювання в блок "Відображення й документування результатів моделювання"; 

підрахунок кількості промодельованих занять й ухвалення рішення на продовження або 

припинення моделювання. Обчислення сумарного значення ймовірності засвоєння 

навчального матеріалу теми здійснюється по формулі (20). 

У блоці "Відображення й документування результатів "моделювання" здійснюється 

побудова на екрані монітора гістограми рівня засвоєння навчального матеріалу студента на 

кожному занятті та документування результатів моделювання. 

Залежно від обраного режиму моделювання може здійснюється як з документуванням 

результатів, так і без документування. 

Укрупнена блок-схема моделюючої програми наведена на рис.2. 

Моделювання здійснюється в наступній послідовності.  

Введення вихідної інформації. Введення виробляється в інтерактивному режимі 

Відповідаючи на запит ПЕОМ, користувач послідовно вводить наступні блоки 

інформації: 

1) інформація про навчальний матеріал (найменування теми; кількість занять у 

досліджуваній темі; кількість вузлових точок у кожнім занятті); 

2) інформація про середовище навчання (якість засобів навчання й рівень методики 

при проведенні кожного заняття); 

3) інформація про тім, якого навчають, (рівень здатностей; психофізіологічний стан і 

рівень підготовки по кожному заняттю). 

 
Рис. 2. Укрупнена блок-схема моделюючої програми 

 

Після закінчення уведення кожного блоку інформації ПЕВМ пропонує перевірити 

правильність уведення й при необхідності внести зміни. Якщо помилок уведення ні, 
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виробляється перехід до іншого блоку інформації. 

 

Обчислення вихідних даних. Розрахунки по визначенню вихідних даних проводяться в 

наступній послідовності. 

1. Обчислюється сумарна кількість опорних точок різного виду в темі: 

;;;
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2. Визначається номер заняття. Якщо заняття перше, то тезаурус що навчається 
обчислюється по формулі (4), якщо немає - по формулі (5). 

3. Визначається тезаурус заняття по формулі (4). 

4. Визначається складність (інформативність) заняття по формулі (3). 

Оцінюється ступінь зв'язку матеріалу поточного заняття з матеріалом попередніх 

занять по формулі (6). 

Обчислення ймовірності засвоєння навчального матеріалу i-го заняття. 
Обчислення ймовірності засвоєння навчального матеріалу здійснюється в наступній 

послідовності. 

1. Обчислюються ймовірності засвоєння навчального матеріалу залежно від нижче 

перерахованих факторів: 

а) від психофізіологічного стану студента по формулі (9); 

б) від методики викладання по формулі (10); 

в) від психофізичних здатностей студента по формулі (11); 

г) від складності (інформативності) заняття по формулі (12); 

д) від рівня початкової (базової) підготовки студента по формулі (13); 

е) від якості засобів навчання по формулі (14); 

ж) від ступеня зв'язку досліджуваного матеріалу з попередніми заняттями по формулі 

(15). 

2. Обчислюється сумарна ймовірність засвоєння навчального матеріалу i-гo заняття по 

формулі (19), і отримані проміжні результати видаються на екран дисплея у вигляді 

гістограми якщо всі заняття промодельовані, то здійснюється перехід до розрахунку 

ймовірності засвоєння навчального матеріалу теми, якщо ні, те цикл моделювання 

повторюється. 

Імовірність засвоєння навчального матеріалу теми. Обчислення цієї величини 

виробляється в наступній послідовності. 

1. Визначаються "ваги" занять у вивченій темі по формулі (21). 

2. Обчислюється ймовірність засвоєння навчального матеріалу теми формулі (20). 

3. Отримані результати документуються. 

Перевірка роботи імітаційної моделі проводилася з метою встановити відповідність 

відтвореної на ПЕОМ навчально-пізнавальної діяльності абстрактного студента. 

Результати обчислень [1] показують, що розроблена програмна реалізація відповідає 

концептуальній теоретичній моделі військово-спеціальної підготовки студентів у системі 

цивільних ВНЗ. Оцінка ступеня адекватності результатів моделювання навчально-

пізнавальної діяльності абстрактного студента, що навчається, результатам реального 

навчання проводилася за статистичним даними вивчення студентами ВІКНУ. 

Для визначення обсягу вибірки обстежуваних студентів були задані: довірча 

ймовірність Р=0,9 і величина довірчого інтервалу Iр=0,1. У зв'язку з тим, що до початку 

обстеження математичне очікування й середнє квадратичне відхилення рівня підготовки 

студентів відомі не були, для наближеної оцінки точності моделювання замість середнього 

квадратичного відхилення рівня підготовки використалася її статистична оцінка, отримана за 

результатами обстеження двох навчальних груп студентів загальною чисельністю 49 чоловік: 

3883.0
43

1 43

1

22  
i

ix xx .                                                   (23) 
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Визначення обсягу вибірки проводилося з використанням залежності: 
2

1

2

1

























  P

е
N X

,                                              (24) 

де е- половина величини заданого довірчого інтервалу;  

x - середньо квадратичне відхилення рівня підготовки студентів; 

У результаті обчислень по формулі (24) мінімально необхідний обсяг обстежуваної 

вибірки студентів склав 450. Виходячи з організаційно-штатної структури ВІКНУ, для 

обстеження були обрані навчальні групи загальною чисельністю 454 чоловік, що дозволило 

забезпечити довірчу ймовірність спостережуваного рівня підготовки студентів р=0,885. 

Умови вивчення теми минулому прийняті в якості вихідних даних для моделювання. 

Для переходу від бальної до імовірнісної оцінки рівня підготовки фахівця була використана 

залежність: 

max21

21











P

,                                                            (25) 

де λ - оцінка рівня підготовленості в балах; 

λmax- максимальна оцінка рівня підготовленості в прийнятій бальній системі. 

Ступінь погодженості результатів моделювання та реального навчання визначалася 

шляхом обчислення величини розбіжності математичного очікування ймовірності засвоєння 

навчального матеріалу заняття при реальному навчанні й при моделюванні, і обчисленням 

Довірчої ймовірності погодженості отриманих результатів при величині довірчого інтервалу 

0,1. 

Аналіз результатів оцінки ступеня погодженості результатів реального навчання та 

моделювання (табл. 1) показав наступне. 

Значення математичного очікування величини відносного відхилення результатів 

моделювання становить 9,85%, 7,75% й 13,31% відповідно для першої, другої й третьої груп 

професійної придатності студентів, яких ми розглядали як курсантів військового інституту, 

що вперше одержують військову освіту . Такий розподіл математичного очікування говорить 

про більше кращу погодженість результатів моделювання для студентів другої групи 

професійної придатності. З урахуванням значення середнього квадратичного відхилення 

(δ2гпп= 6,208%) і на підставі правила "3-х сигм" математичне очікування може приймати 

значення від 0%, тобто повна погодженість, до 26,37% - найгірша погодженість. 

Таблиця 1 

Оцінка узгодженості результатів моделювання та реального навчання 

 

№ 

п/п 

Величина розбіжності Математичне очікування 

величини відносного 

відхилення результатів 

моделюванн 

Середньо 

квадратичне 

відхилення 

результатів 

моделюванн 

мінімальна максимальна 

1 0.56/0.463 23.25/0.638 9.847/0.479 8.61/0.25 

2 0.29/0.347 17.28/0.635 7.745/0.535 6.208/0.178 

3 
0.62/0.358 17.65/0.760 13.31/0.450 7.123/0.181 

Примітка: чисельник - відхилення у відсотках; 

знаменник - довірча ймовірність.  

 

Величина математичного очікування достовірної ймовірності ступеня погодженості 

результатів моделювання та реального навчання на військовій кафедрі становить відповідно 

0.479, 0.535 й 0,450 для першої, другої й третьої груп професійної придатності студентів. 
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Такий розподіл математичного очікування підтверджує зроблений вище висновок про 

найкращу погодженість результатів моделювання для студентів другої групи професійної, 

придатності. 

Тому що студенти другої групи професійної придатності, як правило, становлять 

основу, що навчаються в ВІКНУ (в експерименті їх брало участь 280 чоловік, що склало 

62,1% від загального числа учасників експерименту), те максимальне значення відносної 

розбіжності результатів 26,37% і довірча ймовірність погодженості результатів 0.535 

відповідно до рекомендацій дозволяють говорити про цілком задовільну адекватність 

розробленої теоретичної моделі реальному процесу навчання. 

Висновки.  Проведений експеримент показав, що розроблена з використанням одного з 

основних принципів системного підходу - принципу декомпозиції навчально-пізнавальної 

діяльності студентів - теоретична модель військово-спеціальної підготовки є імітаційною 

моделлю процесу навчання на військовій кафедрі в системі цивільних ВНЗ. У ході 

імітаційного моделювання алгоритм, що відтворює процес навчання на кожному занятті, 

імітує навчально-пізнавальну діяльність студента, що навчається, залежно від рівня факторів, 

що роблять вплив на ймовірність засвоєння навчального матеріалу. При цьому зберігається 

логічна структура та послідовність процесу навчання у ВНЗ в часі, що дозволяє одержувати 

відомості про рівень знань студентів по закінченні кожного заняття та на їхній основі 

оцінювати якість процесу навчання. 

Аналіз можливостей і ступеня адекватності розробленої теоретичної моделі реальному 

процесу навчання на військовій кафедрі показав, що якщо описувана навчально -пізнавальна 

діяльність студентів є імовірнісним процесом, то модель є стохастичною, якщо в процесі 

моделювання відбивається зміна рівня навченості військового фахівця від заняття до заняття, 

то модель є динамічної,, якщо в процесі моделювання розглядається безперервна зміна рівня 

навченості протягом одного заняття та дискретне від заняття до заняття, то модель є 

дискретно-неперервною. За формою подання об'єкта моделювання розроблена теоретична 

модель є мисленнєвою, реалізованої математично, однак за формою відтворення навчально-

пізнавальної діяльності студента розроблена модель є імітаційною. 

Ступінь адекватності результатів моделювання реальному навчальному процесу 

дозволяє віднести розроблену теоретичну модель до класу оцінних імітаційних моделей. 

Зміст вихідної інформації та результатів моделювання дозволяє використати модель для 

рішення наступних завдань: прогнозування "траєкторії навчання" і вироблення рекомендацій 

студентові по вивченню навчального матеріалу; кількісна оцінка методичних прийомів і 

засобів навчання, застосовуваних при пред'явленні навчального матеріалу студентові; 

адаптація ступеня складності пропонованих навчальних і спеціальних завдань до рівня 

здібностей, стану і якості загальноінженерних і спеціальних базових знань випускника 

військового інституту. 

Отримані в результаті експерименту результати дозволяють говорити про життєвість 

висунутої гіпотези дослідження - науково обґрунтоване впровадження засобів сучасних 

освітніх технологій у систему професійної підготовки офіцера, підвищує ефективність 

навчання в результаті оптимізації навчального процесу та підвищення якості підготовки 

військових фахівців у системі цивільних ВНЗ. 
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УДК 141.7:316.3                                      к.філос.н. Волошина Н.М. (ВІТІ НТУУ «КПІ») 

 

ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

 
У статті розглянуто теоретико-методологічні підходи вітчизняних і зарубіжних авторів 

до визначення сутності патріотизму, сформульовано його визначення, структура та функції, 

окреслено принципи, мету, завдання та напрями організації та проведення виховання в ході 

формування патріотизму. 

Ключові слова: патріотизм, структура, функції, принципи формування, завдання, напрями 

патріотичного виховання.  

 

В статье рассмотрено теоретико-методологические подходы отечественных и 

зарубежных авторов к определению сущности патриотизма, сформулировано его определение, 

структура и функции. Очерчено принципы, цель, задания и направления организации и 

проведения воспитания в процессе формирования патриотизма. 

Ключевые слова: патриотизм, структура, функции, принципы, формирования, задания, 

направления патриотического воспитания. 

 
In the article the theoretic-methodological approaches of domestic and foreign authors to definition 

of essence of patriotism are considered, its definition, structure and functions are formulated. It is 

outlined principles, the purpose, tasks and directions of the organisation and education in the course of 

patriotism. 

Keywords: patriotism, structure, functions, principles, formation, tasks, directions of patriotic 

education. 

 

Вступ. Патріотизм завжди посідав важливе місце серед духовних якостей особистості.  

Свідченням цього є багатовікова історія окремих українців і українського народу в цілому. 

Патріотизм видатних князів Київської Русі дозволив перетворити тогочасну державу у 

могутню розвинену країну з передовою культурою, В часи козаччини патріотизм приводив 

представників князівського роду до Запорізької Січі де вони пліч о пліч із простими 

козаками ставали на захист своєї Батьківщини. Патріотизм яскраво проявився в юних 

студентів у бою під Крутами, де вони ціною власного життя намагалися зберегти незалежну 

Україну. Безкорислива боротьба проти фашизму була притаманна більшості українців, які 

від малого до старого воювали із фашистськими загарбниками. Тільки патріотизм спонукав 

покоління шестидесятників вести боротьбу проти тоталітаризму за радянських часів. Що це 

за явище? Воно виникає стихійно, чи потребує постійного формування і розвитку.  

Метою статті є розглянути процес формування патріотизму в незалежній Україні. Для 

досягнення визначеної мети планується вирішити наступні завдання: 

на підставі поглядів різних авторів на сутність патріотизму сформульовати теоретико-

методологічні основи його  визначення;   

розглянути функції патріотизму у суспільно-політичному житті; 

звернутись до досвіду виховання патріотизму в нашій державі; 

визначити завдання виховання якостей громадянина-патріота та окреслити напрями 

вирішення даних завдань. 

 

1. Сутність і структура патріотизму 

Ідея формування патріотизму в усі часи займала особливе місце у духовному житті 

представників науки, літератури і мистецтва. Підтвердженням цього є праці  видатних 

вітчизняних та зарубіжних вчених В. Беха, В. Гнатюка, Л. Губерського, І. Надольного, А. 

Міловідова, В. Лутовінова, В.Макарова, С. Іванової та ін. В їхніх працях сформовано сучасне 

бачення сутності патріотизму, яке дозволяє окреслити певні вихідні теоретичні й 

методологічні положення для його визначення. 
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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. 

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 заради її блага. 

По-п’яте, істинний патріотизм нерозривно пов’язаний з духовністю. Будучи піднесеним 

почуттям, незамінною цінністю, джерелом і найважливішим мотивом соціально значимої 

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.  

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 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. 

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. Він здатний перетворити 

фізіологічні можливості людини в конкретні для Батьківщини і держави справи і вчинки. 

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.  

Отже патріотизм є складною інтегративною якістю особистості, що містить емоційно-

почуттєвий, інтелектуальний, вольовий, мотиваційний, діяльнісний та ціннісний 

компоненти; цінністю, що втілюється у самовідданій  її любові до своєї Батьківщини, дієвій 

потребі та прагненні практичними справами її зміцнювати і захищати. Існують різні погляди 

на структуру патріотизму. Мені імпонує підхід представників  Національної академії 

оборони України (нині національний університет Міністерства оборони України), які 

пропонують виділити наступні структурні компоненти патріотизму, як явища громадського 

життя:  

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); 
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морально-бойові та психологічні якості (мужність, стійкість, відвага, дисципліна); 

патріотична поведінка та діяльність (дії, вчинки, навички, уміння, звички, звичаї); фізичне 

виховання. 

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 [1]. 

Діяльнісна складова патріотизму реалізується в його функціях, до яких можна віднести: 

а) регулятивно-мобілізуючу функцію. Як регулятор поведінки, орієнтованої на 

формування готовності до охорони і захисту Батьківщини, патріотизм виступає в ролі 

чинника мобілізуючого доросле населення на захист Батьківщини при наявності агресії або 

іншої загрози своїй країні.  На відміну від військового стану, який активізує стихійну 

мобілізацію патріотичного почуття, патріотичних відносин, установок, за мирних умов 

потрібні різні соціальні технології стимулювання патріотизму, здатного значно підвищити 

рівень продуктивності країни й інтегрувати її в єдиний суб’єкт історичної дії; 

б) функція посилення ролі соціальних інститутів у формуванні духовних цінностей 

українського суспільства. Реалізація даної функції дозволить перевести політико-ідеологічну 

заданність державної влади в екзистенціально-поведінкові значення кожної людини. Іншими 

словами, на рівні свідомості особистості буде забезпечено сприйняття якоїсь цілісності: 

«наше – не наше» і, в даному випадку патріотизм виступатиме у формах реакції на не 

«наше». 

В сучасних умовах втрати довіри до держави в населення країни може виникнути не 

сприйняття політики державних інституцій, вважаючи її черговими «заходами». Тому від 

суб’єктів влади вимагається вміння проведення роз’яснювальної роботи про довготривалу 

стратегію розвитку суспільства на основі його духовної культури, патріотично орієнтованої 

мобілізації ресурсів; 

в)  функція забезпечення гармонізації етнокультурного середовища й складників 

суспільства. Шляхом її реалізації відбувається здійснення «стиковки» рівня розвитку різних 

етнічних культур з ритмом соціальних процесів, досягнення відповідності індивіда 

соціальному континууму. Для її втілення в життя потрібне серйозне наукове дослідження 

феномену патріотизму, його підгрунтя, сучасних форм і проявів, аналізу реакцій на нього 

різних поколінь і соціальних груп, визначення його сучасної символіки, тобто тих 

культурних, ідеологічних програм в різних жанрах мистецтва, народних свят, суспільно-

політичних, виховних заходів, які повинні грунтуватися на патріотичному змісті в контексті 

сучасності; 

г) функція захисту країни від передчасного втягування у міжнародні організації, перш 

за все від механічного «вбудовування» України в принципи і норми західної цивілізації, 

незалежно від того, наскільки все це руйнівно для самої України, її специфіки і самобутності. 

Цей захист означає не створення бар’єру в спілкуванні з сучасним світом, але перш за все 

усвідомлення цього відставання України і необхідності відновити цей відрив своїм власним 

шляхом, через консолідацію суспільства, висування таких привабливих для суспільства 

ідеалів і мети, яка реально може бути досягнута власними українськими засобами; 

д)  функція підготовки національного соціуму до сприйняття, набагато складнішого 

співтовариства. Сьогодні позиція патріотизму – це прагнення країни до модернізації, до 

різкого підвищення ефективності господарства, до концентрації всіх соціальних сил для 
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прориву вперед, до виходу з тривалої апатії і байдужості до власного теперішнього часу і 

майбутнього. 

Тут дуже важливо дотриматись належної міри. Будь-який перегин «всередину» або 

«назовні», тобто перевага однієї з двох протилежностей, зразу ж порушує цю гармонію 

подальшого розвитку: країна або замикається в собі, втрачаючи здатність і прагнення до 

змін, або готова цілком сприйняти все зовнішнє (західне), забуваючи про власну 

самодостатність. Саме в збереженні цієї міри – поєднання «внутрішнього і зовнішнього» – і 

виявляється сучасна роль патріотизму (хоча вона до неї і не зводиться). 

Патріотизм – це установка суспільства на захист цієї неявної межі, яка виявляється 

через порушення або обмеження національного суверенітету і національних інтересів. 

Утримання автономності цієї неявної, віртуальної, але функціонально вельми важливої межі 

самим співтовариством, причому утримання добровільне, усвідомлене як моральний 

обов’язок, як громадянська позиція – гарантія того, що зберігається і саме суспільство з його 

самобутністю, зберігається Батьківщина; 

е) функція сакральності. Суверенітет влади, правового і політичного регулювання 

належить державі, патріотизм проектує самобутність суспільства на державу, яка, 

реалізовуючи своєрідну набуває статусу Держави, Вітчизни, Батьківщини. 

Патріотизм ніколи не заданий особистості як особлива рольова позиція, і як «модус» 

буття суспільства якимись посадовими інструкціями, делегованими кимось повноваженнями, 

статусом, функціями або соціальними ролями. 

Громадянин-патріот сприймає глибинну цілісність своєї Батьківщини, причому не 

тільки в теперішньому часі, але і в її історії, тому патріотизм не соціальна або інша «роль» 

особистості, соціальної групи або громадянського суспільства, а спосіб буття людини в 

суспільстві, в своїй країні; 

є) соціально-терапевтична функція. В сучасному українському суспільстві, хворому на 

цілий спектр хвороб (економічних, соціальних, екологічних, етнонаціональних, гендерних й 

ін.), патріотизму вона дозволяє силами власного імунітету за наявності позитивної мотивації 

самозбереження, бажання вижити і окріпнути, установки на можливість досягнення життєвої 

стабільності культивувати цілісність держави, особистості, сім’ї, колективу і суспільства. 

Тому патріотизм – це завжди добровільна відповідальність за країну, а контролером 

поведінки і вчинків виступає власна совість. Нікому не можна «доручити» виконувати роль 

патріота, «делегувати» своє переживання патріотичної єдності з країною, Державою, 

Батьківщною. 

Немає і не може бути суспільства, одна лише належність до якого дозволяла б вважати 

людину «істиним» патріотом. Кожного разу необхідне підтвердження даного почуття і його 

перевірка, як з боку індивідів, готових виказувати або не виказувати патріотизм своїми 

діями, так із боку співтовариства щодо вірності зобов’язанням. Іншими словами можна 

стверджувати про існування в суспільстві щонайменше двох різновидів почуття патріотизму: 

перше насамперед особистісно-інтимне, друге базується на ідейних и нормативних 

установках людини.. Другий вид патріотизму, на відзнаку від першого, більш рухомий і 

залежить від впливу суспільства. Іншими словами патріотизм не дається людині генетично. 

Його потрібно  сформувати і постйно розвивати. 

Виникаючи із дюбові до своєї малої Батьківщини, патріотичні почуття в процесі 

соціалізації особистості піднімаються до зрілого самоусвідомлення  і соціальної зрілості до 

усвідомленої любові до Великої Батьківщини. Патріотизм завжди конкретний , спрямований 

на реальні об’єкти  Дієва активна складова патріотизму є визначальною, лише вона здатна 

перетворити почуття в конкретні справи і дії на благо Батьківщини. Патріотизм не ідеологія. 

Це природнє, здорове почуття загальнонаціональної гордості, прагнення до закріплення 

авторитету своєї Батьківщини.  
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2. Основні складові процесу виховання патріотизму 

Патріотизм не дається людині в готовому вигляді при народженні. В ході соціалізації 

особистості формуються різні соціально-духовні якості в тому числі і патріотизм. Процес 

соціалізації складний процес, який включає всю гаму виховання. Обсяг статті не дозволяє 

розглянути її в повному обсязі. Зосередимось на одній його складовій – патріотичному 

вихованні. Процес патріотичного виховання особистості в сучасній Україні ґрунтується на 

наступних принципах: 

принцип системно організованого подходу, який передбачає скоординовану, 

цілеспрямовану работу всіх державних і громадських структур для патріотичного виховання 

громадян України;   

принцип адресного подходу в формуванні патріотизму, який передбачає використання 

особливих форм и методів патріотичноїроботи з урахуванням кожної вікової соціальної. 

Професійної та інших групп населення. Він орієнтує на різний рівень включення в процесс 

формування громадянина патріота таких факторів як сім’я, вулиця, навчальний заклад, 

етнокультурне середовище, виробничий (військовий коллектив), регіон мешкання;    

принцип активності і наступу, який передбачає розумну ініціативу в трансформації 

світогляду громадян і їхніх ціннісних установок, орієнтованих на національні інтереси 

Батьківщини   

принцип універсальності основних напрямів патріотичного виховання, який передбачає 

комплексний підхід до нього, необхідність використання соціально-ціннісного досвіду 

попередніх поколінь, традицій у побуті і сімейних відносинах;  

принцип урахування регіноальних умов у пропаганді патріотичних ідей і цінностей, які 

враховують досвід нагромаджений людством у відношенні любові до рідного краю, місту 

вулиці, спортивній команді і т. ін. Дані принципи взаємоповязані і реалізуються в єдності. 

Метою патріотичного виховання є розвиток у суспільстві високої соціальної 

активності, цивільної відповідальності, духовності, озброєння громадян патріотичними 

цінностями і найважливішими якостями, здатних проявити їх в творчому процесі на користь 

Батьківщини, зміцнення держави, забезпечення її життєво важливих інтересів і сталого 

розвитку. 

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства досягнення вказаної мети 

здійснюється через вирішення наступних завдань: 

утвердження в суспільстві, в свідомості і почуттях громадян соціально значущих 

патріотичних цінностей, поглядів і переконань, поваги до культурного й історичного 

минулого України, до її традицій; 

створення і забезпечення реалізації можливостей для повноцінної соціалізації 

громадян, більш активного залучення їх до безпосереднього вирішення соціально-

економічних, культурних, правових, екологічних і інших проблем; 

виховання у громадян  поваги до Конституції країни, законності, норм суспільного і 

колективного життя, створення умов для забезпечення реалізації конституційних прав 

людини та її обов'язків, громадянського, професійного і військового обов'язку; 

виховання у громадян почуття гордості, глибокої поваги і шанування символів держави 

– Герба, Прапора, Гімну України, іншої української символіки та історичних святинь 

Батьківщини; 

залучення традиційних для України релігійних конфесій, для формування у громадян 

потреби служіння Батьківщині, її захисту як вищого духовного обов’язку; 

створення умов для посилення патріотичної спрямованості телерадіомовлення й інших 

засобів масової інформації при висвітленні подій і явищ суспільного життя, активна протидія 

антипатріотизму, маніпулюванню інформацією, пропаганді зразків масової культури, 

заснованих на фактах насильства, спотворенні та фальсифікації історії Батьківщини; 

формування расової, національної, релігійної терпимості, розвиток дружніх стосунків 

між народами. 
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Виконання зазначених завдань можливе при організації та проведення виховання  за 

наступними напрямами:  

а) історичне – пізнання наших коренів, усвідомлення неповторності Батьківщини, її 

долі, нерозривного зв'язку з нею, гордості за причетність до діянь предків, сучасного 

покоління й історичної відповідальності за те, що відбувається в суспільстві та державі. В 

історичному плані патріотизм є джерелом духовних  і етичних сил, здоров'я суспільства, 

його життєздатності й сили, що особливо могутньо і стрімко виявляються в переломних 

етапах розвитку, під час великих, історичних значущих подій, в роки важких випробувань;   

б) духовно-етичне усвідомлення особистістю вищих цінностей, ідеалів і орієнтирів, 

соціально-значущих процесів та явищ реального життя, спроможність керуватися ними як 

визначальними принципами в практичній діяльності і поведінці. Патріотизм проявляється в 

єдності духовності і соціальної активності особистості, що усвідомлює свою нероздільність, 

нерозривність з Батьківщиною, свій обов’язок і значимість діяльності на користь її 

відродження й надійного захисту і відчуває потребу участі в явищах і процесах, що 

відбуваються в суспільстві, державі для подальшого розвитку своєї країни; 

в) соціокультурне формування у особистості соціально-орієнтованих і культурно-

естетичних відносин, як найважливішого компоненту її загального розвитку на основі 

досягнень світової  цивілізації. 

г) політико-правове – формування глибокого розуміння громадянського і 

конституційного обов'язку, політичних і правових подій  в суспільстві і державі, військової 

політики, основних положень концепції безпеки країни і військової доктрини, місця і ролі 

Збройних Сил України інших військових формувань і органів в політичній системі 

суспільства й держави; 

д) етичне – виховання найважливіших духовно-етичних і культурно-історичних 

цінностей, що відображають специфіку формування і розвитку нашого суспільства і 

держави, національної самосвідомості, способу життя, світогляду й долі українців; 

е) професійно-діяльнісне – формування сумлінного і відповідального відношення до 

праці, пов'язаної із служінням Батьківщині, прагнення до активного прояву професіонально 

трудових навичок на користь якісного виконання службових обов'язків і завдань; 

є) психологічне – формування у молоді високої психологічної стійкості, готовності до 

виконання складних і відповідальних задач за будь-яких  обставин, здібності долати всілякі 

життєві труднощі, інших психологічних якостей, необхідних для успішного життя й 

діяльності в колективі і суспільстві.  

Всі ці напрями тісно взаємозв'язані між собою і реалізуються як складові єдиного 

процесу на основі комплексного використання переваг і особливостей  кожного з них.  

Найважливішою умовою формування патріотизму є рівність у відповідальності за долю 

незалежної України. Не може бути більшим чи меншим патріотом кожен громадянин нашої 

держави залежно від посади, яку він обіймає. Перед власним народом усі рівні і 

відповідальні, як перед Богом. 

При рівні сучасного розвитку засобів інформатизації суспільства все впливовішими 

стають заходи, що здійснюються за допомогою ЗМІ, мережі Інтернет, книг, відеопродукції і 

звичайно спогади ветеранів, учасників бойових дій.  

Висновки. Виконання сформульованих часткових завдань свідчить про досягнення, 

визначеної в статті, мети і дозволяє сформулювати наступні висновки. 

Патріотизм це 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.  

Формування патріотизму вимагає створення стрункої системи патріотичного 

виховання, ядром якої повинні бути державні органи виконавчої влади спроможні 

скоординувати роботу з патріотичного виховання в єдине русло. Створення такої системи 
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передбачає консолідацію діяльності всіх органів виконавчої влади, наукових і освітніх 

закладів, громадських організацій і об’єднань на всій території країни.   
Провідне місце в системі  формування патріотичного виховання посідає сім’я. саме тут 

розпочинається процес виховання особистості, формування і розвиток патріотизму. Який у 

подальшому продовжується в навчальних закладах, військових і трудових колективах. 

Таким чином, формування патріотизму у сучасних умовах є надзвичайно складне 

завдання. і виконати його можна спільними зусиллями починаючи від сім’ї і закінчуючи 

державними закладами на чолі з Президентом держави.   
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Куцик М.Ю. (ВІКНУ) 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  

КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
У статті розглядаються основні тенденції конфліктності та причини конфліктів, що 

виникають у курсантському середовищі, особливості підготовки курсантів у ВВНЗ України, 

рекомендації командному складу, НПП щодо подолання конфліктних ситуацій в навчальних 

групах.  

Ключові слова: конфлікт, середовище, адаптація, військово-навчальна діяльність, 

профілактика. 

 

В статье рассматриваются основные тенденции конфликтности и причины 

конфликтов, которые возникают в курсантской среде, особенности подготовки курсантов в 

ВВНЗ Украины, рекомендации командному составу, НПП относительно преодоления 

конфликтных ситуаций в учебных группах.  

Ключевые слова: конфликт, среда, адаптация, военно-учебная деятельность, 

профилактика. 

 

The article reviews the main trends of conflicts that arise in students' environment, the causes of 

conflicts, especially in high school students preparing Ukraine, recommends a number of officers, PNP to 

overcome conflicts in educational groups. 

Keywords: conflict, environment, adaptation, military training activities, prevention.  

 

Проблема конфлікту займає важливе місце в ряді найбільш актуальних проблем 

психологічної науки. За численними дослідженнями, конфлікт є нормою людських взаємин, 

виступає в якості складного соціально-психологічного феномена. Збільшується 

різноманітність і масштабність конфліктів, їх практична розповсюдженість втягує у 

конфліктні дії представників всіх груп населення, включаючи і курсантів ВВНЗ. Саме це 

визначає живий інтерес до даної проблеми. Все це привело до появи великої кількості 

наукових публікацій, серед яких варто виділити дослідження міжособистісних конфліктів: 

О.О.Єршова (1976), Л.О.Петровської (1977), Н.В.Гришиної (1983), Т.М.Титаренко (1989), 

М.Н.Корнєва (1995), серед зарубіжних: Л.Козера (1956), М.Дойча (1973), Д.Скот (1991), у 

військовій сфері (В.В. Ягупова, О.Д. Сафіна, О.В. Тімченка, В.І. Осьодла, С.П. Васильєва, ) 

Метою нашою статті є визначення особливостей конфліктності у курсантському 

середовищі, які детерміновані процесом глобальних криз у ЗС України, об’єктивним 

переходом до постіндустріального суспільства й пов’язаними із цим змінами в політичній, 

економічній, соціальній і духовній сферах життя. Невизначеність майбутнього, включаючи 

матеріальне благополуччя, нерідко викликає у курсантів стан тривоги, роздратування, різні 

по глибині й змісту міжособистісні конфлікти, оскільки зачіпає їх  інтереси, соціальний 

статус,  впевненість у завтрашньому дні. 

Вивчення конфліктних взаємин між молодими людьми розглядається в основному на 

рівні середніх шкіл у той час як досліджень особливостей міжособистісного конфлікту у 

ВВНЗ між курсантами практично немає. Такі конфлікти, якщо вони залишаються поза полем 

зору, можуть не тільки погіршувати самопочуття молодих людей, формувати почуття 

незадоволеності навчанням, але й позначатися на ефективності засвоєння навичок професії. 

У силу обставин одним з актуальних напрямків є вивчення причин міжособистісних 

конфліктів, тому що надається можливість більш ефективно й усвідомлено використовувати 

різноманітні технології вирішення й переробки конфліктів, що враховують не тільки джерела 

конфліктів і особливості їхнього прояву, але й ступінь глибини тієї або іншої причини 

міжособистісного конфлікту. 

Курсантський вік характеризується як період інтенсивного психічного, особистісного й 

інтелектуального розвитку. Основні досягнення цього віку пов’язуються дослідниками із 
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входженням молодих людей у різні соціальні групи й засвоєнням ними нових ролей, 

формуванням соціально відповідальної поведінки. 

На основі аналізу наукової літератури ми виділили чотири найбільш істотні тенденції, 

що викликають конфлікти в курсантському середовищі: 

1) протиріччя, обумовлені соціально-віковою нерівністю. Це проявляється в тому, що 

молоде покоління відчуває «комплекс неповноцінності» і конфліктність у відносинах через 

неадекватність сприймання, адміністративно-командні принципи виховання, мінімальної дії 

соціальних заохочень і максимальної дії системи покарання, які традиційно застосовуються 

до курсантів командирами. 

2) протиріччя, що виникають на тлі зростаючих потреб і звуженого діапазону 

особистісних можливостей для їхнього задоволення. До чинників, що містять процес 

реалізації потреб, відносять: соціальне невизнання молодої особистості, результатів її 

діяльності; високі соціальні очікування з боку суспільства по відношенню до курсантів, 

криза ціннісних орієнтацій, тощо. 

3) протиріччя, пов’язані із соціально-психологічною специфікою курсантів, що несе в 

собі потенціал конфліктності, обумовленої поведінковим типом «вибухової» реакції на 

зовнішні соціальні перешкоди й подразники. Курсанти відрізняються більшою 

ініціативністю, чуйністю й безкорисливістю, підвищеною уразливістю. 

4) протиріччя ідеалізованого сприймання зовнішнього світу. Недостатня теоретична 

підготовка до нових умов життя у військовому середовищі, отримана у ході виховання, 

зіштовхується із практикою реального військового життя, що викликає кризу життєвих 

цілей, конфлікт цінностей, інтересів, масову соціальну девіантність у поведінці як форму 

прояву сучасних курсантських конфліктів. 

Пристосування до нових життєвих умов багато в чому залежить від особистісних 

якостей курсанта. Він застосовує ті навички, способи й методи, які набув у попередньому 

житті. Не завжди вони виявляються успішними. Розходження в моральних установках, 

нормах, цінностях, поведінці часто ставлять курсанта в конфліктну ситуацію. У групі 

існують свої взаємини, еталони й норми поведінки, внутрішньо-групові цінності й соціально-

психологічний клімат. Причин для конфліктних ситуацій у навчальній групі досить багато: 

особистісне суперництво, спортивні успіхи або невдачі, суперництво за увагу викладачів або 

протилежної статі, матеріальне положення, нездатність налагодження контактів з іншими 

людьми в силу особистісних якостей, досягнення в навчанні, науковій праці. 

Внутрішньогрупові конфлікти можуть або руйнувати структуру групи, або сприяти її 

зміцненню. Роль конфлікту у міжгруповій адаптації залежить від характеру питань, що 

становлять предмет суперечки і від типу соціальної структури. Ю. Е. Растов пропонує 

виділити два рівня прояву конфліктів. Перший – це рівень свідомості у вигляді установок, 

настрою, очікувань, емоцій і другий – рівень практичних вчинків, направлених дій [7]. На 

думку Т. В. Черкасової, до типових конфліктів на етапі навчання у вищій школі можна 

навести: конфлікти від невміння контактувати, конфлікти, що виникають внаслідок 

неадекватного сприймання сторін, нетактовності; конфлікти, викликані різними потягами: 

потребами у визнанні, неадекватністю сприймання, помилками виховання, небажанням 

зважати на думку інших; конфлікти, які базуються на соціальних установках – орієнтаціях до 

схильності особистості діяти певним чином; конфлікти, що будуються на принципі протиріч 

– конфлікт батьків і дітей. У дослідженні О. Я. Анцупова серед причин конфліктів у ВВНЗ 

найпоширенішими є: неадекватність оцінок і самооцінок як курсантів, так і викладачів; 

розходження в ціннісних орієнтаціях; внутрішньоособистісні конфлікти курсантів; невисока 

культура спілкування; незнання ефективних соціальних і педагогічних технологій, що 

забезпечують згуртованість колективу, взаєморозуміння між суб’єктами освітнього й 

виховного процесу; особистісні особливості – характер, темперамент, манери[2]. 
Як відзначає В.І. Журавльов, ситуації, які пов’язані з неблагополуччям у побуті, дуже 

впливають на конфліктність курсантів. Це транспортні незручності, недосипання, відсутність 

культури побуту в гуртожитку, перевтома, втома, тощо. Крім того особистісні особливості 
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викладачів, їх професіональний рівень, погана організація навчального процесу, поганий 

стан аудиторій, особистісні особливості курсантів і матеріальні проблеми, можуть бути 

конфліктогенними факторами у ВВНЗ [5]. 

Причини конфліктів курсантів  можна розділити на чотири  групи: психологічні, 

соціально-психологічні, організаційно-педагогічні і соціально-економічні. 

Психологічні особливості членів групи є найбільш типовими причинами конфліктів. 

Одні курсанти впевнені, що конфлікти є наслідком розходження інтересів і життєвих 

цінностей, характерів і темпераментів, точок зору. Інші впевнені, що конфлікти відбуваються 

через небажання або нездатність членів групи зрозуміти іншого, надати допомогу, поважати 

чужі інтереси, думки й рахуватися з ними.  

До соціально-психологічних причин виникнення конфліктів  можна віднести низький 

рівень згуртованості,  антипатія, конкуренція, боротьба за лідерські функції в групі. 

До організаційно-педагогічних причин конфлікту можна віднести несправедливу оцінка 

викладача, лояльне або упереджене відношення викладача до окремих членів групи,  тобто 

недоліки в організації навчальної діяльності курсантів. 

Соціально-економічні причини: економічне становище, соціальний статус, – згадуються 

рідше всіх інших. Розходження членів навчальної групи за матеріальним становищем, 

соціальному статусу стають причиною конфліктів у тих випадках, коли «одні поважають 

іншого у зв’язку з матеріальним становищем» [5]. 

Отже, враховуючи вищезазначене ми можемо зробити висновок, що період навчання у 

вищому навчальному закладі – це період отримання знань, умінь, навичок, освіти, 

професійної кваліфікації; етап узгодження бажань, можливостей, активної суспільної 

діяльності. Цей період характеризується різноманітними видами активності, більш 

розвинутою системою соціальних зв’язків і відносин. 

Курсантський вік – носій всіх основних характеристик і проблем молодіжного 

середовища. Він не має життєвого досвіду, схильний до максималізму, до перебільшення 

оцінки власної думки. У цей період формується власний світогляд, з’являється прагнення до 

незалежності, індивідуальності, оригінальності. Процес соціалізації сучасного курсанта 

супроводжується його психофізіологічним розвитком і проходить на тлі трансформації 

суспільства, що створює нові проблеми й ускладнює цей процес. 

У ВВНЗ більшу роль у соціалізації курсанта грає навчальна група. Спілкуючись між 

собою, курсанти здобувають навички соціальної взаємодії, збільшують набір соціальних 

ролей, розширюють уявлення про власну особистість. Розходження в моральних установках, 

нормах, цінностях, поведінці часто ставлять курсанта в конфліктну ситуацію. У навчальній 

групі встановлюються та існують свої взаємини, еталони й норми поведінки,  цінності й 

соціально-психологічний клімат. Зіткнення різних тенденцій у намірах, відносинах, мотивах 

і поведінці може призвести до конфлікту. Конфлікти стають невід’ємною частиною 

курсантського життя. 

Специфіку навчальної діяльності та військової служби курсантів ВВНЗ закритого типу 

та цивільного ВНЗ можна визначити на основі опису умов їх військово-навчальної 

діяльності, що дає можливість показати особливості адаптаційних процесів курсантів у цих 

навчальних закладах. 

Так, на думку М.Г. Горліченко ВВНЗ – це специфічний навчальний заклад 

цілодобового регламентованого військового режиму із дуже суворою дисципліною та 

обов’язковим дотриманням вимог статутів. Специфічними є й умови проживання курсантів 

[4]. Вони розміщуються в казармах, з дотриманням вимог, що передбачені Статутом 

внутрішньої служби Збройних Сил України. Особливо жорсткі умови навчальної й 

службової діяльності існують для курсантів першого та другого курсів, бо вони можуть 

залишити навчальний заклад, казарму лише за наявності звільнення, відповідно до порядку, 

що встановлений для військовослужбовців строкової служби. специфічний характер 

дослідження показує такі особливі ознаки, що характерні також для багатьох ВНЗ 

закритого типу. Серед них можна виділити такі, (притаманні лише вищим військовим 
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навчальним закладам): 

– обов’язкове виконання вимог військових статутів, в яких регламентовано всі дії та 
поведінка військовослужбовців; 

– існування військових ліцеїв і ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, в 

яких відбувається попередня адаптація тих, хто буде надалі навчатися у військових ВНЗ; 

– планування і проведення на першому профорієнтаційному етапі адаптації у вищих 
військових навчальних закладах курсу первинної військової підготовки для курсантів; 

– цілодобово регламентований військовий режим військового ВНЗ на протязі всіх 
років навчання; 

– різновіковий склад курсантських груп з різноманітною професійною мотивацією та 
різними загальноосвітніми рівнями тощо. 

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка є 

сучасним міжвідомчим багатопрофільним, інтегрованим ВВНЗ, який здійснює підготовку 

фахівців з повною вищою освітою для Збройних Сил України та інших військових 

формувань. 

освітньо-кваліфікаційний рівень випускників – спеціаліст, напрями підготовки – 

міжнародні відносини; правознавство; фінанси; переклад; психологія; політологія; 

радіоелектронні пристрої, системи та комплекси; геоінформаційні системи та технології. 

ВІКНУ був створений на базі військової кафедри, яка здійснювала підготовку студентів 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка за програмою офіцера запасу. 

У зв’язку з цим можна виділити ті ознаки, які притаманні для ВІКНУ. Це: 

– проживання курсантів в умовах цивільного гуртожитку; 
– основними видами діяльності курсанта є службова і навчальна; 
– навчання на цивільних факультетах Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка в єдиному потоці з студентами в дві зміни та різних корпусах, які 

розташовані в трьох районах м. Києва; 

– ускладнений розпорядок дня; 
– практично однаковий вік поступаючих з незначним відсотком курсантів, які мають 

досвід військової служби тощо. 

Таким чином курсанти ВІКНУ займають таку нішу, що за своїми певними 

індивідуально-психологічними характеристиками суттєво відрізняються від студентів 

цивільного ВНЗ і курсантів, які навчаються у ВВНЗ закритого типу. 

Для визначення особливостей проявів конфліктної поведінки та їх корекції у курсантів 

в процесі міжособистісної взаємодії з метою врегулювання було проведене емпіричне 

дослідження. 18 березня 2010 року на базі Військового інституту Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, дослідженням було охоплено 50 курсантів першого та 

другого курсів. Віковий склад членів груп: від 17 до 19 років. Відповідно, нинішні курсанти 

цього інституту істотно відрізняються від тих, які навчалися 15-20 років тому, та від тих 

курсантів, які сьогодні набувають військовий фах у суто вищих військових навчальних 

закладах. Дослідження проводилось у двох напрямках: дослідження основних показників 

стилів конфліктної та агресивної поведінки особистості та визначення внутрішніх, 

психологічних структурних детермінант конфліктної поведінки. Серед психологічних 

чинників які детермінують конфліктну поведінку ми виділили: стилі поведінки при 

вирішенні міжособистісних конфліктів, ворожість та агресію; вольову саморегуляцію. 

Застосовувались три методики: діагностика стратегій поведінки в міжособистісному 

конфлікті К. Томаса,  опитувальник Басса-Даркі для з’ясування психологічних особливостей 

агресії та ворожості особистості та методика дослідження вольової саморегуляції (тест-

опитувальник А.В.Зверкова та Е.В.Ейдмана). Для статистичної обробки даних 

використовувався коефіцієнт кореляції Пірсона, який дозволяє перевірити гіпотезу про те, 

що вивчаємий фактор вказує вплив на залежну змінну. Особливий інтерес представляють 

кореляції між методиками, які визначають конфліктність особистості та чинниками, які її 

детермінують з метою попередження.  
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Обробивши емпіричний матеріал за допомогою програми SPSS ми отримали 

результати стратегій поведінки курсантів в конфліктній ситуації, рівень агресивних проявів 

та ворожості в курсантському середовищі та показники з дослідження вольової 

саморегуляції.  

Для вивчення особистої схильності до конфліктної поведінки К. Томас виділяє наступні 

способи врегулювання конфліктів: суперництво, пристосування, компроміс, уникання, 

співробітництво. Згідно отриманих результатів можна сказати, що 24,1% курсантів схильні 

до стратегії – компроміс при вирішенні конфліктної ситуації. Інші види стратегій по групі 

мають такі показники: суперництво – 19,3%; співпраця – 20,1%; уникання – 18,2%; 

пристосування – 18,4%. 

 

 

 
 

Рис.1 

 

Отже, загалом по групі найбільший показник має стратегія – компроміс (24,1%), 

найменший - уникання (18,2%). Це означає, що більшість курсантів   характеризуються 

прийняттям точки зору іншої сторони, але лише деякою мірою.  

Наступним етапом було визначення агресивних та ворожих форм курсантами у ході 

конфліктної взаємодії. Згідно отриманих результатів за допомогою методики Басса-Даркі  

видно, що загалом по даній вибірці курсантів переважає вербальна агресія – 19,4% і 

найменше молоді люди схильні до роздратування – 6,8%. Інші види агресії та ворожості 

мають такі показники: фізична агресія – 13,3%, непряма агресія – 13,2%, негативізм – 12,4%, 

підозрілість – 11%, почуття образи – 9,5%, почуття вини – 14,4%. Графічно це можна 

представити діаграмою №2.    
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Рис. 2 

 

Згідно даних показників більшість курсантів схильні до вербальної агресії, яка є 

вираженням негативних відчуттів як через форму (суперечка, крик) так і через зміст 

словесних відповідей (погроза, прокляття). Курсантів з даною формою агресії відрізняє, по-

перше, виражена психічна неврівноваженість, яка проявляється у високій тривожності, 

відчутті невпевненості, неспокою, схильності до сумніву.  

По-друге, для них характерна депресивність: занижений фон активності, настрою і 

працездатності.  

Згідно отриманих результатів за методикою А.В.Зверкова та Е.В.Ейдмана середні 

показники по групі курсантів мають такий вигляд: вольова саморегуляція – 14,38, 

наполегливість – 9,8, самовладання – 7,62. Графічно це можна побачити на діаграмі №3: 

 
Рис. 3 

 

Отже, можна сказати, що курсантам властиві: емоційна зрілість, активність, 

незалежність, самостійність. Їх відрізняє спокій, упевненість у собі та розвинуте почуття 

особистого обов’язку.  
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Таким чином, уникнути конфліктів неможливо, але є спосіб уникнути їхнього 

руйнівного впливу на взаємодію людей - навчитися вибирати ефективні стратегії 

врегулювання конфліктних ситуацій, що дозволяють не тільки конструктивно вирішувати 

виникаючі проблеми, але й зберігати міжособистісні відносини на високому рівні.  

Суттєвими є й основні заходи та напрями виховної роботи у ВНЗ: організація роботи 

консультативного пункту (силами штатних психологів та загалом відділом виховної роботи); 

проведення індивідуальних психологічних консультацій (силами найбільш підготовлених 

офіцерів-вихователів, юристів, психологів); створення "батьківської ради", організація 

проведення зустрічей з батьками офіцерами підрозділів, кафедр тощо; виділення серед 

курсантів факультетів "групи посиленої уваги" (ті, що мають проблеми з адаптаційним 

періодом); проведення "Дня відкритих дверей", "Вечорів ушанування кращих курсантів"; 

проведення вечора запитань та відповідей за участю керівного складу ВНЗ; проведення 

зустрічі з випускниками ВНЗ тощо. 

Викладені міркування будуть покладені в основу вивчення особливостей вольової 

саморегуляції та стратегії поведінки курсантів, формуванні їхньої «Я - концепції», що і є 

перспективами подальших досліджень 
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СПЕЦИФІКАЦІЯ ТЕСТУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ:  

ЗАГАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОЗВІДКИ 

 
У статті йдеться про специфікацію тесту навчальних досягнень студентів як опис 

способів, завдяки яким можливе визначення ступеня відповідності між змістом тестових 

завдань та змістовою площиною тесту. Описується унормована процедура розробки тесту 

навчальних досягнень.  

Ключові слова: тестовий контроль, тест навчальних досягнень, специфікація тесту 

навчальних досягнень студента. 

 

В статье идет речь о спецификации теста учебных достижений студента как описании 

способов, благодаря которым становится возможным определение степени соответствия 

между содержанием тестовых заданий и содержанием теста. Описывается процедура 

разработки теста учебных достижений. 

Ключевые слова: тестовый контроль, тест учебных достижений, спецификация тесту 

учебных достижений студента.  

 

In article there is a speech about the specification of the test of educational achievements of the 

student as the description of ways thanks to which there is possible a definition of degree of conformity 

between the maintenance of test tasks and the test maintenance. Procedure of working out of the test of 

educational achievements is described. 

Keywords: test control, the test of educational achievements, the specification to the test of 

educational achievements of the student. 

 

Постановка проблеми. Широке запровадження тестового контролю у вітчизняних 

ВНЗ форсувало досить потужне опрацювання науково-педагогічним загалом цілої низки 

питань, котрі постали внаслідок такого оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Загальновизнаними положеннями організації тестового контролю наразі є такі: 

- результати педагогічного тестування (поточні та підсумкові оцінки) розглядаються як 

емпірично зафіксований показник якості та обсягу ЗУНів студентів, що дозволяє встановити 

відповідність якості здобутої освіти вимогам Державного стандарту (за галуззю); 

- результати педагогічного тестування засвідчують якість навчання як спільної, 

взаємопов'язаної діяльності, котра вбирає в себе активність викладача (викладання) та 

студента (учіння); 

- об'єктивне встановлення рівня навчальних досягнень студентів є вихідної засадою при 

організації, проведенні та аналізі якості педагогічного тестування. 

Разом з тим, вивчення умов, котрі забезпечують як ефективність педагогічного 

тестування, так і ефективність тесту навчальних досягнень студентів, не можна вважати 

завершеним процесом [1-3]. В обох випадках мова йде про наслідки, але, в першому випадку, 

процесу вимірювання, тоді, як у другому – способу його здійснення. Коли розглядається 

процесуальний аспект, то аналізу підлягає  перебіг цієї процедури, наприклад, організація та 

умови тестування, підготовленість до нього суб'єктів педагогічного процесу тощо; коли 

розглядається спосіб – аналізується власне спроможність тесту адекватно та об'єктивно 

виявити характеристики, що підлягають вивченню, наприклад, засвоєння студентами певних 

знань або уміння оперувати поняттєвим апаратом тощо. Відтак, доречно говорити про 

ефективність тестування та продуктивність тесту. Отже, є сенс звернутися до розгляду 

вихідних засад ефективного тестування та продуктивного тесту, зокрема загально-

методичних питань специфікація тесту навчальних досягнень. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Опрацювання специфікації тесту навчальних досягнень у загально-

методичній площині постає як опис способів, завдяки яким можливе визначення ступеня 

відповідності між змістом тестових завдань та змістовою площиною тесту. По суті 
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специфікація тесту, якщо її розглянути у зворотному напрямі, є унормованою процедурою 

або занотованими правилами його розробки. Чим більш чітко сформульованими 

виявляються такі правила, аж до набуття ними певної алгоритмізації дій розробника тесту, 

тим більше виявляється підстав для отримання продуктивного тесту. 

Основним функціональним призначенням специфікації є: 

- упорядковувальна, оскільки описує етапи розробки тесту; 

- експертна, оскільки окреслює засади визначення його валідності, репрезентативності 

та надійності; 

- пояснювальна, оскільки надає можливість інтерпретувати результати тестування; 

- регламентна, оскільки чітко перелічує вимірювані ЗУНи.  

Структура специфікації: 

1. Загальний опис якості, котра підлягає вимірюванню. 
2. Настанова до форми тесту та тестових завдань. 
3. Змістові аспекти тестових завдань. 
4. Форма постановки питань та формулювання відповідей. 
Наступним етапом є конструювання тесту. Для цього відповідно до змістової площини 

тесту з'ясовується: 

- загальний обсяг тесту; 

- структура тесту, тобто обсяг тестових завдань з кожного тематичного розділу 

навчальної дисципліни; 

- структура ЗУНів; 

- вид тестових завдань. 

Наведемо приклад тесту з навчальної дисципліни, котра умовно містить чотири 

тематичні розділи та опанування котрої виявляється через знання теоретико-методологічних 

засад, уміння оперувати поняттєвим апаратом. 

Таблиця 1 

Приклад структури тесту 

Тематичні 

розділи 

Кількість 

тестових 

завдань 

Структура ЗУНів (у %) Вид тестових завдань 

знання 

теоретико-

методологічних 

засад 

уміння 

оперувати 

поняттєвим 

апаратом 

питання-

відповідь 

встановлення 

відповідності 

1 6 75% 25% 4 2 

2 10 100% - 10 0 

3 10 - 100% 0 10 

4 14 50% 50% 7 7 

Обсяг тесту 40 56% 44% 21 19 

Визначена збалансованість тесту по тематичним розділам навчальної дисципліни чи 

проблематиці наукової галузі, а також по різновидам ЗУНів, що мають бути сформованими у 

студентів, певним чином забезпечує його якість по кількісним показникам. Іншими 

показниками є дотримання розробником методичних настанов щодо аналізу тестових 

завдань на предмет представленості в них: 

- категоріального апарату через наявність завдань, що призначені для встановлення 

ступеня усвідомлення студентами родових та видових ознак понять, зв'язків між ними, сенсу 

їхньої багатовизначеності тощо. При цьому слід намагатися не включати до тесту або, 

принаймні, уникати його перевантаження другорядними поняттями, незначущою 

термінологією тощо; 

- визначення понять задля виявлення точного відтворення формулювань чи розуміння 

логіки їхнього утворення; 

- теорій, концепцій, принципів та ін. для виявлення студентами власних суджень щодо 

їхньої користі для сучасної науки та технологій. 
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Рекомендації щодо постановки питань у тестових завданнях доречно представити через 

встановлення їхнього формату за позиціями "бажано - необхідно": 

а) за розміром: стислі – недовгі;  

б) за формулюванням: чіткі – розбірливі;   

в) за змістом: однозначні – без багатоманітних трактувань; 

г) за повторами: одноразово – в іншому контексті. 

Що стосується останньої з вимог, то мається на увазі, що слід запобігати тому, що 

формулювання одного питання може слугувати підказкою, більш чи менш відвертою, для 

відповіді на інше питання.  

Рекомендації щодо переліку відповідей у тестових завданнях доречно представити 

через встановлення їхнього формату лише за позицією необхідно, оскільки не належно 

сформульовані відповіді загалом унеможливлюють відстеження навчальних досягнень 

студентів через що втрачається сенс педагогічного тестування. Отже, відповіді повинні бути 

розгорнутими, зрозумілими, без необґрунтованих поняттєво-термінологічних та інших 

текстових ускладнень. Що стосується декілька разового повторення, то воно припустиме у 

певних межах, якщо спеціально утворюється ситуація вибору чи встановлення 

відмінностей/схожості у поняттях тощо.  

Кількість відповідей, наданих студенту для вибору, за звичай становить чотири – п'ять. 

Але постає питання: скільки правильних відповідей може містити одне тестове завдання? 

Жорстких регламентацій не існує, але слід враховувати те, що педагогічне тестування не 

покликано штучно ускладнювати роботу студента. Виходячи з цих міркувань, доречно 

формулювати тільки один вірний вибір. Але ж поступове ускладнення опанованого 

навчального матеріалу повинно позначатися й на ускладненому пошуку вірної відповіді. За 

таких обставин буде слушним не регламентувати кількість вірних виборів, але не задля 

створення студентам нелегких умов перевірки набутих ними ЗУНів, але для формування у 

них готовності до пошуку вирішення поставлених питань у незвичній ситуації, аргументації 

здійснених виборів та самоаналізу власних обґрунтувань.  

Відповіді на кшталт "так/ні" допустиме за умови досить сильно обмеженого у часі 

тестування або спеціального призначення останнього, наприклад, встановлення швидкості 

відтворення набутого досвіду. 

Наступний етап розробляння тесту пов'язаний з перевіркою тестових завдань, тобто із 

встановленням їхньої придатності до використання у природному перебігу навчально-

виховного процесу у ВНЗ. Найбільш розповсюдженими способами доведення чи 

спростування такої придатності є експертні методи. Експертна оцінка дозволяє встановити 

відповідність змісту і форми тестових завдань їхньому опису у специфікації.  

Процедура експертного оцінювання тестових завдань включає: 

формування групи експертів;  вивчення експертами специфікації тесту;  аналіз наданих 

на експертизу тестових завдань на їхню відповідність вимогам, зазначених у специфікації; 

висновки експертів щодо можливості використовувати розглянуті тести для діагностування 

рівня навчальних досягнень студентів. 

Робота експертів може бути розгорнута не лише у площині аналізу вже розроблених 

тестових завдань, але й як колективна робота по їхній розробці на основі опрацювання 

наданої специфікації тесту. Потому, як здійснене вивчення вимог до тесту, експерти поміж 

собою розподіляють, у якій кількості та яку частину змістової площини тесту потрібно 

опрацювати кожному задля того, щоби через поєднання усього масиву сформульованих 

тестових завдань отримати цілісний педагогічний тест. Як правило, кількість тестових 

завдань встановлюється більша, ніж визначено специфікацією. Це робиться для того, щоби 

після викреслення самими експертами незрозумілих чи недоречних, погано сформульованих, 

неоднозначних для сприйняття тестових завдань тощо, тих, що визначено як задовільні, 

вистачило для тесту.  

Виходячи із зазначено, робота експертів зведена до: 

 вивчення специфікації; 
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 тематично-змістового та кількісного розподілу усього масиву тестових завдань; 

 встановлення загальної кількості тестових завдань із врахуванням т. зв. вибраковки; 
 визначення чисельності тестових завдань, котрі мають бути розроблені кожним 

експертом; 

 "перехресний" чи "колективний" аналіз готових тестових завдань; 

 "вибраковка" недолугих завдань; 
 повторний розбір тестових завдань на їхню відповідність специфікації; 
 угрупування всього масиву тестових завдань у варіанти тесту. 
Експертна перевірка тестових завдань не є остаточним встановленням якості 

педагогічного тесту. За звичай, результати такого оцінювання слугують основою для 

формування першого варіанту тесту, використання якого у природному перебігу 

навчального процесу надає емпіричний матеріал для подальшого та остаточного 

конструювання тесту. Пілотажне випробовування тесту призначене для встановлення його 

валідності та надійності.  

Як відомо, валідність педагогічного тесту як спроможність вимірювати за його 

допомоги саме ті ЗУНи, котрі зазначені у специфікації, не може бути цілком і повністю 

підтверджена чи спростована на засадах проведеного експертами аналізу тестових завдань. 

До того потребує з'ясування ще й питання щодо ступеня добротності таких вимірювань.  

Валідізація тесту може здійснюватися у такий спосіб: 

 формується контрольна група студентів; 
 експертом (групою експертів) встановлюється рівень навчальних досягнень студентів 

цієї групи. Як правило, експертом виступає викладач, котрому доручено читання навчальної 

дисципліни, знання з якої й перевіряються; 

 після цього студенти підлягають тестуванню; 
 проводиться аналіз отриманих даних через співставлення експертної оцінки та 

результатів тестування, з'ясування частки їхнього співпадання. 

Значна розбіжність у встановленому різними способами (експертна оцінка та 

тестування) рівні ЗУНів студентів підтверджує неспроможність підготовленого тесту 

виміряти реальні навчальні досягнення студентів. Узгодженість між собою наслідків 

визначення рівня оволодіння студентами певними ЗУНами як раз й засвідчує валідність 

тесту. Отже, як правило, низький або не достатній рівень валідності визначається в межах 

коефіцієнту 0,20 – 0,3, середній або необхідний – 0,40 – 0,50 та високий або бажаний – від 

0,60.  

Надійність тесту, як узгодження результатів тестування однієї ж тієї самої групи 

студентів за різних умов, вимагає проведення додаткового аналізу підготовлених тестових 

завдань на якість відібраних для них: змісту навчальної дисципліни; форми та способу його 

подання;засобів навчання. 

Під якісним відбором змісту навчальної дисципліни мається на увазі створення 

переліку репрезентативних питань, котрими можливо встановити рівень її опанування 

студентами, зокрема, знання ними теоретико-методологічних засад, опанування практичних 

основ, оволодіння певними методами, методиками та технологіями. Зрозуміло, що кількість 

питань у тесті буде меншою, ніж повне перерахування проблемно-тематичного змісту 

навчальної дисципліни. Складність полягає саме у відборі таких понять, теорій, концепцій, 

принципів, законів, закономірностей тощо, розуміння яких, водночас підтверджувало б і 

опанування іншими.  

Під якісним відбором форм та способу подання у тестовому завданні попередньо 

відібраного змісту навчальної дисципліни мається на увазі обґрунтоване визначення 

різновиду постановки питання, формулювання відповідей, а також використання 

інформаційних технологій їхнього представлення.  

Під якісним відбором засобів навчання мається на увазі переконливе використання у 

природному перебігу тестування літератури, інших джерел інформації, технічних та інших 

засобів навчання тощо.  
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Проведений аналіз певною мірою надасть змогу встановити ступінь надійності тесту. 

До нього необхідно звернутися за неможливості обчислення надійності тесту математичними 

методами. Слід зазначити, що не всі математичні методи є складними для їхнього 

використання не фахівцем. Так, ретестова надійність тесту встановлюється через порівняння 

тестових балів студентів, котрі пройшли подвійне тестове випробовування. Отже, процедура 

встановлення ретестової надійності включає: 

 формування групи випробуваних студентів; 
 перше тестування студентів та аналіз його результатів; 
 повторне тестування студентів та аналіз його результатів; 
 співставлення отриманих даних; 
 визначення ступеня надійності тесту. 
Встановлення ретестової надійності тесту доцільне за умови переконливого доведення  

того, що за допомоги зазначеної процедури з'ясовується не сформованість вимірюваної 

якості у випробовуваних, а саме відбуваються розвідки щодо визначення надійності самого 

тесту адекватно визначати рівень її набуття. 

Оскільки встановлення ретестової надійності тесту відбувається у природному перебігу 

навчального процесу ВНЗ, при його організації має бути передбачено: 

1) оптимальний проміжок часу для повторного тестування (7-10 днів), оскільки на 

характері чи рівні вимірюваних ЗУНах безумовно позначаться: 

по-перше, подальше опанування начальної дисципліни (тієї ж самої, якщо 

досліджується надійність поточного тесту, чи спорідненої, якщо тест призначений для 

підсумкового контролю знань); 

по-друге, міцність сформованих у студентів ЗУНів, тобто невірне розв'язання 

студентами тестових завдань при повторному випробовуванні внаслідок слабкого 

запам'ятовування ними навчального матеріалу;  

2) стадію формування вимірюваних ЗУНів, оскільки лише умовно завершене їхнє 

формування у студентів уможливлює проведення процедури встановлення ретестової 

надійності тесту. 

Інший метод умовно можна назвати діваріантною надійністю тесту. Процедура його 

запровадження полягає у такій послідовності дій: 

1. розробляння двох тестів, котрі:  
а) ідентичні за змістовою площиною; б) однакові за обсягом; в) рівнозначні за 

складністю; г) тотожні за видами завдань.  

По суті, вони є варіантами (умовно їх позначають як варіант А та варіант Б), 

укладеними відповідно до  однієї специфікації; 

2. формування групи випробовуваних студентів; 
3. тестування студентів за варіантом А; 
4. тестування студентів за варіантом Б; 
5. опрацювання результатів тестування. 
Під опрацюванням результатів тестування  маємо на увазі угрупування емпіричних 

даних у таблицю зв'язаності (табл. 2).  

Таблиця 2 

Таблиця зв'язності  

 Варіант А 

В
ар
іа
н
т 
Б
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 Високий Достатній Необхідний Недостатній 

Високий Р30 Р31 Р32 Р33 

Достатній Р20 Р21 Р22 Р23 

Необхідний Р10 Р11 Р12 Р13 

Недостатній Р00 Р01 Р02 Р03 

Така таблиця утворена наступним чином:  
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 відповідно до кількості раніше визначених рівнів опанування студентами навчальної 
дисципліни конкретизується розмір таблиці; 

 на підставі аналізу результатів тестування за варіантом А та Б відбувається 
диференціація всього масиву випробовуваних студентів за рівнями набутих ними ЗУНів; 

 відповідно до наслідків з'ясування різнорідного виявлення навчальних досягнень 
студентів заповнюються осередки таблиці. 

Розглянемо в який спосіб заносяться емпіричні дані в таблицю. Наприклад, весь масив 

випробовуваних студентів (20 осіб) за результатами тестування підлягав диференціації за 

високим (В), достатнім (Д), необхідним (Н) та недостатнім (НД) рівнем набутих ЗУНів з 

навчальної дисципліни. Уявімо, що було виявлено такі результати: 

 за варіантом А: 2 студентів показали високий рівень, 2 – недостатній, 6 – достатній та 

10 – необхідний; 

 за варіантом Б: 3 – високий рівень, 1 особа – недостатній, 8 – достатній та 8 – 

необхідний.  

Отримані результати заносять у зведену таблицю. Потому здійснюють угрупування 

результатів, підраховуючи кількість співпадань/розбіжностей у виявленому рівні набутих 

студентами ЗУНів (табл. 3). 

Таблиця 3 

Кількість співпадань у рівневому розподілі результатів тестування 

 Варіант А 

В
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Б

 

 

Рівні навчальних досягнень студентів 
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  Високий Достатній Необхідний Недостатній 

Високий 1 2 0 0 

Достатній 1 2 5  

Необхідний 0 2 4 2 

Недостатній 0 0 1 0 

 

Наступним кроком є вирахування вірогідності результатів обох тестувань, тобто 

потрапляння випробовуваного за наслідками розв'язання тестових завдань обох варіантів 

саме до встановленого рівня ЗУНів. Задля цього необхідно розрахувати показники 

узгоджених рішень через з'ясування частки випробовуваних, віднесених до певного рівня, 

відповідно до загальної кількості студентів, котрі підлягали тестуванню. Наприклад, за 

наслідками тестування виявилося, що лише один студент продемонстрував високий рівень 

ЗУНів за результатами обох тестувань, що й складає 1/20=0,05. Відтак, дані набувають 

такого вигляду: 

Таблица 4 

Вірогідність рівневого розподілу випробовуваних 

 Варіант А 

В
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Б

 

 Рівні навчальних досягнень студентів 
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 Високий Достатній Необхідний Недостатній 

Високий 0,05 0,1 0 0 

Достатній 0,05 0,1 0,25 0 

Необхідний 0 0,1 0,2 0,1 

Недостатній 0 0 1 0 

Показник Р - вірогідність узгодженого рішення - розраховується за формулою: 

Р=Р00 + Р11 + Р22+Р33 
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Відповідно до отриманих даних розраховуємо показник вірогідності розробленого 

тесту: 

Р=0+0,1+0,25+0=0,35. 

Зважаючи на те, що показник вірогідності Р може набувати значень від 0 до 1, 

витлумачення отриманих даних однозначно негативне, оскільки засвідчує, що лише у 

третини випробовуваних виявився однаковий результат за обома варіантами. Бажано, щоби 

показник вірогідності становив, принаймні, Р >0,5. 

Аби переконатися в тому, що при встановленні вірогідності тесту на його показнику не 

позначилися випадкові рішення, доречно додатково розрахувати показник вірогідності 

випадкового прийняття рішень К.  

Методичною настановою щодо прийняття виваженого рішення у застосуванні 

математичних методів до підтвердження можливості використання тесту є ступінь його 

значущості: чим більш відповідальні рішення мають бути прийняті за результатами 

тестування, тим більш високим показникам надійності і вірогідності він має відповідати. 

Отже, мета використання тесту обумовлює вимоги до нього. Певне спрощення вимог 

можливе за його застосовування в межах навчально-виховного процесу окремого ВНЗ, 

викладачами якого він і розробляється. У такий тест, за звичай, привносять кожного року 

зміни задля його удосконалення на підставі аналізу попередніх результатів тестування 

студентів. Якщо відомо, що тест буде використано для моніторингу якості вищої освіти на 

регіональному чи національному рівні, якщо передбачено, що результати тестування 

становитимуть підстави для висновків щодо ефективності організації навчально-виховного 

процесу чи системи професійної освіти у межах країни тощо, то, безумовно, посилення 

вимог до розробляння тесту матиме місце. 

Висновки. Ефективність педагогічного тестування та продуктивність тесту навчальних 

досягнень неможливо досягти без урахування науково виважених рекомендацій щодо 

організації самого процесу оцінювання знань та умінь студентів, але, насамперед, 

розробляння тесту. Викладені настанови щодо роботи над педагогічним тестом є лише 

частиною тих зусиль, котрі мають бути прикладені викладачем задля забезпечення 

максимально об’єктивного встановлення рівня не тільки процесу учіння, але й якості 

викладання.  Подальші наукові розвідки з питань запровадження педагогічного тестування у 

вищій школі в контексті інтеграції України до європейського освітнього простору доцільно 

розгорнути у напрямі широкого обговорення здобутків вітчизняних ВНЗ у справі 

забезпечення методичними матеріалами моніторингу якості фахової підготовки, зокрема 

ефективності педагогічного тестування та продуктивності тестів навчальних досягнень.   
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО АНАЛІЗУ СУЧАСНОГО СТАНУ ВИХОВАННЯ 

ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У КУРСАНТІВ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
У статті запропонований методичний підхід щодо аналізу сучасного стану виховання 

лідерських якостей у курсантів вищого військового навчального закладу. Отримані результати 

дозволяють науково-обґрунтовано визначати рівень лідерських якостей у курсантів ВВНЗ на 

різних етапах та надати рекомендації по їх формуванню та розвитку. 

Ключові слова: виховання, лідерські якості, вищій військовий навчальний заклад. 

 

В статье предложен методический подход к анализу современного состояния воспитания 

лидерских качеств у курсантов высшего военного учебного заведения. Полученные результаты 

позволяют научно-обоснованно определять уровень лидерских качеств у курсантов ВВУЗ на 

разных этапах и дать рекомендации по их формированию и развитию. 

Ключевые слова: воспитание, лидерские качества, высшое военное учебное заведение. 

 

The paper proposed a methodical approach to analyze the current state of education leadership in 

cadets of the military institution. The results allow scientific and reasonably determine the level of 

leadership skills of cadets of the higher military educational institution at different stages and provide 

recommendations for their formation and development. 

Keywords: education, leadership skills, higher military educational institution. 

 

Вступ. Державна політика у сфері військової освіти орієнтована на приведення 

параметрів військової освіти у відповідність до реалій сучасної військової організації 

держави, адаптації підготовки військових кадрів до вимог оновлених стандартів вищої освіти 

та євро інтеграційних процесів у системі вищої освіти України. Система військової освіти є 

складовою державної системи освіти і функціонує на засадах єдиної законодавчої та 

нормативно-правової бази. Тому її подальший розвиток і реформування передбачається 

здійснювати в контексті нового етапу модернізації національної системи вищої освіти на 

підставі появи таких цінностей у суспільстві, як: саморозвиток, самоосвіта, самопректування 

особистості, що стали основою нової педагогічної парадигми – особистісно орієнтованої 

освіти. 

Постановка задачі дослідження. Аналіз сучасного стану виховання лідерських 

якостей у курсантів вищого військового навчального закладу дозволяє визначити основні 

лідерські якості курсантів, які найбільш цінуються у військовому середовищі. Висновки з 

цих досліджень вимагають від керівного складу ВВНЗ, особливо курсової ланки управління 

(начальники курсів, курсові офіцери, офіцери-вихователі та ін.), проведення з курсантами 

цілеспрямованої виховної роботи щодо формування у них якостей, які бажано мати 

військовослужбовцям під час служби у Збройних силах [1, 2].  

Аналіз теоретичного обґрунтування, науково-методичного забезпечення та сучасного 

стану виховання лідерських якостей у курсантів [1-7] дозволяє стверджувати про недостатній 

науковий рівень розробленості проблеми цілеспрямованого формування та розвитку 

лідерських якостей у майбутніх офіцерів у системі вищих військових навчальних закладів. 

Отже актуальним для військово-педагогічної теорії і практики постає наукове завдання 

присвячене вихованню лідерських якостей у майбутніх офіцерів у вищих навчальних 

закладах. 

Основна частина. Дослідження складалося з таких етапів. 

Перший – виявлення якостей особистості курсантів, що найбільш цінуються у 

військовому середовищі (за допомогою “пілотажного” дослідження) і складення оціночних 

карток. 

Другий – самооцінка і взаємооцінка товаришів по групі з точки зору розвиненості 
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встановлених на першому етапі дослідження лідерських якостей курсантів ВВНЗ. 

Зіставляючи отримані результати само- та взаємооцінки, ми зробили висновок про рівень 

розвитку цих якостей у курсантів. 

Проаналізуємо цю методику на практиці. На першому етапі курсантам (кожної групи 

окремо) було запропоновано визначити якості, яким вони надають перевагу, та навести їх у 

таблиці за значимістю. Для цього вони вибирають десять провідних якостей, які у курсантів 

зустрічаються найчастіше. Отримані таким чином десять провідних лідерських якостей 

курсантів заносяться до спеціальних опитувальних карток під номерами, що відповідають їх 

рангу.  

Далі обчислюються дані з метою отримання середньої само- і взаємооцінки рівня 

розвитку визначених провідних лідерських якостей курсантів в групі. 

Підрахування середньої оцінки здійснювалось таким чином: слід скласти всі 

самооцінки курсанта і поділити їх на десять. Для цього складається таблиця, що має сім 

стовпців (за кількістю балів, що містяться у застосованих шкалах оцінки) і десять смуг (за 

кількістю провідних лідерських якостей курсантів, які оцінювалися) (табл. 1). До таблиці 

заноситься кількість відповідних оцінок за кожною якістю. Припустимо, за кожну якість 

курсант отримав чотири семибальні оцінки, чотири оцінки по шість балів, десять 

трьохбальних тощо. Ці дані перемножуються на відповідний показник балів, а отримані 

результати наводяться рядками в таблиці. Результат записується в правому крайньому 

стовпці того рядка, до якого він належить. 

Таблиця 1 

Підсумковий протокол рейтингу лідерських якостей 

 

Бали 
Якості, що оцінюються 

1 2 3 4 5 6 7 

Сума 

балів 

1. Чесність   10 8 2 4 4 124 

2. Сила волі 1 2 8 6 5 2 4 118 

3. Вихованість 1 7 8 4 1 4 3 95 

4. Чуйність  1 3 9 7 3 5 135 

5. Працьовитість  3 3 7 8 3 4 129 

6. Самоусвідомлення  10 9 2 2  5 100 

7. Інтелект  2 5 9 4 4 4 127 

8. Ерудиція   10 8 5 1 4 121 

9. Товариськість   7 9 6 2 4 127 

10. Охайна зовнішність   1 10 9 3 5 141 

 
 

Кожна з отриманих таким чином проміжних сум оцінок поділяється на кількість 

курсантів, що оцінювались. Результат записується у підсумковий протокол біля прізвища 

відповідного курсанта. Це і складає середню об’єктивну оцінку за кожну якість. Потім 

виводиться загальна середня оцінка якостей курсанта. 

У таблиці 2 наведені, наприклад, середні оцінки і самооцінки якостей вихованця.  
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Таблиця 2 

Особистий підсумковий протокол Афанасенко Б. 
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Оцінка 4,3 4,4 4,2 3,4 4,8 4,6 3,6 4,5 4,3 4,5 5,0 

Самооцінка 5,1 5 4 3 3 4 6 7 6 5 5 

 
 

Порівнюючи самооцінку, середні оцінки товаришів по службі та експертів, робиться 

висновок про те, чи є самооцінка даного курсанта об’єктивною, завищеною або заниженою.  

У нашому дослідженні була використана репрезентативна вибірка, що складає 2,1 

відсотка курсантів ВВНЗ України [8, 9]. Ми згрупували визначені якості в 14 груп і 

запропонували курсантам розташувати їх за пріоритетами. У більшості навчальних груп 

курсанти на перше місце ставили чесність і групу якостей, що входять до цього поняття. 

На другому місці у більшості груп виявилися сила волі та відповідні їй інші якості: 

самовладання, стійкість, твердість, терпіння, наполегливість, завзятість. Цікаво, що 

значущість лідерських якостей у життєдіяльності підвищується від III до V курсу. 

Очевидно, це пояснюється тим, що обрана професія вимагає постійного самовладання, і 

майбутні офіцери мають систематично займатися вихованням власної вольової сфери 

наполегливіше [1, 2, 6].  

На третьому місці – працьовитість поряд із такими особистісними якостями, як 

старанність і ретельність. Причому значення цих якостей поступово підвищується від III до 

V курсу. 

На четвертому місці виявилася досить близька за змістом до доброти якість 

особистості – чуйність. 

На п’ятому місці – вихованість, ввічливість, інтелігентність, тактовність, делікатність, 

люб’язність. Але ця якість знаходиться на третьому місці на III курсі, на V курсі стає “менш 

цінною” і займає лише восьме місце. 

На шостому місці – ерудиція – освіченість, начитаність, знання, кругозір. 

Такі якості особистості, як розум, інтелект, кмітливість, тямовитість посідають сьоме 

місце. 

Восьме місце взагалі залишилось за вірністю справі, що представляє такі якості 

людини, як довіра, дружелюбність, відданість. Порівняно невелика різниця в значенні цих 

якостей свідчить про те, що уява курсантів різних вікових груп збігається. 

На дев’ятому місці в різних групах виявилися якості особистості, поєднані в групу з 

узагальнюючим для неї словом “самоусвідомлення”. Це – самоконтроль, самоаналіз, 

самооцінка, скромність, самокритичність. Безпосередньо до них примикає близька за 

змістом група якостей особистості, що займає тринадцяте місце – здібності. 

Десяте місце залишилось за якостями “охайної зовнішності” – елегантність. 

На одинадцятому – доброта. 

На V порівняно з III курсом зменшується вага для курсантів таких якостей 
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особистості, як скромність, чемність, ввічливість, вихованість, делікатність, культура, 

тактовність. Тому необхідно посилити виховні заходи, спрямовані на підтримку і розвиток 

відповідних якостей особистості у курсантів вищих військових навчальних закладів. 

Із цих 14 груп якостей вибираються найбільш вагомі для майбутніх офіцерів. З цією 

метою їм було запропоновано оцінити рівень вихованості цих якостей у себе, товаришів і 

командирів, причому на цьому етапі в кожній групі можуть бути названі “власні” якості.  

Перелік даних показників враховував знання сутності поняття “волі “ та лідерських 

якостей, оцінки, переконання, вольового ідеалу (поведінки за певних умов) (В.1.); потреби, 

навички і вміння вольової життєдіяльності (В.2); вольова поведінка, виховання лідерських 

якостей та самовиховання (В.3); поєднання військово-професійних та лідерських якостей 

(В.4); готовність до реалізації виховних функцій у військових підрозділах (В.5). 

Зміст показника В.1. у дослідженні було вирішено пов’язати із знаннями сутності 

лідерських якостей у курсантів, що були здобуті з літературних джерел та під час підготовки 

до вступу у ВВНЗ, а також під час вступних іспитів. 

Зміст наступного показника В.2 визначався вміннями і навичками діяльності, що 

передбачено реалізацією мотивації особистості у вихованні лідерських якостей, діяльністю 

за прикладом ідеалу у житті і військовій службі, боротьбі з проявами слабкої та “злої” волі. 

Важливою ознакою цього показника є рівень сформованості лідерських якостей та особистий 

вольовий ідеал (поведінки за певних умов). 

Характерним є вплив виховання лідерських якостей на спрямованість особистості. За 

статистичними даними, в учасників секцій спортивного і професійного розвитку майже не 

помічено порушень військової дисципліни та порядку. 

Зміст В.3 обумовлений тим, що вольова людина орієнтується у життєдіяльності майже 

без сторонньої допомоги, організуючи цей процес самостійно. Оскільки лідерські якості є 

джерелом вольової поведінки, що забезпечує дотримання курсантами військової дисципліни 

та вимог, шанування морально-лідерських цінностей (чесність, обов’язок, мужність) і 

традицій (в тому числі бойових традицій частин і підрозділів, історичних традицій 

військового товариства і дружби); піклування про відповідний зовнішній вигляд та 

внутрішній порядок у приміщеннях; вміння співпрацювати у військовому колективі, 

забуваючи про власні примхи для досягнення суспільної мети; відповідне ставлення до 

критики, самовиховання і самоперевиховання. 

Наступний показник В.4 (системний) відображає відповідну єдність військово-

професійних, фізичних і лідерських якостей у вихованців, що у сукупності стверджує 

наявність у воїнів мети – формування ідеалу поведінки за певних умов. 

Останній показник В.5 визначався наявними вміннями і навичками в організації і 

проведенні виховання лідерських якостей військовослужбовців, формувався і 

вдосконалювався під час навчання і педагогічної практики у військових підрозділах, на 

молодших курсах під час проведення курсу молодого воїна, в підрозділах забезпечення 

навчального процесу під час польових навчань та стажування, а також протягом військової 

переддипломної практики у військових частинах на офіцерських посадах. Враховувалися 

вміння та навички курсантів використовувати методи та засоби виховання лідерських 

якостей (тренування, змагання, іспити, заліки) для формування постійної впевненості у 

власних силах, попередження позастатутних відносин між вихованцями, а також для 

профілактики і подолання наслідків соціально-економічних, і психічних травмувань. Під час 

дослідження використовувалися загальнонаукові та психолого-педагогічні методи [2, 7, 10]. 

Емпіричні методи застосовувалися у поєднанні з логічними та теоретичними. При 

проведенні констатуючого і формуючого експериментів для визначення рівня вольової 

вихованості курсантів за обраними показниками використовувалися: метод спостереження, 

незалежних експертів, опитування, співбесіди, бесіди, вивчення результатів діяльності 

курсантів та інші.  

Дослідження рівня лідерських якостей у курсантів і результативності відповідних 

компонентів педагогічного процесу проводилося у курсантських підрозділах Військового 
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інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету 

України "КПІ". Воно охопило сімсот сорок шість курсантів, а також сорок п’ять слухачів, 

двадцять сім командирів, викладачів і офіцерів структур виховної роботи. Означена вибірка 

n (k) = 746 є репрезентативною. Репрезентативність означеної вибірки ми забезпечуємо її 

обсягом, а також дотриманням науково обґрунтованих правил вибору. Обраний обсяг n (k) 

психолого-педагогічного дослідження є достатнім для даної генеральної сукупності N 

(загальної кількості курсантів, що підтверджується розрахунками репрезентативності 

вибірки з припущенням п’ятивідсоткової помилки за методикою В.Ядова, В.Паніотто, 

В.Максименко) [10].  

Згідно з теорією ймовірності, така вибірка правильно вказує на властивості всієї 

означеної кінцевої сукупності, оскільки будь-яка з можливих вибірок заданого обсягу із 

сукупностей обсягу N має однакову ймовірність бути фактично обраною. 

При вивченні існуючого стану педагогічного процесу ми керувалися наступними 

критеріями: 

1. Відповідність змісту, об’єму і характеру виховання лідерських якостей соціальному 

замовленню, можливостям і умовам життєдіяльності даного ВВНЗ.  

2. Динамічність позитивних змін самовиховання (оволодіння знаннями щодо поняття 

“воля” та “лідерські якості”, методикою самовиховання лідерських якостей, втілення 

системи виховання лідерських якостей у життєдіяльності). 

3. Координація і планування необхідних заходів виховання лідерських якостей. 

4. Динаміка позитивних змін лідерських якостей особистості. Ставлення до власних 

лідерських якостей, само- та взаємооцінка. Динаміка знань та переконань. Динаміка в 

поведінці.  

Необхідно відмітити, що вищезгадана вибірка є майже однорідною, оскільки 

організаційні, педагогічні, навчальні умови для виховання лідерських якостей курсантів 

зазначених закладів освіти були майже ідентичними, що стверджується актами державних 

екзаменаційних комісій за 1995-2002 роки на час проведення експерименту. Під час 

дослідження використовувався метод експертних оцінок. Роль експертів виконували 

викладачі, командири курсантських підрозділів і офіцери-вихователі. Визначені категорії 

експертів, а також їх фахові якості, об’єктивність, міра узгодженості їх думок обумовили 

достатню точність експертних оцінок. Міра узгодженості думок експертів була визначена за 

допомогою використання коефіцієнта кореляції Спірмена [9].  

P = 1 – (6 а / n
2
(n - 1)), 

де P – коефіцієнт кореляції рангів / він може коливатися у діапазоні від +1 до –1/; а – 

різниця номерів рангів; n –число ознак, які порівнювалися. 

Коефіцієнт кореляції [8, 9] (рівень узгодженості роботи експертів) складав у 

Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 

Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації Національного технічного 

університету України "КПІ" відповідно 0,81 та 0,76, що свідчить про досить високий рівень 

узгодженості експертів. Вони добре знали своїх вихованців і особливості психолого-

педагогічного процесу виховання їх лідерських якостей у відповідному ВВНЗ протягом 

тривалого часу, що дало змогу різнобічно вивчити вихованців. 

З метою оптимізації, узагальнення думок експертів при реєстрації результативності 

процесу виховання лідерських якостей курсантів використовувалися кількісні оцінки згідно 

з чотирьохбальною дискретною шкалою порядку. Під час визначення процесу оцінювання 

була використана методика дослідження проблем військової педагогіки і психології 

О.Барабанщикова, В.Давидова, М.Феденко щодо формалізації думок експертів [217, с. 54].  

Застосовувався досвід оцінки якостей волі і здібностей офіцерів армій зарубіжних 

країн, матеріали методичних зборів психологів, що проводилися у Головному управлінні 

військової освіти Міністерства оборони України 1999р., та збірника О.Макаренкo. Для 
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оцінки рівня лідерських якостей і визначених психічних утворень особистості  курсантів 

використовувалася наступна шкала [1-7, 11]:  

5 – високий рівень розвиненості лідерських якостей особистості; ці якості стали рисами 

характеру і виявляються у різноманітних видах життєдіяльності; знання теоретичних 

положень глибокі і пов’язуються з особливостями військово-професійної діяльності; 

особистість, як правило, перевищує вимоги щодо вмінь і навичок; 

4 – середньо-високий рівень розвитку даних якостей особистості, але вони виявляються 

ще не в усіх видах життєдіяльності; знання теоретичних положень глибокі і пов’язуються з 

практикою, але не на всі питання відповіді повні; вміння і навички в цілому відповідають 

вимогам; 

3 – середній рівень розвитку даних якостей особистості; означені якості особистості і 

протилежні якості виявлені нерівномірно і в цілому урівноважують одна одну; є знання 

основного теоретичного матеріалу, але вони в недостатній мірі пов’язані з педагогічною 

практикою; вміння і навички часто не відповідають вимогам. 

2 – низький рівень, помірніше виявляються якості особистості, протилежні тим, що 

оцінюються, знання неглибокі, слабко пов’язані з виховною практикою; вміння і навички, як 

правило, не відповідають вимогам. 

Завдання дослідження рівня вольової вихованості курсантів полягало у виявлені (у %) 

кількості об’єктів сукупності n (k) військовослужбовців, яким були притаманні визначені 

ознаки (показник вольової вихованості). Рівень сформованості показників у курсантів 

оцінювався експертами. Після отримання результатів за показниками В.1, В.2, В.3, В.4, В.5, 

було здійснено визначення підсумкового показника вихованості лідерських якостей у 

курсантів сукупності n (k). 

У процесі оцінювання умов у (1, 2, 3, 4, 5) процесу виховання лідерських якостей 

курсантів досліджувався вольовий аспект наступних властивостей і компонентів виховного 

процесу: цілеспрямованості, доцільності, поступовості; системи фахових та гуманітарних 

наук, занять з бойової підготовки; несення внутрішньої та вартової служби, стройової та 

фізичної підготовки. Розглядались умови життєдіяльності, виконання курсантами 

розпорядку дня та розкладу занять, самостійна робота та дозвілля; педагогічна практика та 

стажування курсантів.  

При реєстрації практичної цінності визначених структурних елементів психолого-

педагогічного процесу виховання лідерських якостей курсантів і при підведенні підсумків 

ефективності зовнішніх і внутрішніх умов використовувалася наступна шкала оцінки:  

5 – висока можливість (стійкий ідеал вольової поведінки)(далі ІВП) для вирішення 

виховних завдань; 

4 – добра можливість (помірний ІВП) для вирішення виховних завдань; 

3 – середня можливість (задовільний ІВП) для вирішення виховних завдань; 

2 – низька можливість (нестійкий ІВП або відсутній) або повна відсутність можливості 

для вирішення виховних завдань; 

При визначенні показника В.1 особливістю співбесід була їх змістовна обмеженість у 

знаннях сутності поняття “воля” та “лідерські якості” та методики їх виховання. 

Передбачалося, що відповідні знання були отримані курсантами як під час планового 

навчання у ВВНЗ і школі (ліцеї, гімназії), технікумі (коледжі), так і під час самостійної 

роботи. Експерти методом контрольного спостереження оцінювали лідерські аспекти 

самостійної роботи курсантів під час самопідготовки і самовдосконалення на різноманітних 

гуртках. Для дослідження поглядів курсантів стосовно їх вольового розвитку під час 

навчання та життєдіяльності і дозвілля використовувалися методи анкетного опитування, 

аналіз документів, узагальнення незалежних характеристик. Було розроблено 10 варіантів 

анкет та системи спрощеного аналізу. Попередня апробація анкет довела доцільність: 

відбору для кожної анкети деяких питань, які вимагають від того, кого опитують, дати 

розгорнуту відповідь; роз’яснення перед початком опитування його завдань і значення для 

результатів дослідження; надання курсантам можливості анонімних відповідей. Апробація 
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анкети дозволила перевірити і оцінити її теоретичну обґрунтованість (валідність). 

Була досліджена активність курсантів у сприйнятті окремих видів роботи. Для 

забезпечення неможливості подвійного тлумачення запитань їх формулювання було простим 

і перехресним (відповідь на одне запитання перевіряє ймовірність відповіді на інші 

запитання) а викладання – поступовим (кожне наступне запитання розвиває і конкретизує 

попереднє). Зокрема, під час анкетування курсантам було запропоновано письмово 

відповісти на запитання: ”Чого прагне людина в житті?” Все, що цікавить її, стимулює до дії, 

визначає її цілеспрямованість і характеризує спрямованість особистості, її світогляд. Це 

дозволило визначити і вивчити: 

1. Зацікавленість, потреби курсантів (в чому вони бачать в більшій мірі необхідність в 

духовному і матеріальному відношенні). 

2. Ідеали (хто для них є прикладом, кому і чому вони б хотіли наслідувати). 

3. Мету найближчу і перспективну (чого бажають досягнути в учінні, роботі над собою, 

спілкуванні з товаришами по службі та професорсько-викладацьким складом та ін.). 

4. Домінуючу мотивацію у ставленні до військової служби, учіння, товаришів по 

службі, різноманітних видів діяльності (що стимулює курсантів до дії, розвитку лідерських 

якостей, відчуття обов’язку, честі, гідності, відповідальності, зацікавленість або корисність, 

страх чи інші сили). 

5. Рівень і особливості знань, ставлення до релігії (вплив релігійності на ставлення до 

служби, товаришів по службі, самого себе). 

Встановлено, що активність курсантів у сфері самовиховання була незначною. Було 

визначено, що знання сутності поняття “воля” та “лідерські якості” присутнє у 78 % 

курсантів, то самовихованню лідерських якостей приділяють увагу лише 4 %. 

При визначенні показника В.2 були узагальнені дані про участь курсантів в 

різноманітних видах гуртків технічної творчості: спортивного орієнтування (“полювання на 

лиса”), вивчення абетки Морзе та ін. 

В процесі дослідження виявлено, що до основних масових форм організації вольової 

активності курсантів, які використовувалися, відноситься анонімне (анкетне) опитування, 

яке довело, що на першому курсі значна кількість респондентів (64 %) позитивно ставиться 

до означених форм роботи. Курсанти стверджували, що “є змога реалізувати себе”, “можна 

стати кращим у справі”, “фізична і вольова сфера розвивається тільки у ВВНЗ”. Проте, 

узагальнення відповідей респондентів показало поступове зростання негативного ставлення 

до масових форм роботи, відслідкувалася думка, що все робиться для ”показухи”. На 

старших курсах навчання дослідження показало позитивне відношення до означених форм 

роботи лише у 28 % курсантів. 

В досліджуваних курсантських підрозділах здійснювалась індивідуальна робота з 

організації діяльності курсантів. 

Слід зазначити, що значна кількість курсантів (до 26 %) виявила активність у деяких 

формах організаційної діяльності. Всього за показниками В.2 було позитивно оцінено 78,2 % 

курсантів, але відмінні і добрі оцінки отримало лише 46,7 %. 

Для визначення показника В.3 з даної сукупності n (k) експертами були досліджені: 

якість дотримання курсантами розпорядку дня, навчальних занять, норм загальнолюдського 

та військового етикету, традицій ВВНЗ та курсантського підрозділу, ступінь сформованості 

таких лідерських якостей: стійкість, мужність, витривалість, терпіння, цілеспрямованість; 

виконання вимог статутних положень щодо військової дисципліни і порядку; постійне 

піклування про зовнішній вигляд, вміння співпрацювати у військовому колективі, 

організація самовиховання і самоперевиховання.  

Узагальнені результати оцінювання вольової поведінки курсантів наведено в таблиці 

(табл. 3).  
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Таблиця 3 

Оцінки вольової поведінки курсантів 

 

Елемент показника вольової 

поведінки на 5, 4, 3, 2 

Кількість курсантів, у 

яких означені якості 

сформовані у % 

Дотримання курсантами розпорядку дня, 

розкладу занять, загального та військового 

етикету 

86,8 

 

Ступінь сформованості лідерських якостей 90,2 

Виконання статутних вимог, військової 

дисципліни і порядку 
88,5 

Підтримка зовнішнього вигляду та 

внутрішнього порядку 
89,1 

Вміння співпрацювати у колективі для 

досягнення мети 
64,2 

Організація самовиховання і самоперевиховання 41,4 

Всього позитивних оцінок 86,8 

 
 

Надійність експертних оцінок забезпечувалася активним використанням методу 

незалежних характеристик. До процесу оцінювання відповідних якостей курсантів роль 

експертів виконували викладачі, лаборанти, молодший командний склад (старшини курсів, 

командири груп та відділень), представники служб забезпечення навчального процесу 

(інструктори, бібліотекарі, лікарі, службовці їдалень). Враховувалася колективна думка 

стосовно окремих курсантів та використовувався метод спостереження. Одним з основних 

методів був аналіз документів діяльності (вивчення журналів, особових справ, адресатів 

листування, курсової документації). Активно застосовувалося спілкування з батьками, 

родичами та друзями вихованців. 

Експерти дійшли до висновку, що для сукупності n (k) показник В.3 складав 78,4 %. 

Проте, лише 36,6 % курсантів отримали уміння та деякі навички позитивного рівня з 

організації вольового самовиховання. 

Важливу роль у визначенні оцінки курсантів за показником В.4 відіграв метод 

узагальнення незалежних характеристик. Цей метод передбачав використання бесід, 

анкетних методик та аналізу документів, в тому числі результатів навчання і виховання 

курсантів. Встановлено, що відмінні і добрі результати отримало 32 % курсантів, а 

незадовільні 27,6 %. 

Для оцінки показника В.5 використовувався метод спостереження за змістом і якістю 

педагогічної практики курсантів у власному підрозділі, на молодших курсах під час 

проведення курсу молодого воїна, у підрозділах забезпечення навчального процесу, під час 

військової практики та стажування. 

Оцінювалися результати стажування курсантів у військових підрозділах з питань 

організації і проведення виховання лідерських якостей солдат і сержантів, а також 

проводився аналіз відгуків на випускників з військових частин. Узагальнення результатів 

зазначеної педагогічної практики наведено в наступній таблиці. Нижчевикладені результати 

свідчать, що лише 17 % курсантів отримали елементарні вміння і навички по організації 

виховання лідерських якостей військовослужбовців. Таким чином, для сукупності n (k) В.5 = 17 

%. У решти, 83 % вихованців ефективної педагогічної практики за різноманітних обставин не 

було. У переважної більшості курсантів не відбулося формування і вдосконалення вмінь і 
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навичок з основ педагогічної майстерності . 

Узагальнені результати дослідження рівня сформованості лідерських якостей у 

курсантів вищих військових навчальних закладів наведені у таблиці (табл. 4). 

 

Таблиця 4 

 

Результати дослідження рівня сформованості лідерських якостей у курсантів вищих 

військових навчальних закладів  

 

Умовне 

позначення 

показника 

Назва показника рівня сформованості 

лідерських якостей у курсантів ВВНЗ 

Кількість 

позитивних 

оцінок у 

сукупності n, 

% 

В.1. 
“воля”, знання сутності, поняття, оцінки, 

ідеал, переконання, вольова самоосвіта 
71,6 

В.2 
потреби вміння і навички вольової 

діяльності 
78,8 

В.3 
вольова поведінка, вольове самовиховання 

та самоперевиховання 
86,9 

В.4 
відповідність професійних та лідерських 

якостей 
71,6 

В.5 
готовність до реалізації виховних функцій у 

військових підрозділах 
16 

В.6 
загальна оцінка вольової вихованості 

курсантів ВВНЗ МОУ 
35,6 

 

 

Як наслідок цього, багато випускників ВВНЗ після прибуття до військових частин і 

отримання першої офіцерської посади не готові проводити цілеспрямований, постійний і 

ефективний виховний процес з військовослужбовцями строкової служби. 

Таким чином, в результаті констатуючого експерименту встановлено, що 71,6% 

курсантів мали позитивний рівень лідерських якостей, незадовільні результати отримали 

28,4 % вихованців. Виявлено, що у більшості курсантів “ідеал вольової поведінки” є 

недостатньо мотивований і слабо поєднаний з виховною практикою. 

Наслідком низького рівня сформованості лідерських якостей у курсантів є суттєве 

погіршення з часом їх вольового рівня і професійної підготовки, зниження боєготовності 

підрозділів і військових частин. Це помітно впливає на воєнну безпеку держави. 

Лише 16 % курсантів отримала позитивні оцінки за відповідний рівень вмінь і навичок 

при проведенні педагогічного процесу виховання лідерських якостей у військовослужбовців. 

Це свідчить про ігнорування у ВВНЗ педагогічної практики курсантів як важливого засобу 

формування у майбутніх офіцерів якостей лідера, вміння працювати з підлеглими та 

створювати робочі умови у військовому колективі. 

Загалом, відмінні і добрі результати були у 35,6 %, а слабко та незадовільно сформовані 

лідерські якості були виявлені у 64,3 % майбутніх офіцерів. 

Висновки. Запропонована методика проведення аналізу сучасного стану виховання 

лідерських якостей у курсантів вищого військового навчального закладу дозволяє науково-

обґрунтовано визначати рівень лідерських якостей у курсантів ВВНЗ на різних етапах та 

надати рекомендації по їх формуванню та розвиненню. Встановлено, що значна частина 

результатів оцінки рівня лідерських якостей не в повній мірі відповідає вимогам сьогодення, 

а саме вихованню, розвитку та педагогічної підготовки майбутніх офіцерів, отже пошук 

причин низького рівня виховного процесу у ВВНЗ і визначення шляхів його покращення 
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стає актуальним і буде становити подальші наукові дослідження у цьому напрямку. 
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УДК 378.147:355.233.21:004                                                           Копаниця О.В. (НУОУ) 

 

РЕТРОСПЕКТИВНО-ПОНЯТТЄВИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ ЛІДЕРСТВА 

 
Подається ретроспективно-поннятєвий аналіз категорії лідерства, що дозволяє 

диференціювати три основні напрями дослідження – суб’єктивно-психологічний, 

інтеракціоналістичний та функціонально-ситуаційний, що відображають реципроктний 

характер у системі "лідер – його прихильники" та цілісному процесі "управління, 

адміністрування, планування, мотивація, контроль, лідерство". 

Ключові слова та терміни: лідер, управління, адміністрування, планування, мотивація, 

контроль, лідерство, механізми, динаміка та умови взаємовпливу лідера та його послідовників. 

 

Дается ретроспективно-понятийный анализ категории лидерства, что позволяет 

дифференцировать три основных направления исследования – субъективно-психологичное, 

интеракционалистичное и функционально-ситуационное, которые отображают реципрокный 

характер в системе "лидер – его сторонники" и целостном процессе "управление, 

администрирование, планирование, мотивация, контроль, лидерство". 

Ключевые слова и термины: лидер, управление, администрирование, планирование, 

мотивация, контроль, лидерство, механизмы, динамика и условия взаимовлияния лидера и его 

последователей. 

 

The retrospective and notional analysis of the category of leadership is given, that allows to 

differentiate three basic trends of the research – subject and psychological international and functionally-

situational, which represent reciprocity character in the system "leader and his supporters" in the integral 

process "management, administration, planning, motivation, control, leadership". 

Keywords: leader; management, administration, planning, motivation, control, leadership, the 

mechanisms, dynamics and conditions of the mutual influence of leader and his followers. 

 

Аналіз наукових джерел та сучасної соціокультурної ситуації в Україні і світі 

засвідчує, що у сучасному глобалізованому суспільстві інтерес до проблематики лідерства 

суттєво зростає, що зумовлено тим, що розгляд процесів міжособистісної взаємодії з позицій 

гуманістичної психології (А. Маслоу, К. Роджерс та ін.) посилив інтерес до кожної окремої 

особистості, її місця і ролі в цій взаємодії. Крім того, демократичні процеси в суспільстві 

(пов’язані з такими суспільними феноменами як багатопартійність, відносна самостійність 

органів місцевого самоврядування, розвиток підприємництва та бізнесової активності людей) 

активізували процес актуалізації великої кількості лідерів – як суспільно-політичних діячів і 

парламентарів, так і керівників сучасних підприємств, фірм тощо. 

Зазначене знаходить відображення у Законах України “Про освіту” і “Про вищу 

освіту”, Державній національній програмі “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), Національній 

доктрині розвитку освіти накреслена стратегія розвитку освіти, у тому числі й військової, на 

найближчі роки та перспективу.  

Відтак, можна говорити про важливий інноваційний напрям сучасної цивільної та 

військової освіти, пов'язаний із проблемою формування лідерів, які мають брати на себе 

найвідповідальніші рішення, що торкаються їхніх інтересів, і визначають напрямок і 

характер діяльності всієї групи (Н.С.Жеребова, Я.Л.Коломінський, Р.Л.Кричевський).  

Відповідно, останнім часом з'явилася велика кількість наукових праць, присвячених 

проблемам: ролі лідерів у розвитку й становленні групових взаємовідносин (Є.А.Аркін, 

П.П.Блонський, Л.М.Войтоловський, А.І.Залужний), співвідношення лідерства та 

керівництва (А.І.Баштинський, А.І.Вендов, В.Д.Гончаров, Б.Д.Паригін), лідерства у дитячих 

та юнацьких колективах (Л.В.Артемова, І.П.Волков, Я.Л.Коломінський). Ставиться завдання 

критичного осмислення робіт зарубіжних психологів (Н.С.Жеребова). Природа, специфіка, 

функції, типологія лідерства як форми неофіційного керівництва досліджується у працях 

В.Ф.Ануфрієва, В.Д.Гончарова, В.І.Зацепіна, Т.Н.Мальковської.  
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Ці та багато інших питань привертають увагу науковців і практиків до проблеми 

лідерства. Зокрема, широко відомі праці Г.М.Андрєєвої, Г.М.Ашина, І.П.Волкова, 

В.Д.Гончарова, Є.М.Дубровської, Н.С.Жеребової, І.С.Кона, Р.Л.Кречевського, Є.С.Кузьміна, 

І.С.Полонського, Б.Д.Паригіна, А.Г.Сорокової, Л.І.Уманського. Значний емпіричний 

матеріал з проблеми лідерства накопичено за кордоном. Її досліджували Дуглас МакГрегор, 

Курт Левін, Фред Фідлер, Поль Херсі, Кен Бланшар, Бернс Митчел, Роберт Хаус та багато 

інших. 

Отже, аналіз наукових джерел дозволяє стверджувати про актуальність та доцільність 

дослідження поняттєвих аспектів категорії лідерства та формування лідерських якостей у 

різних суспільних та професійних прошарків населення [1–12].  

Відтак, метою статті постає поняттєвий аналіз категорії лідерства, який здійснюється у 

контексті ретроспективного вивчення цього важливого суспільного феномену та 

особистісного новоутворення.  

Зазначимо,  що суспільні джерела лідерства мають глибоке коріння і ведуть свій відлік 

з Давньої Греції. Знаменитий давньогрецький мислитель Сократ першим обґрунтував ідею 

про те, що лідерство – це застосування людиною знань в конкретній ситуації. Іншими 

словами, лідер – це той, хто знає як діяти і що робити в будь-якій обстановці. Відповідно, 

тому, хто прагне керувати іншими людьми, необхідна ґрунтовна теоретична підготовка і 

практичний досвід. Але, наголошував Сократ, знання – це ще не запорука лідерства. Деякі 

люди, які отримали професійну освіту і мають достатньо сформовані навички і вміння у 

своїй сфері діяльності, не завжди визнаються оточенням як лідери. Для цього треба мати 

щось більше. 

Поняття "лідер" та "лідерство" знаходить широке відображення в європейських мовах. 

Англосаксонський корінь слів lead, leader та leadership – “lead” означає “дорога”, “шлях”. 

Він походить від слова “leaden”, що означає “мандрувати”, “подорожувати”, “йти”. 

Англосакси розширили його до значення подорожі, що люди здійснюють певною дорогою. 

Цей народ славився тим, що більшість з них були мореплавцями і так називали курс корабля 

у морі. Відповідно та людина, яка показувала шлях називалася лідером. Ймовірно, ця 

людина, крокуючи землею попереду всіх, як ми говоримо нині, брала б на себе лідерську 

функцію. У морі вона була б навігатором і рульовим, оскільки ці функції виконувала тоді 

одна й та ж людина. 

Слово “лідер” притаманно не тільки англійській мові. Метафора поїздки, шляху, 

подорожі, наприклад, була виявлена в мові племені машона (Зімбабве), а також у перській та 

єгипетській. Давньогрецьке слово hegemon (“лідер”) також, ймовірно, мало значення 

мандрів, дороги, як і давньоримське слово dux (“лідер”). Воно стає зрозумілішим у слові 

“gubernator”, що означає правитель, але це слово буквально перекладається як “рульовий на 

судні” [1; 5; 8]. 

Якщо тлумачити означені вище англійські слова, то потрібно пояснити, що сакси 

запозичили його в Північній Європі і почали використовувати у Великій Британії. У мовах 

деяких народів і народностей, які проживають там можна знайти давнє коріння. Наприклад, 

людина, яка розмовляє англійською, легко зрозуміє голландське leider, скандинавське laedar 

і німецьке leiter. Але у цих європейських мовах відсутня метафора дороги, подорожі у слові 

“лідер”. Навіть у неспокійних сусідів саксів – шотландських та ірландських кельтів – її 

немає. Подібно французам, у мові яких також відсутній цей образ, вони використовують 

слово, в значенні якого є зовсім інший – голова людини. 

Зазначимо, що ці дві метафори – "голова" і "подорож", "дорога" – мають різне 

тлумачення. На нашу думку, одна вказує на вертикаль, друга – на горизонталь. Голова 

знаходиться зверху тіла, вона його основна і важлива частина. Цей образ відповідає 

сприйняттю племені або спільноти як ієрархічної структури. Те, що знаходиться вище від 

землі, вважається більш важливим, суттєвим. До речі, саме тому у сприйнятті людей 

історично склалось таким чином, що лідери повинні бути людьми високого зросту, інакше б 

це викликало б неймовірне здивування. Саме від французького слова chef (“голова”) слово 
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“шеф”, означає “керівник”. 

На відміну від нього, слово “лідер” не має ієрархічного відтінку, так як він і ті, хто йде 

за ним, знаходяться на одному рівні, вони рівноправні. Наголосимо, що європейці, чиї мови 

не мають етимологічної концепції лідерства – особливо французи та іспанці, недавно 

запозичили слово “лідер” з англійської мови. 

Наведемо приклади трактування слів “лідер” і “лідерство” з деяких джерел. Наприклад, 

у довідковій енциклопедичній літературі лідер [англ. leader; lead − вести, керувати] − це той, 

хто користується найбільшим авторитетом у якомусь колективі. Великий тлумачний словник 

сучасної української мови розуміє лідера як того, хто посідає провідне місце серед інших, 

подібних.  

"Лідерство" при цьому можна трактувати як "становище, обов’язки, діяльність лідера; 

першість у чому-небудь". У системі психологічних наук, лідер розуміється як авторитетна 

особа, якій певне людське угрупування за певних обставин надає право приймати важливі 

рішення, які відповідають інтересам групи і визначають напрям та характер її діяльності [7, 

c. 186]. Відтак, феномен лідерство – це соціально-психологічне явище внутрішнього 

розвитку групи, який характеризує ієрархічні відносини домінування і підпорядкування в 

групі [7, c. 186].  

При цьому лідерство може розумітися як:  

а) один із чисельних архетипних образів і джерел загальної здатності людини до життя 

і неперервної еволюції на планеті (Ф. Д. Карделл) [3, c. 12]; 

б) як властивість людини задовольняти власний егоїзм через реалізацію певних 

суспільних інтересів; 

в) як особистість-вектор, оперативний центр чисельних відносин і функцій;  

г) це той, хто вміє служити, змусити функціонувати, здатен створити гармонію 

взаємовідносин між усіма  (А. Менегетті) [4, c. 16-18].  

Для поглиблення нашого розуміння категорій "лідер" та "лідерство" розглянемо 

ретроспективний аспект становлення зазначеної категорії у системі суспільної свідомості.  

Можна говорити про перші теорії лідерства середини ХІХ сторіччя,  серед яких теорія 

"великої людини", яку розробив  шотландський історик Т. Карлайл, який стверджував, що 

історія світу – це біографія великих людей. Як концептуальне припущення в основі 

зазначеної теорії покладалася ідея про те, що лідери – це достатньо виняткові харизматичні 

люди з вродженими лідерськими якостями, серед яких особливого значення набувають 

інтелект, мудрість, певні фізичні характеристики, соціальний статус людини.  

У першій половині XX сторіччі теорія "великої людини" отримує певний розвиток у 

вигляді "теорії лідерських рис". Ця теорія, в основу якої покладена ідея про вроджені риси 

деяких людей (які відрізняють їх від інших, роблять успішними, тобто лідерами), може 

вважатися однією з перших методик психологічного дослідження лідерства [2, c. 162]. На 

основі наукових напрямків зазначеної теорії було сформульовано мету  емпіричних 

досліджень, яка спрямовувалася на вивчення існуючих лідерів у різних соціальних групах, на 

виявлення притаманних їм характерологічних, психологічних, соціальних, фізичних рис, що 

підлягали певній  систематизації та покладалися в основу психолого-соціального портрету 

особистості лідера.  

У зазначених аспектах дослідження феномену лідерства, останнє поставало певним 

соціально-психологічним феноменом, носіями якого є люди, що володіють визначеною 

сукупністю психологічних рис, що дозволяють йому зайняти домінуюче положення в будь-

якій життєвій ситуації [2, c. 162].  

Е. Богардус, який був одним із відомих дослідників теорії рис, здійснив спробу 

окреслити якості, якими має володіти лідер, серед яких найважливішими були: здатність 

звернути на себе увагу, бажання визнання, почуття гумору, допитливість, "соціальна уява", 

під якою він розумів вміння поставити себе на місце інших, тобто емпатію, впевненість у 

своїх можливостях, передбачливість, сила стримування (самоконтроль, спокій в умовах 

соціальної кризи), "енергія, розум і характер". Таким чином, як писав дослідник, 
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"непересічна інтелектуальна обдарованість надає особистості виняткове положення, яке рано 

чи пізно приводить до лідерства" [9, с. 411-414].  

Е. Богардус  описав лідерство, як "особистість в дії за групових умов" і уточнював, що 

лідерство – це "взаємодія між характерними рисами однієї людини та іншими рисами 

багатьох" [9, с. 414], коли для його виникнення необхідні як лідери, так і послідовники. У 

своєму дослідженні Е. Богардус уніфікує постать лідера, інтегрує його риси у цілісну 

систему, ігноруючи ті типи соціальних груп, в яких він функціонує, тобто політичний, 

освітній або лідер у сфері бізнесу мають набір однакових якостей, які дозволяють йому мати 

домінуюче, визнане послідовниками положення не залежно від ситуації. 

Загалом, дослідник справедливо вважав, що "кожна людина має не лише лідерські 

риси, а також ті, що можуть бути названі рисами послідовників" [9, с. 414]. Таким чином, 

людина може бути як лідером, так і послідовником.  

Аналіз теорії рис дозволяє стверджувати, що вона мала суттєві недоліки, оскільки не 

всі її прихильники розглядали можливості формування якостей, які були притаманні лідерам. 

При цьому важко було кількісно та якісно виміряти ту чи іншу лідерську рису та ступінь її 

прояву, що виявляло значні утруднення у визначенні критеріальної бази лідерства як 

суспільного феномену та особистісного новоутворення, коли лідер позиціонувався не як 

продукт соціальних відносин, а як типаж зі сталим визначеним набором біопсихічних 

характеристик, які не залежали від зовнішніх впливів [2, c. 162-163]. 

Суспільно-економічний розвиток виявив необхідність досліджувати особливості 

діяльності лідера в організації, описувати зміст цієї діяльності через категорії управлінських 

ролей, стилів, функцій і відповідальностей, намагатись порівняти поведінку ефективних і не 

ефективних лідерів. Це привело до необхідності встановити відносно стійкі методи і форми, 

способи і прийоми практичної діяльності лідера стосовно послідовників з метою 

мобілізувати їх для досягнення поставленої мети і, зрештою, відшукати єдиний 

універсальний стиль поведінки лідера, який забезпечує успішне функціонування організації. 

Саме на це були спрямовані дослідження Д. МакГрегора ("Людська сторона 

підприємства", 1960 р.), завдяки яким було зроблено значний внесок у розвиток нового 

біхевіористичного (поведінкового) підходу до розуміння лідерства, відповідно до якого 

важливим є розгляд не стільки психометричних характеристиках лідера, скільки його 

лідерської поведінки, коли лідерство почало розглядатись крізь призму понять "дія" і 

"поведінка".  

Д. МакГрегор намагався пояснити, чому життєва активність та поведінка лідера 

базуються на його уявленнях і переконаннях стосовно людей, з якими він працює. Це дало 

змогу диференціювати два типи лідерів:  

1. Перший тип охоплює таких лідерів, які вважають, що середньостатистична людина 

має вроджену відразу до роботи і за нагоди її уникатиме, а тому, щоб добитися від неї 

виконання організаційних задач, її постійно потрібно примушувати, контролювати, 

направляти, залякувати можливим покаранням тощо. Крім того, така людина має відносно 

низький рівень домагань, тому намагається уникати відповідальності, прагне стабільності та 

захищеності, і як наслідок, є не проти того, щоб нею управляли [11, с. 33-34]. Загалом, лідеру 

з такими переконаннями та психологічними особливостями притаманний авторитарний 

стиль управління, певні домінантні риси характеру, оскільки він одноосібно приймає 

рішення в групі на основі власних бажань, не стимулює волевиявлення та ініціативу 

підлеглих, не є прихильником будь-яких інновацій, а в міжособистісному спілкуванні може 

бути різким, безапеляційним, нетерпимим до критики тощо. 

2. До другого типу лідерів належать особистості, які переконані що за належних умов 

роботи людина не лише вчиться брати на себе відповідальність, але й прагне її отримати, що 

люди здатні використати самоуправління і самоконтроль для досягнення доручених їм цілей, 

проявляючи при цьому відносно високий рівень творчості у розв’язанні організаційних 

проблем [11, с. 47-48]. Зазначений підхід є прикладом демократичного стилю лідерства, 

оскільки такий лідер лояльно ставиться до підлеглих, схвалює ініціативу в групі, схильний 
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до колегіальності у прийнятті рішень. Він також виявляє довіру до людей, що передбачає 

делегування частини своїх управлінський повноважень іншим членам групи, коли 

максимально використовується потенціал його прихильників для вирішення поставлених 

задач. Важливим є також і те, що демократичний лідер уникає суб’єктивних оціночних 

суджень у спілкуванні з послідовниками і має високі експектації щодо їхнього внеску у 

спільну справу. 

Зазначені напрями вивчення проблеми лідерства було значно поглиблено у 

дослідженнях групи науковців з університету штату Охайо на чолі з Дж. Хемфілом, Е. 

Кунзом, а пізніше Е. Халпіном і Б. Вінером (40-50-х роки ХХ століття), які розробили анкету 

з описом поведінки лідера стосовно своїх послідовників: респондентів (менеджерів, їхніх 

керівників та підлеглих), просили описати поведінку лідера і оцінити її два основні виміри – 

"ініціацію структури" та "турботу". "Ініціація структури" була описана як "ступінь, до якої 

лідер визначає і структурує свою роль і роль підлеглих з метою досягнення формальних 

цілей групи" [12, с. 54]. Тут, як бачимо, йшлося про шаблони організації діяльності в групі, 

канали комунікації, методи роботи, тобто все, що націлене на формальний бік виконання 

роботи і досягнення поставленої мети. "Турбота", з іншого боку, це "міра, до якої лідер 

виказує свою дружелюбність, підтримку і турботу про підлеглих та піклується про їх 

добробут" [12, с. 54], а отже, його поведінка націлена на підтримку позитивних 

взаємовідносин у групі, неформальний бік роботи.  

Як засвідчили результати, зазначені виміри лідерської поведінки стосовно підлеглих не 

залежать один від одного і можуть виявлятися в різних співвідношеннях і різною мірою в 

межах чотирьох стилів: 1) низька ініціація структури/висока ступінь турботи; 2) низька 

ініціація структури/низькій ступінь турботи; 3) висока ініціація структури/високий ступінь 

турботи; 4) висока ініціація структури/низькій ступінь турботи, коли ефективне лідерство 

характеризується високим ступенем як ініціації структури, так і турботи. 

Якщо до значних наукових здобутків біхевіористської теорії лідерства можна віднести 

той факт, що вона не базується на врахуванні вроджених рисах і вміннях особистості як 

ознаці лідерства, то це дозволяло  заперечуючи постулат про те, що лідерами народжуються. 

Відтак, пропонується інноваційний підхід до розуміння лідерства через вивчення поведінки 

лідера і пошуку універсального стилю керівництва. Такий підхід відкривав шлях до 

формуванню лідерства на противагу психометричному оцінюванню, яке дискримінувало 

людей за ознаками наявності чи відсутності лідерського потенціалу. Однак більшість 

досліджень лідерської поведінки за таким підходом ігнорували те, що обрана лідером 

поведінка має детермінуватися ситуацією, в якій він діє, і відображати групові процеси в 

межах цієї ситуації.  

Зазначене вище зумовило появу ситуативно-ймовірнісного підходу до вивчення 

лідерства, який передбачає, що лідери мають варіювати свою домінантну поведінку 

відповідно до контексту ситуації, оскільки саме ситуація визначає лідерів, які, таким чином, 

постають певними продуктами актуальної життєвої ситуації. Відтак, одні ситуації 

вимагатимуть від лідера контролюючої чи автократичної поведінки, для інших життєвих 

ситуацій демократичний стиль буде найбільш доцільним. Таким чином, під час прийняття 

відповідних рішень лідер має враховувати такі чинники, як мотивація і можливості 

послідовників, які впливають на ситуацію, що, у свою чергу, піддаються впливу інших 

чинників у рамках конкретної ситуації. При цьому взаємовідносини між лідером та 

послідовниками можуть бути ще одним чинником, який впливає на поведінку лідера і його 

послідовників. Тут  змінними ситуації постають люди, завдання, організація, тобто, активне і 

пасивне середовище тощо. 

Такий достатньо діалектичний підхід до розгляду суспільних відносин у системі "лідер 

– прихильники – зовнішні обставини" вимагав поглиблення принципу двохсторонності 

відношень у цій системі. Тому у кінці 70-х р. ХХ століття з’являються декілька теорій, що 

орієнтуються на принципі реципроктності (взаємності, двосторонності), що передбачає 

підсилення ролі послідовників у лідерському процесі. Так, Дж. МакГрегор Бернс 



 239 

обґрунтував теорію "обміну" як протилежність теорії "перетворюючого" лідерства, 

намагаючись пояснити шляхи мотивації і впливу лідера на послідовників. Суттєво, що в 

концептуальній площині зазначеної теорії покладалася ідея взаємного обміну між лідером і 

послідовниками, що означає: лідер за допомогою матеріальних і нематеріальних стимулів 

має забезпечувати виконання роботи, прихильність послідовників і визнання його влади з 

їхнього боку. Тут, як бачимо, у взаємовідносинах між лідером та послідовниками діє 

принцип прагматичного гуманізму "ти мені – я тобі" ("око за око, зуб за зуб"), коли певний 

стимул може актуалізовуватися як у вигляді винагороди – підвищення платні, зміна статусу 

тощо – так і у вигляді покарання. За такого підходу лідер використовує егоїзм своїх 

прихильників, їх інстинкт самозбереження. Однак, з іншого боку, лідер і сам може 

підлаштовуватись до очікувань своїх прихильників, якщо це сприятиме виконанню завдання 

або покращенню мікроклімату в групі.  

За такого підходу лідери не лише впливають на послідовників, але й самі також 

знаходяться під їхнім впливом. Дж.Бернс при цьому розуміє, що лідерство має вийти за 

рамки простого соціального обміну між лідером і послідовниками, воно має звертатися до їх 

"вищих ідеалів і моральних цінностей" [12, с. 351]. Зазначена теорія "перетворюючого" 

лідерства була визначена цим дослідником як "процес, де лідери і послідовники підіймають 

один одного до вищих рівнів моральності й мотивації" [10, с. 20]. А результатом зазначеного 

процесу є "спорідненість взаємного стимулювання і піднесення, яке перетворює 

послідовників на лідерів і здатне перетворити лідерів на моральних агентів" [10, с. 4].  

Суттєво при цьому, що саме моральний аспект є унікальним компонентом цієї теорії і 

найбільш суттєвим доповненням до теорії обміну, оскільки, відповідно до поглядів 

Дж.Бернса, лідерство нерозривно пов’язане з потребами й цілями послідовників, а влада 

лідера використовується лише для досягнення спільної мети, а не для маніпуляції чи 

експлуатації (цей  тип лідерства може практикуватися на всіх рівнях організації, і саме такі 

лідери виступають прикладами для наслідування). 

Розробник теорії лідерського служіння Р. Грінліф поставив служіння в основу 

лідерського процесу, оскільки теорії перетворюючого лідерства покладали в основу 

лідерського процесу лідера і його послідовників, як і  їхній взаємовплив з метою 

самовдосконалення, що вважалося Р. Грінліфом недостатнім для окреслення всіх обставин 

лідерського процесу. При цьому лідер тут розуміється як "слуга", який прагне бути корисним 

суспільству і ставить інтереси спільноти вище своїх власних інтересів. За таким підходом,  

лідерство – це практична філософія людей, які обирають спочатку служіння і лише потім 

лідерство як ще один спосіб служіння. При цьому лідер-слуга необов’язково має обіймати 

формальні лідерські посади, але зобов’язаний служити на засадах співпраці, довіри, 

взаємоповаги, етичного використання влади тощо.  

Відтак, різниця між лідером-слугою і традиційним лідером полягає в мотиві, з яким ці 

два типи лідерів стають на чолі колективу, як формально, так і неформально. Наведемо 

приклад, коли студент, що стає членом студентського самоуправління з метою покращення 

академічних послуг, захисту інтересів студентів тощо, є прикладом лідера-слуги. І навпаки, 

той студент, для кого формальна посада в студентському самоуправлінні є самоціллю, є 

прикладом людини, яка намагається задовольнити свої лідерські амбіції.  

Суттєво,  що метою лідерського служіння виступає самоактуалізація послідовників, на 

яких було направлене це служіння, і набуття ними самими статусу лідерів-слуг. 

Як бачимо, ключовими складовими лідерства є процес, вплив, група і спільна мета. При 

цьому нині лідерство прийнято розглядати як двосторонній або інтерактивний процес, за 

якого лідер не просто односторонньо впливає на послідовників, а й сам знаходиться під їхнім 

впливом, коли відбувається постійний ціннісний обмін, результатом якого є соціальна зміна, 

як кінцевий результат процесу лідерства.  

Слід також відзначити, що лідерство – це лише одна з можливих форм прояву 

соціальної активності особистості. На відміну від “керівництва”, яке відбувається в офіційній 

структурі групи, під лідерством розуміється система неформальних стосунків впливу і 
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домінування. Поняття “лідерство” ширше від поняття “соціометричний статус” і ґрунтується 

також на стосунках референтності, вимогах соціальної ролі. Питома вага організаторських 

здібностей, необхідних лідеру, залежить від виконання його функцій, а наявність 

організаторських здібностей не є вирішальним фактором у процесі висування лідера [6].  

Розглядаючи лідерство, як спосіб поведінки і діяльності суб’єкта в соціальній групі, в 

процесі теоретичного аналізу цього феномена, нами було виділено три позиції, котрим 

відповідають три основні напрями його досліджень [6]: 

1. Суб'єкт діяльності, а саме індивідуально-психологічні особливості особистості лідера 

– суб’єктивно-психологічний напрям. Це перш за все “теорія рис” Є.Богардуса та її аналіз в 

роботах А.Г.Ашина, Г.М.Андрєєвої, Н.С.Жеребової, А.В.Петровського. Суб'єктивно-

психологічний напрямок представлений також у дослідженні проблем комунікативних і 

організаторських здібностей особистості в роботах А.Г.Ковальова, Є.С.Кузьміна, 

Б.Д.Паригіна, А.В.Петровського. Питанням комунікативних і організаторських здібностей 

підлітків і старших школярів присвячені роботи Л.І.Уманського, Є.Є.Вендова, 

Я.Л.Коломинського, І.С.Кона та ін. 

2. Процес діяльності, лідерство як взаємодія лідера і його послідовників – 

інтеракціоналістичний напрям. Результати досліджень Д.Б.Ельконіна, О.С.Залужного, 

Я.Л.Коломінського, О.В.Киричука, Т.А.Крюкової, Т.В.Драгунової, О.П.Краковського, 

Д.І.Фельдштейна дозволили виділити в руслі цього напрямку як мінімум два змістовних 

пласти досліджень лідерства: 1) механізми взаємовпливу лідера і його послідовників; 

2) динаміка взаємовпливу лідера і його послідовників на різних етапах формування 

особистості (вивчення лідерства у вікових групах). 

3. Умови перебігу даної діяльності, тобто вплив зовнішніх стосовно суб'єкта і процесу 

лідерства факторів: соціальної ситуації і рівня розвитку групи – функціонально-

ситуаційний напрям. Це найбільш потужний і широкий напрямок вивчення лідерства, який 

узагальнює ідеї Д.Хоманса (лідерство, як функція групи), Т.Ньюкома, Р.Бейлса (лідерство, як 

функція ситуації), Ф.Фідлера (операціональна модель лідерства), А.В.Петровського 

(діяльнісна опосередкованість лідерства), Р.Л.Кричевського (гіпотеза ціннісного обміну). 

Саме ці ідеї визначили зміст основних сучасних соціально-психологічних досліджень 

лідерства. Проте такий підхід майже зовсім нехтує внутрішні фактори, а саме мотиваційне 

забезпечення поведінки і діяльності лідера. 

Як засвідчує проведений теоретичний аналіз, лідером стає той, хто характеризується 

трьома головними якостями якості: пошаною до інших, винахідливістю і відповідальністю. 

Відтак, лідер також прагне зрозуміти і виконувати життєві правила (пошана до інших), у разі 

невдачі не залишає спроб відшукати нові шляхи (винахідливість) і вміє відповідати за 

наслідки своїх учинків (відповідальність). Тому, на думку Т. Енгстрома, лідер – це людина, 

що спрямовує та визначає діяльність інших людей, що прагнуть до створення постійно 

діючої системи самовдосконалення і керівництва. Лідерство також визначається як 

інформація про те, що потрібно здійснити на наступному етапі, розуміння значущості цих 

дій, знання того, як знайти відповідні ресурси, які стосуються певної життєвої задачі. 

Загалом, лідерство – процес взаємодії лідера з працівниками, під час якого 

забезпечується їхня активна та скоординована участь у досягненні запланованої мети. Це 

також і вміння свідомо здійснювати особливий вплив у межах групи і просувати її у напрямі 

цілей, що забезпечують усталеність та стабільність діяльності інших людей.  

Відтак, для лідера важливою якістю є бачення перспективи. Крім цього, важливою 

якістю великого лідера, на думку Дж. Варна є здатність не тільки знайти бачення 

перспективи, але і чітко сформулювати це нове бачення, що передбачає також і певний 

примус людей його прийняти. Оскільки бачення пов'язане з дією, абсолютно необхідно, 

щоб воно вдягнулося в таку форму, яка дозволила б людям зрозуміти його і наслідувати 

його. Бачення не слід ревниво оберігати від інших, перспективу не слід приховувати. Щоб 

бачення було дієвим, воно повинне бути розділене з іншими. 

Загалом, бачення перспективи складає основу майбутнього успіху та постає 
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важливою якістю лідера. Він бачитимете далі, ніж оточуючі його люди, і знатиме, у якому 

напрямі  необхідно прямувати. Бачення створює цілі, які постають мотивуючим чинником, 

що постійно виводять лідера із стану спокою та допомагають йому долати невдачі і 

труднощі. 

Важливо зазначити також і те що існує різниця між елементами процесу лідерства – 

управлінням, адмініструванням, плануванням, мотивацією, контролем і лідерством. Гарний 

лідер вміє робити ці справи і виходить за їх межі, він знає, як завоювати повну ентузіазму 

підтримку інших людей для виконання поставленого завдання. 

Крім того, лідер, в буквальному сенсі, – це не завжди людина, що "йде попереду", 

оскільки від лідера чекають, що він вкаже шлях, буде зберігати єдність команди (колективу) і 

турбуватися про кожного підлеглого під час виконання спільних завдань. 

Автентичне лідерство відкрито для всіх і кожного, а справжній лідер є таким до тих пір, 

доки він здатний забезпечувати – або дозволяти це іншим – три кола потреб людей, що 

поєднані в групи, а саме:  

– виконувати загальне завдання (знати куди мають рухатися члени групи під час 

виконання спільного завдання); 

– працювати злагоджено в колективі (члени якого мають бути об’єднані в єдину 

команду, колектив; 

– задовольняти потреби кожного співробітника (кожний індивідуум має людські 

потреби та особисті інтереси, які повинні задовольнятися) [2, 8].  

Таким чином, лідерство як поняття та суспільно-особистісний феномен відрізняється 

різноманітністю тлумачень, багатогранністю та універсальністю. Воно виступає предметом 

наукової дискусії, але все ще не є до кінця вивченим феноменом, а тому проблема лідерства 

залишається актуальною.  
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ВИКОРИСТАННЯ Web СЕРВІСІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ 
 

У статті розглянута характеристика соціальних сервісів Веб 2.0 та їх використання в 

навчальній діяльності вищих навчальних закладів ВНЗ (використання відкритих, безкоштовних 

і вільних електронних ресурсів; самостійне створення мережного контенту; участь у нових 

формах навчально-пізнавальної діяльності; участь у професійних наукових спільнотах) і 

перспективи подальшого розвитку технології Веб 3.0. 

Ключові слова: інтерактивні технології навчання, інформаційно-комунікаційні 

технології,контент, соціальні сервіси  

 
В статье рассмотрена характеристика социальных сервисов Вэб 2.0, их использование в 

учебной деятельности ВУЗов (использование открытых, бесплатных и свободных электронных 

ресурсов; самостоятельное создание сетевого контента; участие в новых формах учебно-

познавательной деятельности; участие в профессиональных научных сообществах), а также 

перспективы будущего развития технологий Вэб 3.0. 

Ключевые слова: интерактивные технологии обучения, информационно-комму-

никационные технологии, контент, социальные сервисы. 

 

The article deals with the characteristics of the Web 2.0 social services and their usage in the 

teaching activities of higher educational establishments as well as with the perspectives (use of open, free 

and available electronic resources, independent network of content creation, participationin new forms of 

teaching and learning activities, participation in professional scientific societies) of the further 

development of the Web 3.0 technology. 

Keywords: interactive learning technologies, information and communication technologies, content, 

social services. 

 

Вступ. Поява Інтернету та активний розвиток інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) у ХХ ст. дали змогу успішно реалізувати їх упровадження в навчальний 

процес вищих навчальних закладів (ВНЗ). Входження України в світове співтовариство 

сприяло актуалізації комунікативних аспектів навчальної діяльності студентів і підвищенню 

кваліфікації педагогів. Нині в мережі Інтернет є чимало продуктивних технологій, за 

допомогою яких студенти та викладачі мають змогу змістовно спілкуватися, обговорювати 

важливі проблеми, створювати інтелектуальні продукти, обмінюватися досвідом та 

інформацією тощо. На початку ХХІ ст. світове співтовариство спостерігає появу та розвиток 

веб-сервісів другого покоління. 

Суттєво, що відповідно до особистісно-орієнтованої парадигми освіти, формування 

професійної компетентності майбутнього фахівця входить у загальний контекст формування 

особистості як суб’єкта діяльності. Аналіз студентської діяльності свідчить, що сучасна 

система професійної підготовки студентів у ВНЗ технічного профілю має орієнтуватись на 

розвиток і саморозвиток особистості студента як суб’єкта пізнавальної, фахової діяльності; на 

розширення можливостей майбутнього фахівця реалізувати себе в різних видах діяльності, 

виявляючи різні її стилі. Сучасна освітня діяльність дає можливість вибору студентам змісту 

навчально-пізнавальної діяльності, її засобів і методів (принцип варіативності навчання в 

системі освіті. Умови особистісної самоактуалізації, самореалізації студента, що виявляється в 

багатій життєвій компетентності (у склад якої входить фахова компетентність).Вона сприяє 

досягненню успіхів у житті та відповідає багатоманітним сферам життя.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Модернізація сучасної освіти, активне 

впровадження ІКТ у навчальний процес, розвиток e-learning сприяє створенню навчальних 

спільнот і нових методик навчання, підвищенню інформаційної культури. Яким же чином 
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сучасні ІКТ впливають на якість підготовки студентів у ВНЗ? Аналіз попередніх досліджень 

свідчить, що проблемі використання ІКТ у навчальній діяльності приділяється значна увага 

вченими такими, як: В.П. Биков, Р.О. Гуревич, І.В. Захарова, М.Ф. Жалдак, С.М. Сисоєва, Є. 

В. Полат, В.І, Кухаренко та іншими. Особлива увага зосереджена на проблемі використання 

соціальних сервісів Beб 2.0 у навчальній діяльності. 

Розвиток сучасного електронного навчання ставить студента у центр навчальної 

взаємодії учасників навчального процесу на основі інструментів Beб 2.0: блогів, вікі, 

загальних закладок, соціальних мереж та ін., що, безумовно, сприятиме самостійному 

створенню та обговоренню навчального контенту. 

Мережева педагогіка розвивається в тісному зв'язку з мережею Інтернет і прямо 

залежить від стану і концепцій розвитку «всесвітньої павутини». Її сучасна концепція 

розвитку отримала назву Веб 2.0. Появу цього терміна Веб 2.0 прийнято пов'язувати зі 

статтею Т. О'Рейлі –«What Is Wеb 2.0» від 30 вересня 2005 року [4]. Відомо, що обговорення 

нових можливостей і появу нового класу задач і програм О'Рейлі почав здійснювати ще в 

минулому столітті. Основна увага критиків була спрямовано на перехід від світу, в якому 

основою інформаційної діяльності були комп'ютери та встановлене на них програмне 

забезпечення, до світу, де платформою для спільних дій є «всесвітня павутина» та 

інформаційні додатки.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Традиційне програмне забезпечення 

вбудовувало значну кількість інформації у значну кількість програмного коду. Наприклад, 

текстові (МS Word) і графічні (РhotoShop) редактори значно більші за обсягом, ніж 

документи і малюнки, які в них створюються. Соціальні сервіси трансформують значну 

кількість програмного забезпечення у значну кількість інформації. Вчені відзначають, що із 

середовища, в якому люди одержували інформацію, читали новини, слухали радіо, дивилися 

телевізор, «всесвітня павутина» нині стає платформою, на базі якої відбувається спілкування 

людей, причому сучасний словник містить величезний спектр мультимедійних форматів. 

Розвиток інформаційного забезпечення на основі Веб-платформи в перші роки XXI століття 

супроводжується появою величезної кількості веб-сервісів, які підтримували різні потреби й 

побажання користувачів. Важливо відзначити, що інформаційні сервіси нового покоління з 

особливою повагою ставилися до користувачів і розглядали їх як авторів та співавторів 

мережевого контенту. Дії, які виконують користувачі мережевого інформаційного 

забезпечення, є досить простими: зробити вибір, купити або продати, ввести значну кількість 

інформації, розмістити в мережі документ, фотографію або відеофайл, зберегти посилання на 

знайдений документ тощо. 

Нині оголошено про створення третього покоління мережевих сервісів, що діють в 

Інтернеті, заснованих на об'ємному сприйнятті. Але для більшості користувачів і друга 

версія соціальних сервісів Веб 2.0 є незнайомим терміном, що лякає,  який хочеться обійти 

стороною і працювати на старому звичному Веб порталі, де для спілкування є поштові 

сервіси, для пошуку інформації – пошукові машини, для обробки файлів – ftp сервери.  

На початку 2005 року Веб 2.0 стає невід'ємною частиною сучасної дійсності, і 

залишається повноправним членом інформаційного суспільства. Необхідно не тільки знати 

його сервіси, а й активно застосовувати їх у своїй навчальній, науковій і професійній 

діяльності. Для ознайомлення студентів ВНЗ з Веб 2.0 можна запропонувати такі форми 

організації навчального процесу: класичну форму навчання, та наукової діяльності. Веб 2.0 

як рух є скоріше соціальним, ніж технологічним феноменом. Він передбачає активну участь 

людей у наповненні мережі матеріалами, в обміні своїми навичками й уміннями. Відкритість 

для розвитку Веб 2.0 значно менш важлива, ніж відкритість учасників руху, їхня готовність 

ділитися своїми матеріалами, своїми знаннями й уміннями. Серед різноманіття способів 

класифікації сервісів Веб 2.0 найбільш простою і зрозумілою є, мабуть, користувацька 

класифікація за способом використання: 

- мережеві щоденники; 

- спільний пошук інформації; 
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- спільне зберігання закладок; 

- спільне зберігання медіафайлів: фотографії, схеми, малюнки, презентації, 

відеодокументи, карти знань, аудіозаписи; 

- спільне редагування документів, електронних таблиць; 

- колективне редагування гіпертекстів [2]. 

Стрімкий розвиток глобальної мережі Інтернет (Веб 2.0) та освоєння користувачами її 

можливостей впливає на різні сторони життя та діяльності людини. Вимогою часу є 

підготовлені для роботи в нових умовах педагогів. Потреба в них стане ще більш актуальною 

найближчим часом. Використання комп'ютерів в освіті вже перестало бути надзвичайним 

явищем у навчальних закладах. На даному етапі виникає нова категорія культури, якою 

необхідно оволодіти – це інформаційна культура учасників навчально - виховного процесу. 

Соціальні сервіси Веб 2.0 надають необмежені можливості для удосконалення 

навчально-педагогічної діяльності викладача ВНЗ. Половина навчального навантаження 

студентів денної форми навчання відводиться на самостійну роботу. Для організації її таким 

чином, щоб студенти справді одержували нові знання, самостійно освоювали додаткові 

джерела інформації, необхідно мати в бібліотеках достатню кількість сучасної літератури з 

предмета. Щорічно випускається значна кількість навчальної та методичної літератури, 

більшість якої має такі недоліки: ціна і невідповідність новітнім даним і сучасним знанням. 

Невідповідність викликана, по-перше, тим, що не всі підрічники та навчальні посібники 

проходять редакційну обробку, а також наукове рецензування і редагування; а по-друге, цикл 

видання книги хоча і значно скоротився, завдяки новітнім інформаційним технологіям, проте 

процесс виходу в світ підручника чи навчального посібника з грифом Містерства освіти і 

науки України займає певний час. Таким чином, виданий підручник може бути морально вже 

застаріти, не будучи випущеним з друкарні. Особливо це стосується таких наук і напрямів, 

де використовуються відомості з обчислювальної техніки та інформаційних технологій. 

Враховуючи це, більшість студентів вважають за краще користуватися «всесвітньою 

павутиною» для пошуку необхідної інформації. 

Існує значна кількість різних Інтернет-ресурсів, де інформація об'єднується за 

напрямами, а на будь-яке питання можна одержати відповідь від фахівців через форум. Тут 

окремо слід згадати соціальний сервіс Вікіпедія, (http://ru.wikipedia.org.). Інформація, 

представлена на ньому, написана професійно, доступною для студентів мовою, добре 

структурована. Але головна перевага цього сервісу полягає в тому, що інформація надається 

не для копіювання, а для колективного редагування, і будь-який з користувачів, який вважає 

себе компетентним у певному питанні, може внести свої корективи, поділитися досвідом і 

знаннями. Таке колективне написання наукової статті дає змогу користувачам-читачам бути 

в курсі досягнень сьогодення, а не застарілих відомостей. Студенти, які вносять корективи 

до існуючої статті з предмета, що вивчається, показують високий рівень своїх теоретичних 

знань і практичних навичок, що підвищує їхню самооцінку, рейтинг серед студентського і 

викладацького співтовариства. Рейтинг може бути визначений в кількісному еквіваленті і 

врахований у процесі виставляння підсумкової оцінки за іспит. 

Наступний соціальний сервіс, що дає змогу не тільки урізноманітнити навчальний 

процес, а й підвищити якість навчання завдяки спільній діяльності студентів і викладачів, 

базується на технології блогів. 

Створюючи співтовариства з різних дисциплін, можна обговорювати із студентами 

навчальні теми дисципліни в слушний для всіх сторін час. Навчання за допомогою блогів дає 

змогу організовувати навчальну діяльність таким чином, що, з одного боку, викладач працює 

зі всіма студентами, а з іншого, кожний студент може ставити питання, які цікавлять його, 

відповідь на які може дати будь-який бажаючий. 

Специфічною є засвоєння знать умінь і навичок студентами технічних вищих 

навчальних закладів. Широкого розповсюдження отримали програми моделювання 

різноманітних фізичних процесів. Вони дають змогу швидко зібрати на віртуальному 

робочому місці принципову схему наприклад радіотехнічного пристрою підключити його і 
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випробувати. Широкий спектр застосовуємих вимірювальних приладів дозволяє 

контролювати різноманітні характеристики перехідних процесів, побачити виміряні 

показники на екрані ПЕОМ (осцилограми, граіки, вольт-амперні характеристики). 

Отже, через групову участь в процесі навчання можна сформувати і розвинути такі 

риси, Соціалізація. Студенти навчаються формулювати і грамотно ставити питання, а потім 

інтерпретувати одержані відповіді. В результаті поліпшується не тільки письмо 

студентів,оскільки доводиться стежити за грамотним викладом своїх записів, а й усне та 

писемне мовлення. Колективний розум. Робота в групах, мозковий штурм дають 

можливість вирішувати проблеми, які важко розв’язувати одному. Комунікація. 

Обговорюючи професійні питання, студенти здобувають навички ведення дискусій: їх 

організації, управління, уникнення конфліктних ситуацій. Навчальна. Багаторазове 

вивчення матеріалу за лінійною та розгалуженою схемою. 

Підвищення самооцінки. З метою стимулювання інтересу до соціальних сервісів Веб 

2.0 пропонується організовувати олімпіади серед студентів. На відміну від першого 

покоління сервісів, він дає змогу користувачам спільно діяти – обмінюватися інформацією, 

зберігати посилання та мультимедійні документи, створювати та редагувати публікації. 

Тобто відбувається налагодження соціальної взаємодії. Тому технології Веб 2.0 ще 

називають соціальними сервісами Інтернету. 

Соціальні сервіси – нові можливості задоволення потреб: 

– соціальних; 
–  у самоповазі; 
–  у самореалізації; 
– Декілька прикладів сервісів, що ілюструють технології Веб 2.0: 
–  Groups (групи) – списки розсилки + загальні веб-ресурси (http://groups.yahoo.com); 

–  Вlog (блоги, ЖЖ) – «альтернативна журналістика» (htpp: // www.liveJournal.com); 

–  Wiki (Вікі) – просте створення сайтів (eduwiki.uran.net.ua; www.uk.wikiprdia.org/wiki; 

– ITEACH WIKI – майданчик для спілкування учасників програми «Іntel@Навчання для 

майбутнього»); 

–  Flickr (Флікр) – колективні колекції фото (http://flickr.com); 

–  Delicious (Делішес) – колективні колекції гіперпосилань (http://delicious.com). 

Приклади соціальних мереж: 

–  В контакте (http://vkontakte.ru); 
–  Одноклассники (http://odnoklassniki.ru). 
У чому ж полягає значимість розвитку соціальних сервісів для педагогічних мереж? 

Можна виділити такі елементи: 

–  нові механізми формування професійної репутації і професійного просування; 
–  нові можливості для ефективної групової взаємодії педагогів та студентів у 

колективному створенні інформаційних ресурсів. 

Викладач від роботи в мережі може одержати: 

–  текстові конспекти занять, програми, плани роботи, презентації, фотоальбоми, 
відеозаписи лекцій та групових занять ; 

–  щоденники подій, повідомлення, які відображають ціннісні орієнтації і основну мету; 
–  критичну оцінку професіоналізму викладача студентами [3, с.7–8]. 

Особливістю Веб 2.0 є зміна пріоритетів та акцентів у використанні технологій та 

задоволенні потреб користувачів. Якщо Веб 1.0 орієнтувався на розвиток технологій 

комп'ютерної взаємодії, то Веб 2.0 розвиває технології орієнтовані на користувачів. Нові 

інформаційні технології суттєво впливають на колективні способи спілкування, мислення та 

дій. Сервіси Веб 2.0 надають право користувачам самостійно створювати контент, змінювати 

його та управляти зв'язками між своїми та чужими матеріалами. Така взаємодія 

характеризується підвищеним рівнем комунікації, координації та включення користувачів у 

процесс використання та створення ресурсів, поновлення сервісів. Інформацію (текстову, 

мультимедійну) може розміщувати на сайті будь-який користувач, а інші відвідувачі 
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використовувати, поліпшувати, оцінювати, коментувати, тобто контролювати процес 

формування інформаційних ресурсів. Технології Веб 2.0 набули широкої популярності серед 

користувачів протягом останніх п'яти років. Еволюція Інтернету викликала появу нових 

технологій. Їх головна відміна від попередніх у тому, що для ефективної роботи їм необхідна 

активна участь користувачів. Нові технології інтерактивні і потребують від користувачів 

генерації нової інформації і контенту. 

Таким чином Сервіси Веб 2.0 відкривають перед викладачами такі можливості:  

1. використання відкритих, безкоштовних і вільних електронних ресурсів – навчальних 

комп'ютерних програм,електронних підручників, мовних ігор, зображень і звукових файлів, 

які можуть бути використані з навчальною метою;  

2. самостійне створення мережного контенту – текстів, малюнків, фотографій, аудіо- 

та відео фрагментів;  

участь у нових формах навчально-пізнавальної діяльності, що пов'язано як з пошуком у 

мережі іншомовної інформації, так і зі створенням та редагуванням власних текстів, 

фотографій, аудіозаписів, відеофрагментів тощо; 

3. участь упрофесійних наукових спільнотах, що розширює не тільки розумові 

здібності, а й поле спільної діяльності й співробітництва з іншими людьми [1, 246]. 

Беручи до уваги, що інформатизація освіти залишається пріоритетним напрямом 

розвитком нашої держави, слід відмітити основні напрямки розвитку інформаційно-

комунікатиних технологій: 

- Створити на державному рівні мережу центрів і фондів дидактично орієнтованих 
засобів та систем, а також асоціацію навчальних закладів, яка буде розповсюджувати досвід 

розробки і впровадження ІКТ в навчально-виховний процес; 

- Забезпечити компютерно орієнтованими системами навчання навчальні заклади всіх 
типів акредитації. 

Висновок Освітня технологія Веб 2.0 створила глибокий прорив і реалізувала суб’єкт-

суб’єктні відносини між викладачами і студентами в мережі Інтернет, а також обмін 

досвідом між педагогами, зворотний зв'язок із студентами. 

Нині розвивається концепція Веб 3.0, що створюються в рамках проекту WIP 

Євросоюзу і покликана привести у відповідність архітектуру всесвітньої мережі та постійно 

зростаючої потреби до створення користувачами мереж довільної архітектури. На думку 

групи вчених-розробників, об’єднаних у рамках проекту WIP Євросоюзу, на зміну мережам з 

контентом, що генерується користувачами (Веб 2.0) прийдуть мережі з фізичною 

архітектурою, що задається самими користувачами – Веб 3.0. Концепція Веб 3.0 припускає 

створення надійного, гнучкого, оптимізованого і при цьому «дружнього» за ставленням до 

користувачів набору технологій і стандартів, котрі дали б змогу користувачеві, де б він не 

перебував, ідентифікувати будь-який пристрій, що знаходиться поблизу нього, і створити 

мережу з ним. Причому це стане можливим навіть за відсутності у нього технічних знань. 
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УДК 378.22                                                                           к.псих.н., доц. Кришталь М.А.,  

(Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля), 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У  

МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ОСНОВНА ФУНКЦІЯ  

ПЕДАГОГІВ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

У статті обґрунтовується зміст понять «професійна компетентність» і «фахова 

компетентність» щодо майбутніх бакалаврів пожежної безпеки. Водночас наголошується на 

тому, що їх формування є основним напрямом педагогічної діяльності науково-педагогічних 

працівників військово-спеціальних дисциплін у ВНЗ МНС України.  

Ключові слова: професійна компетентність, фахова компетентність, бакалавр пожежної 

безпеки, формування, військово-спеціальні дисципліни.  

 

В статье обосновывается содержание понятия «профессиональная компетентность» и 

«специальная компетентность» применительно будущих бакалавров пожарной безопасности. 

Одновременно обращается внимание на их формировании как основного направления работы 

научно-педагогических работников военно-специальных дисциплин ВУЗов МЧС Украины.  

Ключевые слова: профессиональная компетентность, специальная компетентность, 

бакалавр пожарной безопасности, формирование, военно-специальные дисциплины.  

 

The article proves the notions “Professional Competence” and “Specialty Competence” concerning 

future Bachelors of Fire Security. At the same time, it stresses that their development is the main direction 

of the pedagogical activity of the teaching staff of special military subjects in the educational institution of 

the Ministry of Emergencies of Ukraine.  

Keywords: Professional Competence; Specialty Competence; Bachelor of Fire Security; 

development; special military subjects. 

 

Актуальність статті. Проблема формування професійної та фахової компетентності в 

майбутніх фахівців пожежної безпеки у процесі вивчення ними військово-спеціальних 

дисциплін є однієї з актуальніших в системі професійної підготовки фахівців з надзвичайних 

ситуацій в системі освіти МНС України. Взагалі компетентнісний підхід в освіті є достатньо 

популярною в багатьох країнах. Хоча, він “…не є цілковито новим. Орієнтація на засвоєння 

вмінь, способів діяльності і, більш того, узагальнених способів діяльності була провідною в 

роботах… вітчизняних педагогів… та їх послідовників...” [2, с. 42]. 

Свою суттєву специфіку мають професійна і фахова види компетентності фахівців 

пожежної безпеки, професія яких стала однією з найнеобхідніших у сучасному світі. Це 

зумовлено викликами сучасного індустріального суспільства, наявністю передумов до 

виникнення техногенних катастроф і збільшенням кількості природних лих і катастроф [9]. 

Отже, існують суспільні потреби в таких фахівцях, що в свою чергу викликає становлення й 

розвиток вищої спеціальної освіти в МНС України. Але, водночас, психолого-педагогічні 

проблеми професійної їх підготовки, особливо роль і місце загальновійськових і військово-

спеціальних дисциплін у їх професійній підготовці, а також педагогічні аспекти покликання 

та функцій педагогів цих дисциплін досліджені та розв’язані на сьогоднішній день, на жаль, 

недостатньо чи, практично, не досліджені. В аспекті нашого дослідження для нас особливий 

інтерес представляє результативний компонент педагогічної діяльності педагогів 

загальновійськових і військово-спеціальних дисциплін, яким має бути, на наше тверде 

переконання, професійна та фахова види компетентності випускників ВНЗ МНС України. 

Таке розуміння та сприйняття педагогами цілей, завдань, змісту, технологій і результату 

своєї педагогічної діяльності має важливе, навіть концептуальне значення для системи освіти 

МНС України. «…у контексті сучасних завдань, які постають перед підрозділами МНС 

України, екстремально-професійна підготовка вимагає нових підходів і вдосконалення всіх її 

систем» [6, с. 85]. 



 248 

Мета статті: обґрунтування основної функції педагогічної діяльності педагогів 

військово-спеціальних дисциплін у ВНЗ МНС України. 

Аналіз результатів останніх досліджень. Різні психолого-педагогічні проблеми 

підготовки майбутніх фахівців для МНС України відображені в дисертаційних дослідженнях 

і наукових доробках українських науковців (О.В. Бикова, М.Й. Варій, О.Є. Горохівський, 

О.П. Євсюков, М.С. Коваль, М.М. Козяр, О.М. Парубок, О.В. Тімченко, Т.В. Ткаченко та ін.). 

Найбільший інтерес для нас представляють дисертації М.М. Козяра [7], яка стосується 

системних проблем підготовки фахівців для МНС України, В.О. Ткаченка [22] – формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій, а також О.Є. Горохівського [3] – формування 

пізнавальної активності курсантів ВНЗ МНС у процесі вивчення спеціальних дисциплін. Але 

серед них не має дисертацій, які стосуються педагогів військово-спеціальних дисциплін 

системи освіти МНС і педагогічного обґрунтування їх основної функції – це формування 

професійної та фахової видів компетентності у майбутніх бакалаврів пожежної безпеки.  

Виклад основного дослідницького матеріалу. Поняття “компетенція”, як 

зазначається у словнику Вебster, виник у 1596 році. Але тільки наприкінці ХХ ст. значення 

цього поняття і його вплив на систему освіту стали постійно зростати. Воно в перекладі з 

латинського competentia означає коло питань, в яких особа добре обізнана, володіє певними 

знаннями й досвідом; competent (франц.) – компетентний, право спроможний; competent 

(лат.) – відповідний, здібний; competence (англ.) – здібність (компетенція) [12, с. 148]. У 

польській мові компетентний – це «...правосильний, уповноважений до діяльності, до 

прийняття рішення» [26, с. 115]. У польській педагогіці – це «правосильний, уповноважений 

до діяльності, до прийняття рішення; той, хто має компетенцію, кваліфікацію до 

формулювання підсумків і оцінок» [27, с. 115]. 

У Словнику іноземних мов поняття «компетентність» характеризується як «1) 

авторитетність, обізнаність; 2) володіння компетенцією», а «компетентний» – як «1) 

правосильний; 2) той, хто знає, володіє необхідною інформацією, авторитетний у чомусь…» 

[17, с. 541].  

Отже, що все, «…що використовується в процесі виробництва, визначається терміном 

«компетентність» [21, с. 28]. У цілому поняття «компетентність», «поінформованість», 

«обізнаність», «досвідченість» та «авторитетність» є синонімами, які відповідно 

конкретизуються щодо конкретних сфер професійної діяльності, різних видів активності 

особи (наприклад. ключові та професійні види компетентності). «Компетентною є та людина, 

яка відповідним чином приготовлена до певної діяльності. У зв’язку з цим компетентним у 

професії називаємо таку людину, яка має відповідну професійну підготовку» [25, с.184].  

До ключових компетентностей відносять сукупність таких видів компетентності, без 

яких особа не може бути суб’єктом життєдіяльності в суспільстві та не може формувати інші 

види компетентності, серед яких провідною є професійна.  

Професійну компетентність Дж. Равен визначає як специфічну здатність особи, 

необхідну для ефективного виконання конкретної діяльності в певній предметній галузі. 

Вона включає як вузькоспеціальні знання, особливого роду предметні навички, способи 

мислення, а також розуміння відповідальності за свої дії [11]. Це, насамперед, інтегральна 

якість фахівця, яка проявляється в його загальній здатності та готовності до конкретної 

професійної та фахової діяльності (В.І. Свистун, Г.К. Селевко, В.В. Ягупов). Окремі науковці 

до її змісту включають спеціальну, соціальну та особистісну складові, а також здатність 

організовувати свою працю та оволодіння лідерськими якостями в сукупності з харизмою 

[24].  

Таке розуміння змісту професійної компетентності стало, практично, аксіомою для 

організаторів освіти. У зв’язку з цим наголошують, що «доцільно звернутись до досвіду 

економічно розвинених європейських країн з розроблення та впровадження компетентнісно 

орієнтованого підходу до формування змісту освіти…» [20, с. 19], оскільки «українська 

освіта тільки починає оперувати поняттям компетентності…» [20, с. 25].  
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Взагалі «компетентнісний підхід означає поступову переорієнтацію домінуючої 

освітньої парадигми з переважаючою трансляцією знань, формуванням навичок на створення 

умов для оволодіння комплексом компетенцій, які означають потенціал, здатність 

випускника до виживання і стійкої життєдіяльності в умовах сучасного багатофакторного… 

простору” [15, с. 138]. Нині зміст державного стандарту підготовки фахівців вищою освітою 

обґрунтовується через відповідні компетенції, які має розв’язувати випускник ВНЗ. 

Водночас склалася певна дилема, оскільки “Якщо ми говоримо про компетентнісний підхід 

щодо учня, то ми маємо говорити і про компетентнісний підхід щодо вчителя. В цій логіці 

можна прийти до висновку про те, що в професійних характеристиках вчителя мають 

з’являтися нові складові. Вчитель стає і організатором, і консультантом, і тьютором тощо” 

[19, с. 49].  

Таке методологічне положення є провідним для розуміння призначення педагога 

військово-спеціальних дисциплін. У зв’язку з цим більш докладно охарактеризуємо 

проблему професійної та фахової компетентності, яку вони мають усвідомлювати, 

сприймати, позитивно ставитися, розв’язувати у своїй повсякденній педагогічній діяльності, 

оцінювати якість її розв’язання, використовуючи відповідні об’єктивні критерії та їх 

показники. Тут слід виходити з такого положення: для підготовки особи до певного виду 

професійної та фахової діяльності необхідна професійна (спеціальна) освіта, яка зумовлена 

поділом праці на певні трудові напрями, продиктована потребами цілеспрямованої фахової 

підготовки особи, як майбутнього суб’єкта професійної діяльності. Одним із таких галузей 

професійної освіти є система вищої освіти МНС України, яка є основним замовником і 

споживачем кадрів – фахівців надзвичайних ситуацій. Вона забезпечує підготовку 

кваліфікованих робітників, фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів – від бакалаврів 

до магістрів, науковців. Їх підготовка на основі компетентнісного підходу означає відхід від 

традиційних професійних і фахових знань, навичок і вмінь, а зосередження уваги системи 

вищої освіти на формуванні основних видів компетентності, які змістовно та функціонально 

безпосередньо пов’язані та корелюються з основними компетенціями випускника ВНЗ МНС 

України.  

Тут необхідно зосередити увагу на змісті понять “компетенція” і “компетентність”, 

оскільки з кінця 90-х років XX ст. вони є предметом багатьох дискусій, оскільки вони або 

ототожнюються, або диференціюються. Згідно з першим варіантом, найбільш експліцитно 

представленими у Глосарії термінів ЕФО (1997), вони визначаються як здатність робити 

щось добре чи ефективно; відповідність до вимог, що ставляться при працевлаштуванні; 

здатність виконувати особливі трудові функції; а згідно з другим – ці поняття сприймаються 

за принципом загального й індивідуального [23 , с. 60]). 

Е.Ф. Зеєр визначає компетенцію як здатність діяти самостійно й відповідально в межах 

своєї компетентності; а компетентність як глибоке, доскональне знання особою виконуваної 

роботи, способів і засобів досягнення намічених цілей, а також наявність відповідних умінь і 

навичок [14, с. 48-49]. 

«Поняття компетенції і компетентності …багатокомпонентні», – слушно підкреслює 

Г.К. Селевко [15, с. 140]. Він загальну компетентність людини характеризує як комплекс 

когнітивних, діяльнісних і стосункових (афективних) компонентів, а аналізуючи поняття 

“компетентність”, він включає вже не тільки когнітивну (знання) і операціонально-

технологічну (діяльнісну) складові, а також мотиваційну (емоціональну), етичну, соціальну і 

поведінкову складові. 

На основі аналізу результатів досліджень можна зауважити, що більшість науковців під 

компетентністю розуміють загальну здатність особистості до дії як суб’єкта професійної 

діяльності, що ґрунтуються на його знаннях і досвіді, набутих завдяки навчанню й 

вихованню, зорієнтованих на становлення як суб’єкта життя, культури та професійної 

діяльності, активну інтеграцію в суспільство, освоєння багатогранної рольової палітри в 

процесі життєдіяльності, а компетенцію – як коло повноважень чи посадових обов’язків, які 

має виконувати фахівець на певній посаді.  
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Природа компетентності та її складові багатогранні, різноманітні, взаємозумовлені, а їх 

прояв має діяльнісний та індивідуальний характер. Компетентність одночасно в комплексно 

поєднує професійні та фахові знання, навички, вміння, здатності, культуру певної 

професійної поведінки, ставлення до професійної діяльності та фаху. Вона дає особі, як 

суб’єкту професійної діяльності, можливість розв’язувати найрізноманітніші життєві та 

професійні проблеми, отримувати й критично аналізувати фахову інформацію, професійно 

обґрунтовано та виважено ухвалювати рішення, оцінювати соціальні наслідки своїх дій, 

працювати у групі, розробляти й виконувати контракти, включатись у проекти, 

організовувати свою професійну діяльність, використовувати нові інформаційні технології, 

проявляти стійкість перед труднощами, знаходити нові рішення, тобто самореалізуватися як 

суб’єкт буття та життєдіяльності, як суб’єкт професійної та фахової діяльності.  

Словник “Професійна освіта” дає таке визначення: “компетентність” – це сукупність 

знань і вмінь, необхідних для ефективної професійної діяльності, уміння аналізувати, 

передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати інформацію [13, с. 149]. 

Отже, поняття “компетентність бакалавра пожежної безпеки” означає його 

актуалізовану здатність і водночас готовність реалізовувати основні посадові компетенції як 

фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" у галузі знань 1702 "Цивільний захист" 

за напрямом 6.170203 “Пожежна безпека”, основними передумовами яких є позитивне 

ставлення і настанова до фаху пожежного профілю, наявність професійних і фахових знань, 

навичок, умінь, здатностей, засвоєних способів, методів, технологій і засобів здійснення 

фахової діяльності як фахівцю надзвичайних ситуацій, а також сформованість його 

професійно важливих якостей як суб’єкта професійної діяльності.  

Відповідно, закономірно виникає проблема класифікації основних видів 

компетентності, серед яких для суб’єкта професійної діяльності провідною є професійна 

компетентність, а стрижньовим видом якої є фахова компетентність.  

Вважаємо, що професійна компетентність бакалавра пожежної безпеки – це його 

готовність як фахівця до професійної діяльності в системі МНС України та здатність 

позитивно розв’язувати основні посадові компетенції, що виникають у процесі цієї 

діяльності. Тут для нас головним поняттям є компетентний: той, хто “має достатні знання в 

якій-небудь галузі, з чим-небудь добре обізнаний, тямучий, ґрунтується на знанні, 

кваліфікований” [18, с. 250]; це – «правосильний, уповноважений до діяльності, до 

прийняття рішення; той, хто має компетенцію, кваліфікацію до формулювання підсумків і 

оцінок» [27, с. 115]. 

Різні науковці включають різну кількість складових у зміст поняття «професійна 

компетентність», цей перелік розпочинається з тріади «ЗНУ», тобто з знань, навичок, вмінь і 

закінчується ставленням фахівця до свого фаху. До цього переліку поступово додають, 

наприклад, професійно важливі якості (Е.Ф. Зеєр), здатність приймати рішення і нести 

відповідальність за їх реалізацію при виконанні функціональних обов’язків (Г.С. Данилова), 

професійне мислення (Г. Малиновська), розуміння основних чинників забезпечення якості 

продукції та можливих шляхів їх поліпшення (О.Г. Романовський) тощо.  

Науковцями підкреслюється, що – це не тільки професійні знання, навички і досвід 

діяльності і певній сфері, але і ставлення до справи, позитивні схильності, інтереси і 

прагнення, здатність ефективно використовувати знання й уміння в професійній діяльності, а 

також особистісні якості для забезпечення необхідного результату на конкретному робочому 

місці у даній робочій обстановці [5].  

Низка цих думок і висловлень є дискусійними. Але в них міститься раціональне зерно: 

це – комплексне і системне, динамічне та багатогранне, інтегральне та універсальне, 

професійне та фахове, загальне та індивідуальне психолого-педагогічне явище, яке 

демонструє різні грані педагогічної діяльності науково-педагогічних працівників у ВНЗ, 

спрямованої на професійну підготовку фахівців. Таке розуміння сутності та природи 

професійної компетентності фахівця пожежної безпеки суттєво уточнює основні функції 

педагогів військово-спеціальних дисциплін, оскільки вони з простого транслятора 
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програмованих знань становляться відповідальними особами, педагогами, справжніми 

вчителями своїх вихованців. Отже, вони мають заздалегідь зпроектувати та змоделювати 

свою педагогічну діяльність щодо випускника ВНЗ МНС України, який має стати справжнім 

професіоналом, готовим і здатним успішно реалізовувати свої посадові обов’язки як суб’єкт 

професійної діяльності та конкретний фахівець.  

Результати сучасної науково-технічної революції та інформатизації всіх сфер 

суспільства істотно підвищують вимоги до кваліфікації та якості підготовленості майбутніх 

фахівців. І це природно, оскільки одним з їх наслідків стало загострення проблеми 

функціональної безграмотності, фахової некомпетентності фахівців. У зв’язку з цим ми 

маємо говорити не тільки про професійну компетентність, але і про фахову.  

У науковій літературі поняття “професія”, “спеціальність”, “фах”, “фахівець” 

недостатньо досліджені, що призводить до багатозначності їх трактувань і відповідно, до 

плутанини в розумінні змісту своєї педагогічної діяльності педагогами. Взагалі поняття 

«професія» латинського походження (profession), що в перекладі означає спеціальність, тобто 

рід трудової діяльності, що вимагає спеціальних теоретичних знань і практичних навичок та 

є джерелом існування особи. Воно диференціюється з близькими за змістом поняттями 

“спеціальність” (це – професія, фах), “фах”. Спеціальність конкретизує вузьке і менш стійке 

коло робіт у межах однієї базової професії і може поділятися на підтипи, групи споріднених 

спеціальностей. Український варіант значень понять “професія”, “спеціальність” 

доповнюється близьким терміном “фах”. Це – вид заняття, трудової діяльності, що вимагає 

певної професійної підготовки та є основним засобом до існування; професія; спеціальність, 

кваліфікація. Також його розуміють як основну кваліфікацію, спеціальність; справу, в якій 

хтось виявляє велике вміння, майстерність, хист. 

Отже, маємо таку логічно обґрунтовану послідовність: “праця – професія – 

спеціальність (фах) – фахівець”. Відповідно, фахівець – це той, хто досконало володіє якимсь 

фахом, має високу кваліфікацію, глибокі знання з певної галузі науки, техніки, мистецтва 

тощо; той, хто зробив якесь заняття своєю професією [10, c. 674].  

На основі вищевикладеного можемо наголошувати, що поняття «професійна 

компетентність» не може в повному обсязі розкрити змістовне, смислове та функціональне 

призначення поняття «фахова компетентність», яка є стрижньовим компонентом першого – 

професійної компетентності.  

Водночас, поняття “фахова компетентність”, практично, не аналізується та не 

обґрунтовується. Лише окремі науковці використовують це поняття. Наприклад, 

В.І. Свистун виокремлює в структурі управлінської компетентності фахову компетентність 

як її компонент [16]; М.А. Михаськова розробила методику формування фахової 

компетентності в майбутнього вчителя музики [8]; А.Л. Воєвода – майбутнього учителя 

математики засобами розвитку пізнавальної активності [1]. 

Зміст цього поняття, як правило, включають: підготовленість до виконання трудової 

діяльності за конкретною спеціалізацією в межах певної спеціальності; набір фахових знань 

персоналу організації, необхідних для вирішення основних проблем у межах поставлених 

перед організацією цілей; системна властивість особистості вчителя, що виявляється у 

володінні фаховими компетенціями, в умінні застосовувати набуті знання та вміння в 

професійній діяльності, здатності досягати значимих результатів в організації процесу 

навчання математики; сукупність знань, умінь, навичок з фундаментальних, спеціально-

професійних дисциплін, керуючись якими фахівець здатний виконувати свої професійні 

обов’язки. 

Фахова компетентність фахівця – це, на нашу думку, інтегральна фахова 

характеристика, що визначає його готовність і здатність виконувати посадові функції за 

конкретною спеціалізацією в межах певної спеціальності, тобто це результат фахової 

підготовленості, готовності та здатності працювати, наприклад, як бакалавр пожежної 

безпеки. 

Професійна та фахова види компетентність бакалавра пожежної безпеки демонструють 
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діалектику загального, тобто професійної компетентності, та одиничного – фахової 

компетентності. В їх змісті синтезуються такі аспекти: загальні вимоги до нього як до 

фахівця надзвичайних ситуацій у системі МНС України; загальні вимоги до нього як до 

фахівця технічного профілю у галузі знань 1702 "Цивільний захист"; загальні вимоги до 

нього як до фахівця пожежної безпеки; загальні вимоги до нього як до суб’єкта фахової 

діяльності в системі МНС України; посадові компетенції на конкретних посадах у системі 

МНС України; особливості прояву вимог за пунктами 1-5 у фаховій діяльності окремого 

бакалавра пожежної безпеки на конкретній посаді.  

Таким чином, фахова компетентність бакалавра пожежної безпеки – це 

інтегральне його фахове утворення, основними складовими якого є ціннісно-мотиваційний, 

інтелектуальний, операційно-діяльнісний, професійно важливі якості та суб’єктний 

компоненти, які складають передумову успішного здійснення ним своєї фахової діяльності 

як суб’єкт пожежної безпеки.  

Отже, основними характеристиками компетентності бакалавра пожежної безпеки є 

такі: вона проявляється в процесі професійної діяльності фахівця; відповідно має суб’єктний 

і діяльнісний характер прояву; це характеристика включеності особи в професійну та фахову 

діяльність як їх суб’єкт; це – діяльнісна характеристика "Бакалавра" у галузі знань 1702 

"Цивільний захист" за напрямом 6.170203 “Пожежна безпека”, що демонструє його здатність 

працювати на певному рівні та спроможність кваліфіковано здійснювати свою фахову 

діяльність згідно з посадовими компетенціями; це – певний професійний і фаховий 

потенціал, які може актуалізуватися як в типових і нетипових фахових ситуаціях, а також 

може бути перенесений на інші професійні сфери; це – процес динамічний і постійний, який 

має часовий вимір прояву, що проявляється в певній замкнутій професійній і фаховій системі 

– МНС України; це – інтегральна якість фахівця пожежної безпеки як суб’єкта надзвичайної 

діяльності, яка проявляється в загальній її здатності та готовності здійснювати професійну та 

фахову діяльність у системі МНС України. 
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

(СПАДЩИНА ПОЛЬСЬКОГО ПЕДАГОГА-НОВАТОРА ХЕЛЕНИ РАДЛІНЬСКОЇ) 

 
Стаття присвячена питанню історії становлення і розвитку теорії та практики 

соціальної педагогіки у Польщі. У статті розглядається творчий шлях і спадщина засновниці 

польської теорії та практики соціальної роботи і соціальної педагогіки Хелени Радліньскої. 

Авторка презентує погляди Х. Радліньскої на питання національного виховання, організації 

національної школи та професійної підготовки соціальних працівників. 

Ключові слова: національне виховання, соціальна педагогіка, соціальний працівник. 

 

Статья посвящена вопросу истории становления и развития теории и практики 

социальной педагогики в Польше. В статье рассматривается творческий путь и наследие 

основательницы польской теории и практики социальной работы и социальной педагогики 

Хэлэны Радлиньской. Автор представляет взгляды Х. Радлиньской на вопросы национального 

воспитания, организации национальной школы и профессиональной подготовки социальных 

работников. 

Ключевые слова: национальное воспитание, социальная педагогика, социальный работник.  

 

The article is devoted to the history of Polish social pedagogics establishment and development. The 

career and heritage of Helena Radlinska, who is considered as the founder of theory and practice of social 

work and social pedagogics in Poland, are submitted in the article. The Author presents the H. 

Radlinska's ideas concerning the following questions: national education, organization of national 

school, professional training of social workers.  

Keywords: national educational, social pedagogics, social workers.  

 

Вступ. Зміни, що відбуваються у політичному, економічному і суспільному житті 

України, обумовлюють необхідність професіоналізації соціальної сфери. Економічний та 

соціальний розвиток держави прямопропорційно залежить від якості та рівня освіти і 

ефективності діяльності його громадян. За таких умов, першочерговим завданням системи 

освіти є підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних кадрів. Особливої 

актуальності набуває питання професійної підготовки фахівців з соціальної роботи, з огляду 

на постійне збільшення кількості людей, що потребують соціальної допомоги, та низький 

соціальний статус цієї професії. Характерною рисою сучасної соціальної роботи і, тісно 

пов’язаною з нею, системою підготовки соціальних працівників – є залежність від 

перманентних змін соціального життя суспільства. 

Аналіз основних досліджень. У пошуках нових ідей та ефективних способів 

розв’язання соціальних проблем, теоретики і практики соціальної педагогіки та соціальної 

роботи (Алексєєнко Т.Ф., Безпалько О.В., Звєрєва І.Д., Капська А.Й., Козубовска І.В., 

Курбатов В.І., Мигович І.І., Поліщук В.А., Сейко Н.А., Тетерский С.В., Толстоухова С.В., 

Харченко С.Я., Холостова Є.І. та інші) часто звертаються до історії соціальної допомоги, 

соціальної роботи та історії розвитку системи підготовки спеціалістів із соціальної сфери.  

Іноземний досвід підготовки фахівців із соціальної роботи, а також можливості його 

використання на українському ґрунті стали предметом наукового дослідження Віннікової 

Л.В., Гайдук Н.М., Микитенко Н.О., Пічкар О.П., Собчак Н.М. та багатьох інших [1; 2; 3; 4; 

5].  

Постановка завдання. Сферою нашого наукового інтересу є професійна підготовка 

соціальних працівників у вищих навчальних закладах Польщі. Засновницею польської теорії 

та практики соціальної педагогіки та соціальної роботи, а також системи професійної 

підготовки соціальних кадрів вважається Хелена Радліньска (Helena Radlińska, 1879–1954). 

Предметом нашого дослідження стала багата спадщина Х. Радліньскої, яка мало 

представлена у українській науковій літературі. Тому метою даної статті є коротко 

представити життєвий шлях Хелени Радліньскої та розглянути провідні ідеї її просвітницької 
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діяльності. 

Основна частина. Народилася Хелена Радліньска 2 травня 1879 року у Варшаві. Її 

батьки, Олександр і Меланія Райхман, належали до тогочасної інтелектуальної еліти 

Варшави. Олександр Райхман був одним з організаторів і першим директором Народної 

Філармонії, видавцем журналу „Ехо музичне, театральне і художнє”. Мати – Меланія 

Райхман була відомою письменницею і публіцистом. 

Батьки Хелени були активними учасниками національно-визвольного руху за 

відновлення державності Польщі. Після Третього розподілу у 1795 році Польща припинила 

своє державне існування, а її територія була розділена трьома державами: Росією, Австрією і 

Пруссією. В умовах пригноблення національного руху і відсутності можливості відкритих 

об’єднань, культурна та інтелектуальна діяльність концентрувалася в соціальних центрах 

того часу – салонах. Одним з таких салонів був будинок Райхманів, у якому збиралася еліта 

Варшави: музиканти, артисти, письменники. Салон Райхманів відвідували – Г. Сенкевич, І.Я. 

Падеревскі, Е. Ожешкова, М. Конопницька. Значну роль у формуванні життєвого кредо та 

діяльності Хелени Радліньскої відіграли люди, з якими вона була добре знайома і тісно 

співпрацювала – Болеслав Хіршфельд (рідний брат матері, хімік за освітою, громадський 

діяч, один із засновників Гуртка Народної Освіти), Людвік Кшивіцкий (громадський діяч, 

педагог, соціолог та економіст), Едвард Абрамовский (польський філософ, психолог, соціолог, 

політичний діяч). Ідеєю боротьби за незалежність свого народу пронизані події, що 

відбувалися у родинному домі Хелени, то мало визначальний вплив на її переконання і 

подальше життя, яке вона присвятить справі національного виховання.  

Дослідники життєвого та творчого шляху Х. Радліньскої виділяють чотири періоди її 

діяльності [7; 9: 134-136]:  

I-й період. Варшавський (1897–1905). Після закінчення жіночого пансіону (1902) і 

успішного складання державного вчительського іспиту, Х. Радліньска поєднує роботу в 

Бібліотеці Замойських у Варшаві з активною соціальною і освітньою діяльністю – 

співпрацює з безкоштовними читальнями (czytelnia) Варшавського Товариства 

Доброчинності, яке проводило пропаганду читання серед найнижчих шарів суспільства. 

Хелена стає однією з самих відомих авторів популярних брошур для простого народу. 

Публікації цього періоду спрямовані на формування національної ідентичності через 

поширення знань серед простого люду про найважливіші культурні досягнення країни („Ким 

був Міцкевич?” (1897), „Про наші перші книги, давні школи і Краківський університет” 

(1901), „Історичні бесіди” (1905)). Перший період життя і творчості Х. Радліньскої 

закінчується участю у революції 1905 року і засланням в Сибір разом з чоловіком.  

II-й період. Краківський (1906–1917). Після втечі з Сибіру в житті Х. Радліньскої 

розпочинається новий період, пов’язаний з проживанням у Кракові, навчанням у 

Ягеллонському університеті, активною участю у визвольному русі. Головним центром 

соціально-освітнього життя у Кракові був Народний Університет імені Адама Міцкевича, 

створений у 1897 році, у якому активно працює Х. Радліньска. В той час вона друкується під 

псевдонімом Х. Орша (Helena Orsza), пише патріотичні і освітні брошури, редагує 

історичний розділ дитячого журналу „Промінчик” („Promyk”), співпрацює з Союзом 

допомоги політичним в’язням. У 1915 році вступає до Польської Партії [7].  

Головна ідея творчості цього періоду – народна визвольна боротьба, відновлення 

незалежності Польщі. Результатом наукових досліджень даного періоду стала книга Х. 

Радліньскої „Освітня робота, її завдання, методи, організація” (1913) – перший підручник у 

країні, який представляв досвід, традиції, теорію і методику соціально-освітньої роботи. 

Діяльність просвітниці була перервана Першою світовою війною. З 1914 року Х. Радліньска 

працює у військовому департаменті Верховного Національного Комітету і Польської 

Військової Організації. Хелена закінчила війну у званні старшого лейтенанта. 

III-й період. Другий варшавський період (1918–1944). Самий продуктивний період 

діяльності Х. Радліньскої. Вона нав’язує міцні контакти з освітніми і педагогічними рухами 

за кордоном, приймає активну участь у міжнародних з’їздах, конгресах і конференціях, 
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знайомиться з новими напрямами і течіями в теорії та практиці виховання Хелена Радліньска 

стає редактором відродженого „Педагогічного щорічника” (1921). У 1925 році вона успішно 

захищає докторську дисертацію на тему „Сташіс як соціальний діяч” („Staszic jako działacz 

społeczny”). Важливим моментом в її науковій та дидактичній діяльності було створення 

(1925) і керівництво Курсів соціально-освітньої роботи у Вільному Польському Університеті 

(Wolna Wszechnica Polska) у Варшаві. Метою Курсів була підготовка вчителів для роботи з 

молоддю і дорослими, соціальних аніматорів та бібліотекарів. Організацію Курсів можна 

вважати точкою відліку в історії польської професійної підготовки соціальних працівників і 

соціальних педагогів. Вперше у Польщі підготовка соціально-педагогічних кадрів проходить 

у вищій школі. Завдяки особистій участі Х. Радліньскої на Курсах соціально-освітньої роботи 

у процесі викладання використовувався світовий досвід підготовки соціальних працівників. 

Курси продовжували свою роботу до початку Другої світової війни і підпільно під час війни.  

IV-й період. Лудзький (1945–1954). Після трагічних подій Варшавського повстання 

(01.08 – 03.10.1944 р.) і недовгого перебування в Скерневицях, Х. Радліньска переїздить до 

Лудзі, де створює кафедру соціальної педагогіки у новоствореному Лудзькому університеті. 

На кафедрі вона співпрацює зі своїми учнями і відомими науковцями у майбутньому, 

послідовниками її теорії – Ришардом Врочиньскім (Ryszard Wroczyński), Олександром 

Каміньскім (Aleksandr Kamiński), Іреной Лепальчик (Irena Lepalczyk). За ініціативи Х. 

Радліньскої у 1945 році була затверджена державна програма підготовки фахівців соціальної 

сфери, які спеціалізувалися у різних напрямах соціально-освітньої та соціально-виховної 

роботи. 

У 1946 році під керівництвом педагога-новатора був створений Польський інститут 

соціальної служби (Polski Instytut Służby Społecznej), перейменований у 1948 році у Польське 

Товариство Соціальних Шкіл (Polskie Towarzystwo Studiów Społecznych). За підтримки і 

рекомендацією Міністерства освіти вона також організує Соціальний факультет у Вищій 

школі сільського господарства у Лодзі (Wydział Społeczny Wyższej Szkoły Gospodarstwa 

Wiejskiego w Lodzi).  

У Польському інституті соціальної служби активно проводилися наукові дослідження у 

соціальній сфері, присвячені питанням сирітства, соціальним проблемам мешканців 

виробничого району Лодзі, а також будинків матері і дитини. З огляду на загальні соціально-

політичних зміни у державі та пов’язані з ними зміни у організації і ідеології науки, 

дослідження Х. Радліньскої були різко обмежені. Вже у 1949 році дехто В. Дашкевич 

догоджуючи радянському керівництву пише: „Радліньска пропагує утопічну і шкідливу 

теорію соціального забезпечення ... і оманливу теорію соціальної служби. Її теорії суперечать 

духу марксизму-ленінізму. ... Радліньска однозначно  критикує народно-демократичну владу і 

фактори, що керують соціально-економічним життям у Польщі. ... Теорії Хелени Радліньскої 

ставлять нереальні вимоги охопити всіх потребуючих допомогою і забезпеченням!” [7]. Цей 

пасквіль потрапляє до органів Міністерства праці і соціального забезпечення – як наслідок 

цього у 1950/1951 навчальному році Х. Радліньска бере академічну відпустку і де факто 

припиняє свою науково-дослідну роботу. У 1952 році діяльність кафедри соціальної 

педагогіки Лудзького університету і підготовка спеціалістів цієї сфери була перервана. 

У вересні 1954 року Хелена Радліньска потрапляє у лудзьку лікарню, де помирає 10 

жовтня того ж року. Похована Х. Радліньска у сімейному склепі на Повонзківському цвинтарі 

(Powązki) у Варшаві. 

Багата наукова спадщина Хелени Радліньскої нараховує десятки статей і наукових 

трактатів, що відображають її ставлення до соціальних, виховних і освітніх проблем. Ці 

проблеми умовно можуть бути розподілені на такі групи: історія соціально-освітньої роботи, 

читання книжок і самоосвіта, андрагогіка, теорія соціальної роботи [9: 134-136]. 

Хелена Радліньска створює власне оригінальне розуміння виховних процесів, як 

процесів інтегральних, що охоплюють усе життя людини, обумовлених впливом побутових і 

культурних факторів [10]. 

Однією з провідних проблем у творчості Х. Радліньскої була проблема національного 
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виховання. У доповіді „Основи національного виховання”, з якою вона виступила 1 

листопада 1909 року на ІІ Польському педагогічному конгресі у Львові, зазначається ряд 

важливих засад: „виховання як соціальна функція завжди залишається у залежності від 

керуючих верст суспільства, їх поглядів і ідей, воно не може зламати цілісність відносин у 

суспільстві. ... Між особистістю і суспільством виникають усілякі зв’язки, свідомі і 

несвідомі. ... Людина одночасно підкорюється своїй волі і волі спільноти.  ... Дух народу не 

випадкова сукупність прагнень особистостей – народні і расові відмінності демонструють 

той факт, що особистості створюють спільну цілісну своєрідну силу. ... Душа дитини є 

складовою частиною національної душі (psyche) і розвивається під її впливом. ... Неможна 

говорити про виховання однієї людини, не торкаючись усіх членів суспільства, так як не 

можна відділити гігієну однієї людини від гігієни соціуму. Соціальна педагогіка розглядає 

виховання людини у зв’язку з життям соціальної групи, дитям якої вона є, а також з життям 

народу” [8: 3]. 

Хелена Радліньска розглядала національне виховання як інструмент і шлях розвитку 

свого народу. „Національне виховання не є яким-небудь спеціальним культом, – пише вона у 

своїх роботах, – це лише один із видів діяльності народу, який розвивається, йому 

(вихованню) сприяють усі сили, що ведуть у майбутнє, і перешкоджають йому фактори, що 

затримують розвиток народу” [8: 11].  

Соціальна педагогіка, тісно пов’язана з ідеєю національного виховання, стала справою 

життя Х. Радліньскої. Про роль та значення соціальної педагогіки для побудови концепції 

національного виховання Х. Радліньска пише у своїх працях: „Проблеми соціальної 

педагогіки” (1908), „Cтавлення вихователя до соціального середовища” (1935). На думку 

автора, предметом соціальної педагогіки є „взаємовплив сил середовища і особистостей, що 

змінюють середовище” [8: 21], тобто соціальна педагогіка вивчає залежність життєвих 

шляхів і долей окремих людей і соціальних груп від факторів середовища, що їх оточує, а 

також проблематику цільової зміни середовища, враховуючи виховні завдання і прагнення. 

Хелена Радліньска вважає, що соціальна педагогіка багато уваги приділяє системі соціально-

виховних закладів і інституцій, а також формальній підготовці соціальних працівників і 

працівників сфери освіти. Проте суть виховних процесів полягає в пробудженні активності 

особистостей і соціальних груп, з метою повного розвитку всіх здібностей і можливостей; 

знищення перешкод, що заважають розвитку; а також метою компенсації недоліків і затримок 

у розвитку особистості.  

Ці постулати, на думку вченої, повинні лягти в основу системи національного 

виховання, мета якого – максимальна концентрація всіх народних сил і їх використання для 

розвитку народної культури. Усвідомлюючи факт обмеженого доступу до освіти для народу, 

Х. Радліньска підкреслює: „Щоб всі могли стати свідомими учасниками народного життя, всі 

повинні мати можливість розвитку” [8: 11]. 

У своїх працях Хелена Радліньска акцентує увагу на тісному взаємозв’язку виховання з 

іншими соціальними факторами і проблеми. Так, наприклад, організація системи освіти є 

показником державного устрою і формування соціальних стосунків. Усупереч твердженню, 

що кожен народ живе так, як виховав своїх громадян, професор Х. Радліньска вважає, що 

виховання є не лише інструментом створення стосунків у суспільстві, але і продуктом цих 

стосунків. Школа – найголовніша, але лише одна із функцій національного виховання, наряду 

з культурою народу. Школа виступає інструментом соціальної політики: „Той, у чиїх руках 

школа, володіє майбутнім” [8: 7]. Педагог переконана, що лише у незалежній державі шкільні 

програми і методи виховання можуть базуватися на потребах суспільства. Тому необхідною є 

„націоналізація виховання, тобто практичне його надання усім дітям, це єдина із самих 

елементарних вимог національного виховання, фактичне переміщення із туманної країни 

пустих слів в реальне життя” [8: 7].  

Не дивлячись на те, що польська школа за часів Х. Радліньскої довгий час знаходилася 

під впливом „самого нещадного ворога”, вона [школа – автор.] „не може вкрасти почуття і 

вбити здатність орієнтуватися у житті Вітчизни”. Майбутнє залежить не стільки від навчання 
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у школі, а скільки від позашкільної діяльності. Крім шкіл і університетів, видання літератури 

і створення читалень, у національному вихованні величезну роль відіграють громадські 

організації, що „змінюють основи соціального устрою і через пробудження потреб і 

розширення горизонтів залучають пасивні маси у творче і напружене життя” [8: 11]. Ця ідея 

Х. Радліньскої знайшла яскраве втілення у реальне життя – на шляху до відновлення 

незалежності у Польщі активно працювали таємні громадські організації, що розвивали ідею 

національного виховання.  

Значної уваги Х. Радліньска приділяє питанню якості підготовки кадрів, здатних 

реалізувати ідею національного виховання, просвітництва і освіти, культурного розвитку 

кожної особистості і народу в цілому. Піднімаючи питання про підготовку соціальних 

працівників, вона усвідомлює необхідність розуміння суті соціальної роботи. Цікавим є той 

факт, що сама Х.Радліньска завжди уникала визначення поняття „соціальна педагогіка”. 

Навіть у compendium по соціальній педагогіці, створеному під кінець своєї роботи у Лодзі, 

вона не дала чіткої дефініції поняття, обмежившись виділенням характерних рис соціальної 

педагогіки, сфери її діяльності і проблематики. „Соціальна педагогіка – це практична наука, 

що розвивається на перехресті наук про людину, з біологічними, з соціальними науками, з 

етикою і культурологією (теорією і історією культури), і має свій власний погляд на людину. 

Його [погляд – автор.] можна коротко окреслити як інтерес до стосунків між особистістю і 

середовищем, до впливу на людину на різних етапах її життя побутових умов і культурного 

оточення, до впливу людей на забезпечення існування і поширення прийнятих ними 

цінностей, а також зміни оточення „силами людини в ім’я ідеалу” [8: 361]. 

На думку одного з послідовників Х. Радліньскої, Олександра Каміньского, „протягом 

багатьох років роботи соціальна педагогіка здавалася їй наукою, що розвивається, 

змінюється, далека від стабілізації, від чіткого визначення сфери діяльності, від кінцевої 

зупинки у визначеному місці у великій групі соціальних наук” [6: XXI]. В „Екзамені по 

соціальній педагогіці” (1951) Х. Радліньска пише: „У рамах соціальної педагогіки 

знаходяться три сфери, що визначають вузьку спеціалізацію наукових працівників, а саме: 

теорія соціальної роботи, теорія освіти дорослих і історія соціальної і освітньої роботи. 

Завдяки їх досягненням і під впливом життєвих потреб формуються нові напрямки” [8: 362]. 

Отже, Х. Радліньска, усвідомлюючи процес інтенсивного розвитку нової науки – 

соціальної педагогіки, свідомо не вказує чіткого визначення цього терміну. Проте, одним з 

найбільш згадуваних і актуальних визначень соціальної роботи у польській науковій 

літературі залишаються слова Х. Радліньскої: „Соціальна робота полягає на добуванню і 

примноженні людських сил, їх вдосконалення і організація спільної справи для добра людей” 

[8: 355]. 

Про роботу соціальних працівників педагог-новатор пише: „У широких сферах 

культури соціальні працівники займаються людським фактором. ... Іноді соціальних 

працівників називають інженерами суспільства. ... Соціальний працівник повинен бути у 

своїй сфері добрим технологом, під час планування змін, обдумування шляхів їх досягнення, 

коли організує схеми соціальної діяльності, і замислюється над відповідними способами 

ефективної роботи” [8: 355]. 

Понад тридцять років Х. Радліньска проводила підготовку соціальних працівників, 

включаючи соціальних педагогів і аніматорів, вихователів для різних цільових груп. У своїй 

дидактичній діяльності вона не стільки приділяла увагу аналізу і навчанню конкретної 

технології соціально-виховної роботи, скільки робила акцент на підготовку студентів до 

дослідницької діяльності у соціальній роботі. Вона проводила підготовку водночас 

дослідників соціально-виховних проблем і соціальних вихователів, виходячи з засади, що 

„технологій конкретної спеціальності учні навчаться з життя, а соціальна педагогіка формує 

в них соціальну фантазію і позицію соціального працівника” [6: XXVI]. 

Висновки. Актуальність ідей Х. Радліньскої для України сьогодні важко переоцінити. 

Практичне втілення ідеї національного виховання разом з усіма її складовими, які зазначала 

Х. Радліньска (виховання кожного члена суспільства, націоналізація виховання і освіти, 
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доступ і поширення культурного надбання народу, організація вільного часу дітей і 

дорослого населення, громадська активність, популяризація читання і т.д.) – це 

перспективний шляху розвитку народу і держави.  

Її педагогічна теорія, що служить „вирівнюванню вад і дефектів”, вивільненню 

творчого начала в людині, вихованню у дусі гуманності і співпраці, може бути впевнено 

використана при підготовці українських соціальних працівників. Ідея підготовки соціальних 

працівників, не тільки як суб’єктів соціальної політики, але й як дослідників соціальних 

проблем, розкриває нові можливості вирішення питання підготовки творчих 

конкурентоспроможних спеціалістів в умовах інформаційного суспільства. Озброюючи 

майбутніх соціальних працівників науковим інструментом дослідження соціальних проблем, 

навчальний заклад буде в стані водночас вирішити два завдання: покращити ефективність 

роботи соціальних працівників і забезпечити інтенсивний розвиток практичного і 

теоретичного знання у соціальній роботі. 

Предметом нашого подальшого дослідження буде вивчення основ польської соціальної 

педагогіки і соціальної роботи у науковій спадщині Х. Радліньскої.  
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УДК 378.14                                                к.пед.н., с.н.с. Литвиновський Є.Ю. (ВІ КНУ) 
 

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ 

ТАКТИЧНОГО РІВНЯ 
 

У данной статье определяются проблемы профессиональной подготовки военных 

специалистов управления тактического уровня. Среди этих проблем выделены группы: внешние, 

внутренние и специфические проблемы. Также определены возможные направления решения 

этих проблем.  

Ключевые слова: военное образование, учебный процесс, профессиональная 

компетентность. 
 

У даній статті визначаються проблеми професійної підготовки військових фахівців 

управління тактичного рівня. Серед цих проблем виділені групи: зовнішні, внутрішні й 

специфічні проблеми. Також визначені можливі напрямки рішення цих проблем. 

Ключові слова: військова освіта, навчальний процес, професійна компетентність. 
 

In the article the problems of the training of military specialist of management of tactical level are 

considered. The groups of the problems: external, internal and specific are shown. Also, there are 

determined possible directions of the decision these problems. 

Keywords: military education, educational process, professional competence.  
 

Постановка проблеми. У щорічних організаційно-методичних вказівках  щодо 

напрямів наукової діяльності керівництво ЗС України акцентує увагу (і не перший рік, лише 

в різних інтерпретаціях) на необхідності створити умови для формування кадрового 

потенціалу нового типу – стабільного ядра військовослужбовців нової формації. 

Ще у 2000 році, прийшовши в ад’юнктуру Київського військового гуманітарного 

інституту з посади заступника начальника відділу виховної роботи Харківського інституту 

Повітряних сил імені І. Кожедуба автором була ініційована науково-дослідна робота 

«Офіцер-2010», метою якою було розробка саме концептуальних засад та створення 

технологічних умов формування офіцерів нової генерації. Це завдання, також, було одним із 

завдань реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року. Цитую 

«…результатом удосконалення кадрової політики і пов’язаної з нею військової освіти 

повинно стати створення ступеневої безперервної системи підготовки офіцерських кадрів. 

Ця система має забезпечувати формування офіцерських кадрів нової генерації, інтеграцію 

цивільної та військової освіти, більш широке використання можливостей науково-

педагогічного потенціалу цивільних вищих навчальних закладів і відповідати державним 

стандартам вищої освіти, військово-технічній політиці, сучасним потребам та досвіду 

підготовки військ (сил) [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За цією проблематикою захищено десятки 

дисертаційних наук (наприклад, О.С. Автушенко, Т.М. Мацевко, Д.В. Міцевко, О.В. Бойко, 

М.І. Нещадим, С.О. Кубицький та ін. [2]), ще більше статей, проводяться щорічні 

міжнародні, всеармійські та міжвузівські конференції, у тому числі й у військовому інституті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Постановка завдання. Минуло десять років, але професійний потенціал ЗС України 

бажає на краще, а теоретичні та методичні пропозиції, що ініційовані зазначеними вище та 

іншими дисертаційними дослідженнями реалізовані частково. Пошуку проблем, що визначає 

такий стан військової освіти та напрямів її вирішення в системі підготовки військових 

фахівців управління тактичного рівня присвячена дана стаття. 

Виклад основного матеріалу. На сучасний стан підготовки військових фахівців 

управління тактичного рівня як на системний феномен впливають зовнішні, внутрішні та 

специфічні умови, що входячи в протиріччя з необхідними вимогами до результату цієї 

системи породжують однойменні проблеми. 

Як і у 2002 р. [3], так і зараз, аналіз стану вітчизняної системи військової освіти в 

цілому (зовнішній фактор для системи підготовки фахівців управління тактичного рівня) 
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свідчить: сучасний етап її розвитку характеризується тим, що старі механізми вже не діють 

(“авторитарно-імперативні” – Ш.О. Амонашвілі), а нові (гуманістичні, як замовлено, чи якісь 

інші) ще не виникли. Організація освіти у вітчизняних військових школах переважно 

спрямовується на передачу програмованих знань, навичок і вмінь, а формування ціннісно-

мотиваційної сфери особистості, на жаль, залишається на другому плані, або взагалі не 

розглядається. Ця освіта переважно має авторитарний характер і спрямована на соціалізацію 

особистості з позицій його максимальної корисності для Збройних Сил України, а 

індивідуально-особистісний розвиток, потреби, схильності тих хто навчається, відповідність 

їх здібностей обраному фаху в багатьох випадках не враховуються. 

Загальною проблемою, яка стоїть перед професійною освітою в цілому, також, є 

подолання невідповідності її структури та змісту загальним вимогам сьогодення. 

Зовнішньою проблемою для діяльності всіх вищих військових навчальних закладів 

(ВВНЗ), що готують спеціалістів управління тактичного рівня, є наявність перманентних 

бірфукаційних процесів, які відбуваються в процесі визначення стратегії розвитку військової 

освіти («4+1», перманентне скорочення одних та створення інших ВВНЗ, відсутність 

класифікатору військових професій, визначених паспортів посад, сталої моделі підготовки 

фахівців, формальний перехід на Болонську систему (взяли організаційну форму, а про 

технологічну просто не згадуємо) тощо). 

У таких умовах вищі військові школи України перевтілились від компонентів єдиної 

системи військової освіти, які себе взаємодоповнюють, до конкурентів на ринку надання 

послуг щодо підготовки військових фахівців. Начальники випускових кафедр, замість 

організації запланованого на середньострокову та короткострокову перспективу навчального 

процесу, перевтілились в пошукувачів замовників, і кожного листопаду місяцю чекають, як 

другого пришестя…  

Іншою групою проблем підготовки фахівців військового управління тактичного рівня є 

проблеми, які пов’язані з внутрішніми суперечностями навчально-виховного процесу, який 

організується у ВВНЗ. Основуючись на класифікації В.В. Ягупова [4, с.32], до них відносять 

такі суперечності: між постійно зростаючими вимогами замовника до рівня готовності до 

професійної діяльності майбутніх фахівців та загальним станом навчально-виховного 

процесу у ВВНЗ: між навчанням, вихованням, розвитком, психологічною підготовкою, 

самовихованням і самоосвітою курсантів; між характером сучасної військової служби у 

військах і досягнутим рівнем їх моделювання в системі підготовки майбутніх фахівців; між 

запланованим та дійсним результатом навчання; між реальними можливостями і 

потенційними потребами навчання курсантів; між діяльністю педагога і навчально-

пізнавальною діяльністю курсантів; між індивідуальним стилем діяльності педагога і 

вимогами до функціонування навчально-виховної системи; між усвідомленням курсантами 

своїх прав і обов’язків та його ставленням до навчально-пізнавальної діяльності; між 

теоретичними і практичними знаннями та їх навичками і уміннями використовувати їх на 

практиці. 

Отже, зазначені проблеми військової освіти існують багаторічно.  ВВНЗ на свій розсуд 

намагається вирішити їх. Але системного, єдиного, чітко визначеного «Що робить ?», а 

головне «Як робить?» поки що не простежується. Це переконливо свідчить про наявність 

невизначеною, а може небажаною до визначення для певних кіл, системної помилки у 

військовій освіті щодо підбору, розстановки, ротації, розвитку кадрів, виконання вимог 

керівних документів. Наприклад, - той же, вже нової, Концепції кадрової політики в ЗС 

України (2007р.) та програми її реалізації [5,6], інших Концепцій, яких було розроблено 

вдосталь, але чомусь вони не до кінця реалізовані, і ніхто не взяв на себе відповідальності за 

їх невиконання.  

На нашу думку, не треба проведення складного теоретико-методологічного аналізу, 

щоб знайти цю системну помилку і визначити чіткі напрями її виправлення.  

Парадоксально, але якщо взяти і порівняти підсумкові доповіді директора 

департаменту кадрової політики, а потім і військової освіти за останні 10 років (я вже не 
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кажу про те, що ВВНЗ скорочуються, а керівництво ними збільшується), то можна зробити 

висновки, що одним і тим же недоліком, дійсним або формальним (треба щось писати), з 

яким так і не може справитися система військової освіти є незнання курсантами керівних 

документів. 

Так що, головне для замовника не те, що вміє робити фахівець, а те, знає він який 

номер документу і коли він прийнятий? Чи не формальний це підхід? 

Дійсно, нормативно-правовою основою будь-якої діяльності є закони, укази, постанови, 

накази, директиви, вказівки певних службових осіб, на яких покладено організацію 

військової справи. Але в цих документах записано «Що робити», але не написано як. 

Отже, дійсним основним недоліком підготовки фахівців управління тактичного рівня, 

системною помилкою є те, що ми розповідаємо (не научаємо) «Що робити». Останні зміни в 

організації навчальних занять, збільшення груп, примус проводити заняття лекційним 

методом, знищення індивідуального підходу до організації навчально-пізнавальної 

діяльності курсантів є тому підтвердженням.  

Сьогоднішній навчальний процес зовсім не спрямований на формування власної 

(авторської) компетентності курсантів («як робити»). Може тому і не відповідає зміст 

навчання сучасним соціальним вимогам, що ми не вміємо це робити, не володіємо 

технологією навчання власній технології майбутнього керівника? 

Важлива думка з цього приводу. Ми неодноразово підкреслювали і підкреслюємо 

(доведено в дисертаційному дослідженні), що компетентність – це не набір ЗУНів (знань, 

навичок, умінь). ЗУНи це професійний, соціальний, особистісний потенціал людини. А 

компетентність (і це головна особливість компетентністного підходу) це здатність цей 

потенціал реалізувати у власній (авторській) технології діяльності для виконання (реалізації) 

двоєдиного завдання – досягнення суспільного результату (вирішувати складні військово-

професійні завдання) та особистої задоволеності від того що робиш (самореалізація 

особистості фахівця).  

Сьогодні, не новина (визначено Болонською хартією та й просто вимогами сучасного 

життя), що вища освіта має забезпечити формування таких компетентностей: 

Здатність до аналізу та синтезу; 

Здатність організувати процес та спланувати його; 

Спроможність до усної та письмової комунікації рідною мовою; 

Знання другої (іноземної) мови; 

Здатність застосовувати інформаційні технології (використання організаційної та 

комп’ютерної техніки); 

Здатність знайти та проаналізувати інформацію з різних джерел; 

Здатність вирішувати проблеми; 

Здатність приймати рішення; 

Здатність до критичного осмислення та самокритичної оцінки; 

Здатність працювати в команді; 

Комунікативна здатність; 

Здатність до роботи в складі міждисциплінарної команди; 

Здатність до комунікації з експертами в інших сферах; 

Розуміння різноманітності  та мультикультурності; 

Етична компетентність; 

Емоційна компетентність. 

Що стосується військового напряму підготовки наших фахівців, то треба акцентувати 

увагу, що ми, насамперед, готуємо офіцера управління тактичного рівня. Управлінська 

діяльність командира підрозділу, а отже його компетенція складається із (класифікація за 

об'єктом цілеспрямованого впливу): 

Управління військовим формуванням в бойових умовах або забезпечення (за видом 

забезпечення) (об’єктом впливу командира є ситуація бою); 
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Управління функціонуванням військового формування в умовах мирного часу (всі види 

повсякденної діяльності); 

Соціальне управління (суспільно значуща діяльність підрозділу); 

Організація системи управління військовим формуванням (видом діяльності). 

сукупність процесів функціонування системи управління (пізнавального, організаторського, 

творчого, контролюючого (моніторингового)). 

Крім того, аналіз діяльності ефективних керівників, праць професійних кадрових 

консультантів (яких в у Збройних силах України сьогодні так і немає і це також проблема) 

свідчить про необхідний набір професійних компетентностей керівника [7]. До них 

відносяться: системне та аналітичне мислення; координація та організація діяльності; 

планування; управління виконанням; вплив; побудова взаємовідносин; управління 

персоналом; відповідальність за результат; навчаємість. 

Таким чином, ефективний командир повинен: бачити перспективу не тільки організації, 

а й кожного підлеглого; оточити себе компетентними людьми (отже і самому бути 

компетентним); вміти делегувати повноваження; бути енергійним; вміти спілкуватися 

(слухати, чути, бачити, володіти інформацією, впливати); прагнути успіху; бути лідером.  

Отже, ще однією проблемою, сучасною вимогою до вищої військової освіти є 

формування командира-лідера, а не слухняного виконавця. 

Лідер – це людина впливу, яка: є цілісною особистістю; турбується про людей; довіряє 

людям; чує людей; розуміє людей; робить людей більшими; спрямовує інших; налагоджує з 

людьми ділові стосунки; делегує повноваження; формує нових лідерів. 

Отже, система професійної підготовки військових фахівців управління тактичного 

рівня повинна формувати у майбутніх офіцерів саме такі компетентності.  

Аналіз того до чого і хто, і завдяки якої технології, допомагає молодій людині 

(курсантам) набувати цих компетентностей свідчить, що досить великий їх перелік у молодої 

людини ми не формуємо.  

Наприклад, із всього кредиту на підготовку зазначених управлінських компетентностей 

майбутніх офіцерів тактичного рівня у Військовому інституті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка виділено аж 5 кредитів (специфічна проблема №1), а 

основною формою підготовки є лекційно-семінарській, практичні заняття проводяться у 

складі великих груп (30 осіб). Це, зрозуміло, аніяк не покращує технологічність навчального 

процесу, який потребує ретельного перегляду. 

Тим більше вирішення цієї проблеми є актуальним із-за того, що на всіх рівнях 

державного управління заявляється про те, що ми живемо у вік інформаційних технологій, 

що на перше місце повинен вийти спеціаліст-технолог. А саме цієї технології ми його і не 

навчаємо.  

У чому причина? Ми не відійшли від знанієвого підходу. Знов таки не звертаємо увагу 

на мудрість пращурів, Геракліт казав: «Многознание уму не научит», а інший мудрець 

«умение придет только через упражнение». 

Для виходу із такого положення багато чого треба зробити в організаційній діяльності 

(наприклад, так зване сумнозвісне «горло»). Це – по-перше.  

Перегляд нормативної бази організації навчального процесу, переліку навчальних 

дисциплін, що необхідні завтрашньому спеціалісту, що, в свою чергу, тягне перегляд видів 

занять, терміну підготовки, навантаження викладачів, відповідальності суб’єкту навчання за 

результат його діяльності – нагальні завдання модернізації підготовки військових фахівців 

управління тактичного рівня. 

По-друге, курс на професіоналізм курсанта, підґрунтям якого є набір сформованих 

професійних компетентностей, дійсна індивідуалізація (створення маршруту кар’єрного 

зростання тих, хто навчається та супроводження кар’єри протягом п’яти перших років) є 

важливим напрямом вирішення зазначених проблем. 

Отже, технологією формування цього набору компетентностей повинен стати 

індивідуальний маршрут (індивідуальна програма) професійного зростання кожного суб’єкта 
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учіння. Це вимагає перегляду форм організації навчальних занять, перехід від інформаційних 

лекцій до лекцій дискусій, від теоретичних семінарів (озвучення думок інших) до семінарів-

практикумів (формування власного бачення проблеми, авторського способу мислення), від 

групових занять лекційним методом до практикумів з розв’язання професійних ситуацій та 

тренінгів особистого, професійного, соціального зростання. 

По-третє, перехід від управління поточною ситуацією в ручному режимі, до управління 

знаннями, змінами, прогнозування і запобігання кризових ситуацій. 

По-четверте, перегляд місця викладача в навчальному процесі. На перше місце повинен 

вийти викладач-кращий практик, зі своєю власною технологією, викладач-тьютор. Викладач, 

який постійно працює над підвищенням власної майстерності, цікавий собі і своїм учням. 

Практичною реалізацією формування конкурентного науково-педагогічного середовища є 

створення веб-портфоліо науково-педагогічних працівників. 

По-п’яте, створення професійного середовища, у якому існують суб’єкт-суб’єктні 

взаємовідносини, повага один одного, «рівний-рівному за потенційною досконалістю», єдина 

соціальна відповідальність за результати навчального процесу в системі «замовник-внз-

випускник». Практичною реалізацією цього напряму є заключення трьохсторонньої угоди 

між всіма зацікавленими особами, створення клубу випускників, он-лайн консультативного 

пункту тощо. 

По-сьоме, знищення подвійних стандартів. Цінностями, не гаслами, нашого військово-

освітнього середовища повинні бути: Особистість (порядність), Майстерність 

(професіоналізм), Чесність (прозорість), Громадськість (патріотизм), Успіх (життєздатність). 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з даного 

напряму. Отже, реалізація зазначених напрямів, а також організація вже відомих речей 

(профорієнтаційної роботи, дійсного попереднього й основного професійно-психологічному 

добору тощо), на нашу думку, дозволить створити умови для підготовки військових фахівців 

управління тактичного рівня, які за свою професійною компетентністю будуть спроможні 

виконувати складні військово-професійні та інші соціально й особистісно значущі завдання 

життєдіяльності. 

Практична реалізація зазначених напрямів вимагає в подальшому: розробку нових 

нормативних актів щодо організації навчального процесу в частині, що стосується форм і 

методів навчання, навчального навантаження, відповідальності учасників навчально-

виховного процесу; перегляд методичного (технологічного) арсеналу викладача; перегляд 

навчальних дисциплін і порядку їх проходження. 

Отже, вища військова школа потребує якнайшвидшого осучаснення (модернізації). А 

для цього треба робити «маленькі щоденні зусилля, які здатні згорнути гори, що Геркулесу 

не в силу, якщо це дійсно щоденні зусилля». 
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УДК 355.213+159.9.072                                                                    Малахов М.А. (ВІКНУ) 
 

МЕТОДИ ТА СПОСОБИ КОРЕКЦІЇ ПОВЕДІНКИ ДЕЗАДАПТОВАНИХ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-КОНТРАКТНИКІВ 
 

У даній статті розглянуто питання виникнення процесу дезадаптації 

військовослужбовців військової служби за контрактом та шляхи їх подолання.. Розглянуто 

аналіз причин суїцидальних спроб згідно з матеріалами психіатричних відділень Головного 

Військового Клінічного Шпиталю Міністерства Оборони України 

Ключові слова: дезадаптація,  адаптуватися, морально-психологічний клімат , суїцидальна 

поведінка 
 

В данной статье рассмотрены вопрос возникновения процесса дезадаптации 

военнослужащих военной служби за контрактом и пути их преодоления. Рассмотрен анализ 

причин суицидальных попыток на основании материалов психиатрических отделений Главного 

Военного Клинического Госпиталя Министерства Обороны Украины 

Ключевые слова: дезадаптация, адаптироваться, морально-психологический климат, 

суицидальное поведение 
 

In the article the question of occurrence of process of disadaptation of contract soldiers and ways of 

its overcoming are considered. The analysis of causes of attempted suicide on the basis of material of 

psychiatric branches of the Main Military Clinical Hospital of the Ministry of Defence of Ukraine is 

considered 

Keywords: disadaptation, to adapt, staff morale, suicidal behaviour. 
 

Всуп та постановка проблеми. Розглядаючи питання про внутрішні та зовнішні умови 

виникнення дезадаптації у військовослужбовців-контрактників необхідно розглянути 

основні наукові підходи до проблеми дезадаптації. В них виокремлюється два різновиди 

дезадаптованості. Тимчасова ситуативна дезадаптованість усувається за допомогою 

адекватних захисних та незахисних процесів особистості. Стійка ситуативна 

дезадаптованість вибірково виникає як стан особистості та особливості її поведінки тільки в 

певних соціальних групах та ситуаціях, але не долається (тому особистість, якщо це можливо 

уникає таких ситуацій). Тимчасова ситуативна адаптованість може перейти у стан 

тимчасової ситуативної дезадаптованості як наслідок внутрішньопсихічних змін (наприклад, 

актуалізація нових потреб чи установ), так і змін певних аспектів ситуацій. Стійка 

ситуативна адаптованість – надійна довготривала адаптованість тільки в певних типових 

ситуаціях, що повторюються, в яких особистість намагається бути як можна частіше. 

Загальна адаптованість ніколи не буває повною. Вона може скоріше розглядатися як 

потенціальна здатність адаптуватися в широкому спектрі типових соціальних ситуацій, які 

частіше за все виникають у даному суспільному середовищі в даний історичний час. 

Виклад основного матеріалу. Можна виділити наступні рівні адаптації: 

- адаптація може обмежуватися тільки психічною переорієнтацією і то на рівні 

цілеспрямованого конформізму; 

- етап взаємної терплячості; 

- акомодація: індивід визнає основні цінності нового соціального середовища, а 

середовище, в свою чергу, визнає деякі із цінностей нового члена; 

- повна пристосованість (асиміляція) – індивід повністю відмовляється від колишніх 

цінностей та приймає систему нового середовища. 

Парадоксально, але чим вище рівень адаптованості особистості до даного соціального 

середовища, тим вищий рівень її автономності відносно цього середовища. У випадку з 

військовослужбовцями-контрактниками не можна взагалі говорити про автономність від 

військового колективу, тому що саме військова діяльність передбачає виконання бойового 

завдання разом з іншими військовослужбовцями, згуртованість в цілому залежить від 

розуміння військовослужбовцями один одного, успішність виконання бойового завдання 

залежить від  високого морально-психологічного клімату в колективі. 
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В соціальній та військовій психології проблема соціально-психологічної адаптації 

розглядалася досить часто (В.Подоляк, В.Барабанщиков, О.Шеляга, В.Глоточкін, Г. Ложкін 

тощо). Але мало уваги приділялося її залежності від характеру міжособистісних відносин, 

девіантної поведінки, акцентуацій особистості, тощо. Вивчення літератури і даних 

військових досліджень показує, що серед труднощів, які виникають перед молодими 

солдатами в період адаптації до військової служби на перший план висувається формування  

позитивних взаємовідносин з товаришами, командирами, необхідність підкорятися їх 

вимогам. Таким чином, в загальному адаптаційному процесі  велике місце займають 

проблеми усунення соціально-психологічної дезадаптації. Ця проблема пов`язана в першу 

чергу з прийняттям рішення про скорочення строку військової служби і, в свою чергу, 

скорочення періоду входження молоді у військовий колектив; подальшого ускладнення 

озброєння та бойової техніки в умовах реформування Збройних Сил України; подальша 

інтенсифікація процесу підготовки військовослужбовців-контрактників. 

По-друге, необхідно враховувати динаміку змін соціальних якостей призовної молоді 

на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Однією з постійних соціально-психологічних ознак контингенту військовослужбовців-

контрактників є їхній юнацький вік (з 18 до 25 років.) У цей період процеси фізичного, 

психологічного та соціального розвитку протікають дуже нерівномірно. Зокрема, основні 

психологічні особливості юнацького віку характеризуються наступними процесами: 

формування розумових здібностей, психосексуальний розвиток особистості, закріплення 

стереотипів виразу емоційних станів, створення стійкого образу "Я", соціальне становлення 

особистості, соціальна адаптація. Результатом нерівномірності, часом суперечливості цих 

процесів досить часто і стає дезадаптація військовослужбовців-контрактників та їх девіантна 

поведінка. Як зазначалось вище, це іноді можна назвати девіантною адаптацією. 

У процесі створення стійкого образу "Я" виникають наступні фактори, що можуть 

викликати ці процеси: занижена нестійка самооцінка, яка призводить до депресивних та 

невротичних реакцій; завищена самооцінка, яка призводить до агресивності, соціальної 

дезадаптації. В процесі соціального становлення юнак залучається до тієї чи іншої групи 

підлітків. За спрямованістю такі групи можна поділити на соціально позитивні, байдужі до 

соціального життя, aнтисоціальні. За такою класифікацією ми можемо виділити групи, які 

відповідно спрямовані на порушення чи додержання військової дисципліни. Представники 

цих груп, які потрапляють на строкову службу, несуть свій, частіше негативний, соціальний 

досвід у військовий осередок, впливають на інших військовослужбовців, що є також однією з 

причин міжособистісних конфліктів в військовому колективі, що приводять до дезадаптації 

військовослужбовців. 

Досвід військ показує, що довготривалість соціально-психологічної адаптації та поява в 

цей період випадків дезадаптації зумовлюються стихійністю, відсутністю управління даним 

процесом зі сторони командирів і офіцерів виховної роботи. 

Метою управління адаптацією в військовому колективі є максимальне скорочення 

адаптаційного періоду, прискорення вводу до лав Збройних Сил молодого поповнення  за 

рахунок впливу на фактори адаптації. Такими факторами виступають: 

- особистісні особливості молодих військовослужбовців; 

- рівень соціально-психологічного розвитку військового колективу та міжособистісних 

відносин; 

- стиль і методи керівництва підрозділами і молодими військовослужбовцями з боку 

командирів . 

Питання збереження та поліпшення високого морально-психологічного стану 

особистості військовослужбовця-контрактника при адаптації до умов армійського 

середовища залишається на даному етапі актуальним та важливим [1]. Це зумовлено тим, що 

дослідження цієї проблеми дозволяє впливати на: поліпшення головних показників бойової 

готовності; підвищення морально-психологічної витримки особового складу, готовності 

вирішувати будь-які складні завдання; формування умов швидкої соціально-психологічної 
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адаптації військовослужбовців до військової служби за контрактом (дослідження її 

характеру; зменшення випадків дезадаптації в умовах військової служби). 

Особливість та поліфункціональність військової діяльності відображає специфіку і 

складність людини як об`єкта і суб`єкта виховання і управління, яка полягає в її активності. 

Адаптаційний період є найбільш складним, часто супроводжується емоційними зривами, 

невротичними реакціями, фактами суїцидальної поведінки, загостренням проявів 

акцентуацій характеру. 

Неможливість в умовах військової служби в повній мірі задовольнити ці потреби часто 

супроводжується психологічним дискомфортом, що може мати наслідками стрес, депресію, 

фрустрацію, які часто супроводжуються агресією, міжособистісними конфліктами та 

різними проявами дезадаптації. 

В сучасних Збройних силах України рівень незадоволення  військовослужбовців-

контрактників дуже високий. Причини незадоволення різні. Але в будь-якому випадку 

неблагополучний соціально-психологічний клімат у військах [2], який, зокрема, не дає 

військовослужбовцям (особливо з нестійкою та акцентованою психікою) задовольнити 

багато природних, часом просто необхідних потреб, провокує підвищення девіантності 

їхньої поведінки, яка, у свою чергу, є передумовою потворних явищ в армійській дійсності, 

таких як дідівщина, військова злочинність, суїцид тощо. 

Суїцидальна поведінка – широке поняття, яке включає: самогубство (суїцид), 

суїцидальні замахи, суїцидальні спроби, суїцидальні прояви і пресуїцид. Суїцидальну 

поведінку належить розцінювати як наслідок соціально-психологічної дезадаптації 

особистості в умовах мікросоціального конфлікту. 

Актуальність проблем суїцидальної поведінки у Збройних Силах України обумовлена 

відсутністю тенденції до зниження кількості самогубств серед військовослужбовців. Як 

правило, рівень самогубств у армії в два рази перевищує середньо-популяційний рівень. 70 

відсотків самогубств серед військовослужбовців випадає на перший рік служби, особливо 

серед осіб з вищою освітою. Кожна п’ята загибель в армії – добровільний ухід із життя. 

Аналіз причин суїцидальних спроб згідно з матеріалами психіатричних відділень 

Головного Військового Клінічного Шпиталю МО України показав, що 50 відсотків їх 

відноситься до конфліктів, пов’язаних із сферою службової діяльності, сімейними 

проблемами і складністю адаптації, 30 відсотків пов’язані з нестатутними відносинами, 20 

відсотків пов’язані з наявністю у військовослужбовців психічних розладів. Значна частина 

військовослужбовців здійснили самогубства або замахи на своє життя під впливом життєвих 

ситуацій чи службових обставин, своєчасне знання яких і відповідне реагування з боку 

командирів і товаришів по службі могли б застерегти людей від цього фатального кроку. У 

більшості випадків суїцидальна поведінка — це «крик про допомогу», який не почули люди, 

що знаходились поруч. Тільки 10 відсотків військовослужбовців, що скоїли замахи на своє 

життя, мали тверде бажання вмерти. Про це свідчать бесіди з тими військовослужбовцями, 

які замахувались на своє життя, історії хвороб, карні справи щодо фактів самогубств. 

Вивчення матеріалів розслідувань щодо фактів самогубств, історій хвороб осіб, що 

замахувались на своє життя, а також бесіди з ними і їх товаришами по службі дають 

можливість класифікувати мотиви і приводи самогубств на декілька груп: 

1. Конфлікти, пов’язані зі сферою службової діяльності військовослужбовців, серед 

яких:  конфлікти, пов’язані з труднощами військової служби; конфлікти між воїнами різних 

періодів служби або воїнами з різних регіонів; конфлікти між начальниками і підлеглими. 

2. Особисто-сімейні конфлікти, серед яких:  нерозділене кохання, зрада дівчини або 

дружини; розлучення;  хвороба, смерть близьких; статева неспроможність. 

3. Конфлікти, пов’язані з суїцидальною поведінкою суїцидента, а саме: побоювання 

карної відповідальності; страх ганьби за негативні вчинки. 

4. Стан здоров’я, і зокрема:  психічні захворювання; соматичні (тілесні) захворювання; 

фізичні вади. 

5. Матеріально-побутові та інші мотиви. 
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Для частини юнаків, які призвані до діючої військової служби за контрактом, сама 

служба протягом перших 3-х місяців є психотравматичним періодом за причини високих 

навантажень. На думку багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених вже сама військова служба 

відноситься до розряду суїцидонебезпечних, при цьому суттєвий вплив справляють наступні 

фактори: 

1. Перенапруга механізму нервово-психічної адаптації, обумовлена значною зміною 

способу життя. 

2. Тривалий відрив від сім’ї, який породжує відчуття тривожності і пригніченості. 

3. Постійна готовність до дій в екстремальних умовах, яка може викликати 

перенапруження нервової системи. 

4. Виконання службових обов’язків незалежно від метеорологічних умов і часу доби, 

що порушує біоритми і викликає швидку стомлюваність, нервово-психічне напруження. 

5. Недосконалість системи армійських взаємовідносин, яка не виключає зловживання 

службовим положенням, агресивних нестатутних відносин, що викликає почуття відчаю і 

беззахисності. 

Як свідчать суїцидологічні дослідження, для профілактики самогубств важливе 

значення має аналіз соціально-психологічного клімату в підрозділі, де відбулось 

самогубство. Не менш важливе і вивчення статусу особистості суїцидента, його 

психологічного складу,  темпераменту, характеру та інших індивідуальних особливостей, які 

впливають на життєві установки.  

За мірою вираження ознак розрізняють легко виражені, виражені та тяжко виражені  

форми дезадаптації.  

Найважливішою особливістю легких форм дезадаптації є зниження пластичності 

адекватної цілеспрямованої поведінки в умовах психотравмуючої ситуації при збереженні 

результативності діяльності [6]і. Реакції дезадаптації проявляються в діях, що йдуть в розріз 

з існуючими в армії формами поведінки. Відзначається різноманітність характерологічних 

реакцій з тенденцією до депресивних форм, росту психічної напруги. Як засіб психічного 

захисту знижується кількість контактів, що посилює депресивне забарвлення стану, який 

переживає військовослужбовець. Надмірна концентрація на дезадаптуючих факторах 

призводить і до інертності, загальмованості, незібраності або конфліктності 

військовослужбовців. Супроводжуючі вегетотативні симптоми виступають у формі 

функціональних вегето-судинних реакцій, тахікардій, порушень роботи шлунково-

кишкового тракту тощо. В більшості випадків легкі форми завершуються процесом адаптації 

до умов військової служби і нормалізацією психічних і вегетативних компонентів. 

Виражені стани дезадаптації призводять до стійкого порушення психічних 

характеристик. В структурі особистості розвиваються захисні реакції, пов`язані з механізмом 

компенсації та гіперкомпенсації. Це виражається в зміні поведінкових реакцій, зниженні 

результативності діяльності, її структурною перебудовою. Виражена реакція дезадаптації 

призводить до розвитку невротичних реакцій. Невротичні реакції характеризуються 

розвитком депресивного, іпохондричного та інших синдромів, що протікають частіше за все 

на фоні загальної астенізації. У військовослужбовців-контрактників відмічається високий 

відсоток порушень психосоматичного характеру і навіть психосоматичні захворювання: 

діабет, виразка шлунку тощо. 

Тяжкі форми психічної дезадаптації характеризуються порушенням структури 

особистості, неможливістю виконання результативної діяльності. Ці зміни носять захисний 

характер і дозволяють зняти протиріччя структурної перебудови динамічних стереотипів 

психічної і соціальної адаптації, що сформувались раніше. Процеси глибокої дезадаптації 

призводять до деструктуризації свого “Я” і об`єднують клінічні форми психічних 

захворювань з частковою чи повною втратою працездатності. Діагностичні особливості і 

клініка цих хворих  є предметом вивчення псіхіатрії. 

Іншою важливою проблемою виникнення дезадаптації є неможливість задоволення 

будь-якої значимої для суб’єкта потреби. Виникає фрустрація - складний емоційно-
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мотиваційний стан. Фрустрація проявляється у відчуттях гнітючої напруги, у вигляді 

роздратованості, гніву, агресивності. В залежності від спрямованості, соціометричного 

статусу, особливостей характеру і темпераменту особистість може спрямовувати стани 

фрустрації назовні у вигляді агресії або переживати фрустрацію у собі, що в крайніх 

випадках може вилитися у вчинки проти власного життя та здоров'я. Умови ізоляції та 

військової служби загалом призводять до виникнення у військовослужбовців наступних 

потреб: потреба у звичних соціальних зручностях для проживання, потреба в нормальних 

взаємовідносинах в групі, потреба у самотності, потреба у звичних подразниках, потреба у 

жіночому оточенні, потреби біологічного характеру, пов'язані з харчуванням, сексуальним 

задоволенням та інші. 

Якщо розглядати дезадаптованість в індивідуально-психологічному аспекті, тобто з 

боку особистості, то можемо відзначити осіб, у яких ризик її виникнення обумовлений 

їхніми індивідуально-психологічним рисами, тобто характером і темпераментом. Така 

сукупність рис властива так званим акцентованим особистостям. Акцентуація являє собою 

особливості характеру, що виходять за межі середньостатистичної норми, але не досягають 

ступеню психопатології. 

Характерним проявом акцентуації є виборна вразливість по відношенню до певного 

виду психогенних впливів при добрій і навіть підвищеній стійкості до інших. Досить часто 

акцентуацію супроводжують прояви дезадаптації, девіантної поведінки, особливо в тих 

випадках, коли складні життєві ситуації ставлять підвищені вимоги до слабкого місця в 

характері даної особистості. 

Аналіз типів акцентуацій характеру, які зустрічаються у військовослужбовців-

контрактників та найчастіше  впливають на розвиток процесу дезадаптації  у них  ми будемо 

розглядати в другому розділі нашого дослідження. Крім всього вищезазначеного, треба 

звернути увагу, що процес дезадаптації може прийняти такий соціально-небезпечний вид як 

правопорушення і, навіть, злочини. 

Головну роль серед соціальних факторів, що впливають на формування особистості 

військовослужбовця-правопорушника, відіграють сім’я і вплив соціально-негативного зовні 

сімейного оточення. При цьому особливо несприятливий соціальний вплив справляють: 

виховання в неповній сім’ї; алкоголізм батьків; аморальний спосіб життя батьків; 

систематичні конфлікти в сім’ї; систематичне биття дитини; злочинність батьків; 

неблагополучні матеріально-побутові умови сім’ї; вплив неформальної групи з 

антисоціальними тенденціями. До психологічних факторів, які впливають на формування 

поведінки військовослужбовця-правопорушника, слід зарахувати особливості характеру, 

його крайні варіанти норми, слабку стійкість до несприятливого впливу специфічних 

соціальних факторів, а також безпосереднього оточення. 

Найчастіше правопорушення здійснюють військовослужбовці з епілептоїдним, 

експлозивним, нестійким, гіпертимічним і шизоїдним типом акцентуації. 

Досить поширений в армії такий вид порушень дисципліни, як образа честі і гідності. 

Образи є неминучими в період початкового становлення військового колективу, бо в цей час 

йде вироблення механізму соціально-психологічної сумісності у воїнів. В психологічно 

неблагополучному колективі образа також стає методом соціально-негативного контролю 

військовослужбовців-контрактників,  які служать довше над молодшими, санкцією проти 

тих, хто не вписується в рамки дідівщини. 

Здійснення самовільних відлучень з частини провокується повсякденною ізоляцією 

воїнів. Бійки – це наслідки міжособистісних конфліктів у військовій групі. Причини бійок 

наступні: високий відсоток «блатизації» та криміногенних схильностей воїнів, велика 

кількість фізично і морально слабких воїнів, погані адаптаційні якості і психічна нестійкість 

воїнів, незадовільне забезпечення відпочинку, побуту, контролю за здоров’ям службовців. 

Таке явище, як бійки зводить нанівець принципи військового колективізму та 

взаємодопомоги. 
Висновки. Для розуміння особистісних факторів в ході дезадаптації до армійських умов 
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офіцеру треба знати соціальний досвід юнака, основні мотиви служби, рівень загальної освіти, 

здатності до оволодіння конкретною спеціальністю, типологічні особливості темпераменту і 

характеру [3]. 

Темперамент суттєво впливає на  формування таких особистісних характеристик, як 

самооцінка, сприйняття самого себе, потяг до самостійності, колективізм. Статутні 

взаємовідносини, дружня допомога, увага до молодих військовослужбовців – найважливіші 

умови сприятливої адаптації до військової служби [6]. І, навпаки, нестатутні взаємовідносини, 

конфлікти в міжособистісній сфері, нездоровий соціально-психологічний клімат заважають 

нормальній соціально-психологічній адаптації військовослужбовців-контрактників. 

Підсумовуючи вище сказане можна виділити наступні причини та фактори зовнішньої та 

внутрішньої дезадаптації військовослужбовців. Зовнішніми умовами виникнення дезадаптації у 

військовослужбовців-контрактників є: 

- військовослужбовці вперше на довгий час позбавлені уваги і впливу рідних; 

- обов`язковість виконання наказів, неможливість їх обговорення та критики, чітка 

субординації; 

- невідповідність військової діяльності з минулим досвідом військовослужбовця; 

- сувора регламентація діяльності і побуту, поведінки і спілкування; 

- військовий колектив – специфічне соціальне середовище, незвичний для більшості 

молодих військовослужбовців-контрактників; 

- обмеження можливості психологічної компенсацій негативних умов діяльності. 

- відсутність планомірного, послідовного формування фізичних, психічних та 

інтелектуальних навантажень; 

- нечітке розуміння вихователями суті, змісту, психологічних особливостей адаптації та їх 

неврахування в процесі навчання та  виховання військовослужбовців; 

- відсутність здорової морально-психологічної атмосфери у військових колективах, що не 

сприяє прискоренню формування товариських відносин між солдатами, відсутність 

взаємодопомоги та співробітництва. 

До причин внутрішньої адаптації військовослужбовців-контрактників можна віднести:   

- не усвідомлення військовослужбовцями причин та тимчасового характеру переживання 

негативних та фізичних станів, які супроводжують процес соціально-психологічної адаптації, а 

також способів їх успішного подолання; 

- відсутність саморегулювання військовослужбовцями-контрактниками своїх дій та 

вчинків, некритичне ставлення до них, відсутність прагнення сформувати у себе якості 

особистості, які необхідні для успішної учбової, службової та суспільної діяльності; 

- відсутність прогресу у подоланні військовослужбовцем почуття самотності, тимчасового 

розчарування. 
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УДК 378.14                                              Масляніцин В.І. (УПППМ при УМВС України) 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВМІНЬ СПІВРОБІТНИКІВ  

МІЛІЦІЇ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ 

 
Аналізуються деякі проблеми навчання працівників міліції, виходячи з Конституції 

України та інших нормативно - правових актів нашої держави. Коротко розглядаються 

напрямки підготовки даної категорії працівників правоохоронних органів в училищах міліції.  

Ключові слова: технологія формування професійних вмінь; службова підготовка 

працівників міліції; фахові навички; органи внутрішніх справ України. 

 

Анализируются некоторые проблемы обучения работников милиции, исходя с 

Конституции Украины и других нормативно - правовых актов нашей страны. Кратко 

рассматриваются направления подготовки данной категории сотрудников правоохрани-

тельных органов в училищах  милиции. 

Ключевые слова: технология формирования профессиональных умений; служебная 

подготовка работников милиции; специальные навыки; органы внутренних дел Украины. 

 

Some problems of training of workers of militia, proceeding from the Constitution of Ukraine and 

others standard legal certificates of our country are analysed. Directions of preconditioning of the given 

category of employees of law enforcement bodies in militia schools are short considered. 

Keywords: processing technique of forming of professional abilities; office preconditioning of 

workers of militia; special skills; internal affairs ministry of Ukraine. 

 

Постановка проблеми. Як зазначив Президент України “Наша головна мета – це 

сильна, дієва, оснащена й захищена міліція, здатна забезпечити охорону прав і свободу 

громадян” [1:2].  

Аналіз криміногенної ситуації в країні, факти порушення співробітниками міліції 

законності свідчать про необхідність вдосконалення технології формування професійних 

вмінь даної категорії правоохоронців. Навчання особи, яка уповноважується державою  

застосовувати по відношенню до громадян, що допустили протиправний вчинок, силу 

(заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, вогнепальну зброю) має відповідну специфіку. 

Це потребує кардинального вдосконалення вищої, професійної освіти, а також якості 

службової підготовки співробітників міліції у підрозділах органів  внутрішніх справ України.  

На даний час професійне навчання співробітників міліції здійснюється вищими 

навчальними закладами МВС України, училищами професійної підготовки, а також за 

місцем проходження служби. Потрібно звернути увагу на той факт, що відомча професійно-

технічна освіта не виділена окремою ланкою в системі службової підготовки співробітників 

органів внутрішніх справ України, що ускладнює її нормативно-правове впорядкування, а 

також методичне та матеріально-технічне забезпечення.     

Актуальність дослідження. Сьогодення вимагає від правоохоронців знаходити 

ефективні механізми забезпечення прав і свобод громадян (розробка відповідних 

законопроектів, положень, інструкцій із зазначеного вище питання та ін.), володіння 

необхідними знаннями, вміннями та навичками, а також здатністю застосовувати їх на 

практиці.  

Демократичні перетворення вимагають впровадження у життя дієвих засобів 

запобігання насильству, наркоманії, алкоголізму, корупції  та інших деструктивних явищ, що 

набули розповсюдження  у нашому суспільстві. У цей складний період існує потреба у 

спеціалістах з  охорони правопорядку на всіх щаблях управління даної галузі.   

Теоретичний аналіз дослідження. Проблеми професійної підготовки персоналу 

органів внутрішніх справ знайшли своє відображення в працях М.Ануфрі-

єва, Ю.Афанасьєва, В.Барка, О.Бондурка, Я.Кондратьєва, А.Лігоцького, А.Растунова, 

С.Смірнова, В.Соболєва, А.Столяренка та ін.  
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Втім, тематика професійної підготовки співробітників міліції залишається ще 

малодослідженою. 

Відповідно до Законів України “Про міліцію”, “Про освіту”, “Про професійно- технічну 

освіту”, наказів МВС України № 1444 від 25.11.2003,  № 693 від 11.07.2006,  № 319 від 

02.07.2008, № 177 від 24.04.2009, основними завданнями професійної підготовки працівників 

міліції є оволодіння знаннями і спеціальними навичками для виконання покладених на них 

службових обов’язків з охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю, 

вдосконалення професійної майстерності, підвищення рівня загальної культури, а також 

підтримання на високому рівні зазначених вище професійних та особистих якостей.  

Проте, відомчі нормативно-правові акти не містять методичних рекомендацій щодо 

форм і методів організації навчально-виховного процесу в училищах професійної підготовки 

працівників міліції.  

Аналіз чинного законодавства України дає підстави стверджувати, що учили-ща міліції 

не уповноважені обирати форми і методи організації навчально-виховного процесу. Це не 

сприяє якості засвоєння курсантами навчального матеріалу при проведенні як теоретичних, 

так і практичних занять [2:153]. 

Досвід діяльності зазначених вище навчальних закладів дає підстави стверджувати про 

необхідність запровадження в системі професійної освіти МВС України єдиної, науково 

обґрунтованої моделі початкової підготовки міліціонерів.   

Мета статті. Визначити технологію формування професійних вмінь співробітників 

міліції у фаховій підготовці. 

Завдання дослідження. На підставі аналізу педагогічної, психологічної, юридичної 

літератури, нормативно-правових актів МВС України визначити основні елементи технології 

початкової підготовки працівників міліції та шляхи її вдосконалення.       

Викладання основного матеріалу дослідження. Навчити людину, виховати такі 

якості особистості як гуманність, моральність, самостійність та ін. є особливим видом 

діяльності, предметом вивчення педагогіки. 

Практика дозволяє стверджувати, що педагогіка являє собою цілісну систему 

педагогічних наук [3:637]. 

Відомі науковці виділяють: історію педагогіки; загальну педагогіку, як базову наукову 

дисципліну, що включає загальні основи педагогіки, дидактику та школознавство; 

загальнопедагогічні науки (вікова, корекційна, соціальна, етнопедагогіка); функціональні 

педагогічні науки (професійна, галузева педагогіка, педагогіка підвищення кваліфікації і 

перекваліфікації спеціалістів), а також порівняльну педагогіку [4:183-184].   

На нашу думку, у структуру педагогічної науки необхідно включити її джерела: 

педагогічна спадщина минулого, передовий педагогічний досвід, народна педагогіка та 

сучасні педагогічні дослідження (див.рис.1). 

З підвищенням ролі права у сучасному суспільстві виникає необхідність розробки 

концепції розвитку та вдосконалення фахової підготовки співробітників міліції, яка повинна  

ґрунтуватись на методичних рекомендаціях з вирішення проблем правозастосовчої практики.  

У сьогоденні  в системі органів внутрішніх справ України існує відпрацьована схема 

професійного навчання осіб рядового і начальницького складу. Початкова підготовка 

здійснюється в училищах професійної підготовки працівників міліції, ГУМВС, УМВС. 

Перепідготовка – у вищих навчальних закладах  МВС України, в інститутах, факультетах, на 

курсах підвищення кваліфікації та перепідготовки інших міністерств і відомств, в училищах 

професійної підготовки працівників міліції ГУМВС, УМВС, в навчальних центрах, а також 

за місцем роботи. Підвищення  кваліфікації – у навчальних закладах (підрозділах) МВС  

України, в інститутах, на факультетах, курсах підвищення  кваліфікації та перепідготовки 

інших міністерств і відомств, в училищах професійної підготовки працівників міліції 

ГУМВС, УМВС, в начальних центрах (пунктах) підготовки. Стажування – за місцем роботи, 

в інших органах підрозділах і установах внутрішніх справ, в навчальних закладах 

(підрозділах) МВС України.  
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Рис. 1. Концепція розвитку педагогіки 

 

Навчання особового складу органів внутрішніх справ України здійснюється в системі 

службової підготовки, в аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі, а також  шляхом самостійної 

підготовки. 

Службова підготовка працівників міліції включає наступні навчальні дисципліни: 

функціональну підготовку, тактику дій особового складу в типових і екстремальних 

ситуаціях, вогневу, фізичну, психологічну підготовку. Також, передбачається вивчення таких 

загальнопрофільних дисциплін, як: засоби зв’язку та спеціальної техніки, медичної 

підготовки, цивільного захисту. Статути і топографія особовим складом галузевих служб та 

підрозділів органів внутрішніх справ України вивчаються самостійно (див. рис. 2). 

Важливою умовою забезпечення поступового вдосконалення процесу професійної 

підготовки працівників міліції є педагогічна діагностика  фахової готовності курсантів 

училищ міліції. З цією метою доцільно визначити технологію формування їх професійних 

вмінь  у період навчання в зазначених навчальних закладах.  

На нашу думку, наріжним каменем даного процесу є такі навчальні дисципліни, як: 

юридична підготовка (включає теорію держави і права та юридичну деонтологію); бойова 

підготовка (фізична, вогнева підготовка, тактика самозахисту); професійно-психологічна 

підготовка, що містить спеціальний тренінговий курс “Стрес, комунікація, безпека”; тактико-

спеціальна підготовка. Окремої уваги заслуговує навчально-методичне забезпечення занять: 

наявність відповідного роздаткового матеріалу – структурно-логічних схем з основними 

тезами, фахова література, навчальні справи із зразками документів, що стануть у нагоді 

випускникам училищ 

професійної підготовки працівників міліції в службовій діяльності. Крім того, в системі 

професійної підготовки міліціонерів патрульної служби, дільничних інспекторів 

міліції, міліціонерів-кінологів, а також інших категорій співробітників органів внутріш- 
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Рис. 2. Організаційні види професійної підготовки рядового і начальницького складу 

органів внутрішніх справ України 

 

ніх справ доцільно запровадити спеціальний курс “Готовність працівника міліції до 

виконання службових обов’язків” (див.рис.3).  

Технологія формування професійних вмінь співробітників міліції була розроблена нами 

з урахуванням досвіду  організації навчального процесу училищ професійної підготовки 

працівників міліції ГУМВС, УМВС в областях.  

Вперше наголошується на системному, правовому вихованні працівників міліції на 

початковому етапі їх навчання.  

Розроблений нами механізм формування фахових вмінь співробітників міліції, вперше 

прийнятих на службу в органи внутрішніх справ України, має  цілісний (всебічний) характер, 

що безумовно буде сприяти формуванню професійній підготовленості особистості, 

відповідно до потреб громадянського суспільства. 
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Висновки. Розробка та впровадження моделі професійної підготовки працівників 

міліції дозволить забезпечити гармонійну сформованість фахових вмінь, а також за 

допомогою педагогічної діагностики здійснювати ефективну корекцію даного процесу. 

Усунення прогалин в механізмі правового регулювання даної групи суспільних 

правовідносин як адміністративно-правового, так і організаційно-методичного характеру 

дозволить запобігти таким негативним явищам професійної дискреції, як порушення 

законності, професійної деформації, а також дозволить покращити ефективність службової 

діяльності органів внутрішніх справ України з охорони громадського порядку і боротьби зі 

злочинністю.    

Загалом все окреслене вище потребує теоретичного обґрунтування та 

експериментального опробування.  
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УДК 37.018. 1(072)                                             д.пед.н., проф. Марушкевич А.А. (КНУ) 

 

ПРОБЛЕМИ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

В КОНТЕКСТІ РОДИННИХ ВИХОВНИХ ТРАДИЦІЙ 

  
Висвітлюються узагальнені погляди на причини виникнення проблем у шлюбно-сімейних 

відносинах на сучасному етапі розвитку українського суспільства, звертається увага на традиції  

у цій справі та актуальні функції сім’ї, висловлюються судження з приводу фактичних та 

громадянських шлюбів, шлюбних контрактів. 

Ключові слова: сім’я, шлюбно-сімейні відносини, шлюбний контракт, традиції. 

 

Раскрываются обобщенное видение причин возникновения проблем в семейно-брачных 

отношениях  на современном этапе развития украинского общества, обращается внимание на 

давние традиции  в этом деле и актуальные функции семьи, высказываются суждения по поводу 

фактических и гражданских браков, брачных контрактов.   

Ключевые слова: семья, семейно-брачные отношения, брачный контракт, традиции. 

 

The origin of problems in marriage- family relations on the modern stage of development of the 

society are reflected. The old traditions and actual functions of the family are underlined. The judgments 

concerning official and civil marriages, marriage contracts are reflected. 

Keywords: family, marriage-family relations, marriage contracts, traditions. 

 

Сучасне українське суспільство справедливо називають таким, у якому відбуваються 

трансформації на рівні соціальних, політичних, культурних, економічних процесів. Вони 

прямо чи опосередковано стосуються важливого інституту суспільства – сім`ї, як складової 

тих утворень, котрі представляють соціальну структуру країни. Саме вона впливає на 

розвиток політики, економіки, освіти, медицини в державі. Сім’я не може залишатись поза 

впливом сучасного інформаційного суспільства, в якому присутнє нівелювання давніх 

культурних традицій, демографічна криза, відхід від релігійних канонів та інші негативні 

фактори. 

Учені зазначають, що в Україні «в останні роки поширені орієнтації на роздрібнення 

сімей і, як наслідок, - переважання простих (нуклеарних) сімей; розповсюдження 

малодітності та надмірної однодітності; стійка тенденція формування підвищеної частки 

неповних сімей»[5, с.279]. Вони констатують факт наявності значної кількості сімей без 

батька, подружніх пар з юридично не оформленими стосунками, вражаюче число одинаків, 

не бажаючих створювати сім’ю. Не без хвилювання за майбутню долю нащадків дослідники 

сучасної української родини вказують: «На фоні загального скорочення народжуваності 

відбувається зростання кількості позашлюбних дітей»[5, с. 279].  

Метою цієї публікації є висвітлення проблем шлюбно-сімейних відносин українців у 

контексті родинних виховних традицій та висловлення суджень з приводу фактичних, 

громадянських шлюбів і шлюбних контрактів. Її завдання:  висвітлити проблеми шлюбно-

сімейних відносин українців у контексті родинних виховних традицій; розкрити суть 

актуальних функцій сім’ї на сучасному етапі розвитку суспільства; висловити судження з 

приводу фактичних, громадянських шлюбів і шлюбних контрактів.   

У різні історичні періоди розвитку суспільства надзвичайно великого значення 

надавалося родинному життю, а, відповідно, серйозним було  ставлення до укладання 

шлюбу, створення сім’ї, яка « … є частиною більш широкої соціальної мережі і зазнає 

впливу різноманітних сил як з боку середовища, в якому вона існує, так і з боку людей, з 

якими доводиться мати справу»[2, с.119]. Головною умовою укладання шлюбу було кохання 

між молодими людьми, їх спільна на те згода. Громадою засуджувалось одруження з не 

коханою жінкою чи нелюбом. З давніх джерел відомо: створення сім’ї було справою не лише 

молодят та їхніх батьків, а й громадськості і церкви. Проте  « … церковне вінчання в Україні 

було довгий час притаманне лише пануючому класові»[1 , с.149]. Воно супроводжувалось 
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певними нормами правового регулювання і застереженням щодо укладання нерівних у 

соціально-економічному, конфесійному, віковому та етнічному плані шлюбів. 

Церква впливала  на приватне життя молодих людей через їх покаяння та сповіді, 

численні єпитимійні засоби, які застосовувались у разі викрадення нареченої, проведення 

весілля без вінчання, свідоме порушення шлюбної угоди, укладення шлюбу з іновірцями або 

близькими родичами чи свояками, втрати дівочої честі, народження позашлюбної дитини 

тощо.  

На добір шлюбних пар та створення сім'ї мала вплив громадськість, яка здійснювала 

функцію регулювання інтимної сфери, зокрема підготовки молоді до сімейного життя. 

Цікавим залишається той факт, що лише після одруження людина визнавалася рівноправним 

членом громади та мала право на спадщину після смерті своїх батьків.  

Головними осередками спілкування молоді та школою підготовки її до шлюбу були 

вечорниці, на які дівчата приносили прядиво, вишивання чи плетіння і намагалися показати 

майстерність іншим та звернути увагу протилежної статі до своєї готовності бути дружиною. 

Їх праця чергувалася з танцями, піснями, жартами, іграми, під час яких відбувалося 

знайомство дівчат із хлопцями.  

На початку XX століття було проголошено свободу розірвання шлюбу з метою надання 

можливості жінкам, які його зареєстрували у дореволюційний період, вийти із небажаної 

залежності від чоловіків. Проте це стало несумісним з інтересами держави і підконтрольним 

їй. Якщо згадати традиції радянських часів, то неможливо залишити поза увагою засудження 

громадськістю соціально нерівних шлюбів, які укладалися у виняткових випадках і, як 

правило, з волі батьків, коли вони у такий спосіб хотіли покращити своє матеріальне 

становище та забезпечити майбутнє власній дитині. Не дивно, що «Рольові і функціональні 

стосунки в сім’ї встановлюються на основі «набутих» критеріїв, таких як особисті задатки, 

досвід, добровільна згода, ступінь зайнятості у виробничій сфері і т. ін.» [2, с. 121].  

Характерною особливістю сьогодення є те, що багато молодят підписують шлюбний 

контракт, який укладається в письмовій формі і засвідчується нотаріально. Здебільшого він 

набирає чинності у день реєстрації шлюбу. У ньому зазначається загальний строк його дії, 

тривалість окремих прав та обов’язків. Цікавим є той факт, що існують шлюбні договори, які 

набирають чинності в день розірвання шлюбу. Спостерігається необхідність укладення 

шлюбного контракту саме тими людьми, які хочуть здобути певні майнові привілеї (не 

маючи їх попередньо) або не втратити їх за конкретних ситуацій. Шлюбний контракт 

допомагає також людям, які хочуть захиститися від ласих до чужих  грошей наречених, для 

яких одруження – це спосіб отримання майнових благ та привілеїв. 

Частина наших сучасників взагалі не реєструють шлюбу, називаючи його 

«громадянським». Такі шлюби давніше відбувались лише серед зрілих людей, які овдовіли 

або довго не одружувались. Незареєстровані державою відносини між чоловіком і жінкою 

позначають поняттям «фактичний шлюб», хоча їх спільне проживання не вважається 

законним, а тривалість і характер таких відносин не мають правового значення. Вступаючи у 

фактичний шлюб, громадяни допускають невизначеність подальших відносин, оскільки 

лише в зареєстрованому шлюбі вони перебувають під захистом закону. У незареєстрованому 

шлюбі відносини  будуються виключно на почуттях та усному договорі, що часто не захищає 

одну із сторін від непередбаченого плину подій.  

Учасники сімейних відносин як при зареєстрованому шлюбі так і при фактичному 

зобов’язані турбуватися про здоров’я, розвиток, матеріальне забезпечення своїх дітей, 

несучи при цьому однакову відповідальність за виховання нащадків. У зареєстрованому 

шлюбі проблеми, які виникають, вирішується простіше, оскільки народжена у подружжя 

дитина має і батька, і матір. У фактичному шлюбі жінка за відсутності бажання батька 

дитини визнати батьківство зобов’язана доводити це через суд, що є незручністю морального 

плану. Відомо, відповідно до прав і свобод людини рівні права й можливості гарантовані як 

тим парам, які перебувають у зареєстрованому шлюбі, так і не зареєстрованим. Це стосується 

вільного вибору занять, професії, місця проживання, свободи совісті, думки, релігії. І при 
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зареєстрованому шлюбі, і при фактичному жінка й чоловік мають право розподілити між 

собою обов'язки та спільно вирішувати питання життєзабезпечення сім'ї. 

В останні роки зареєстрований шлюб передбачає попереднє ознайомлення подружжя з 

інформацією  про стан здоров'я кожного з них. Це сприяє запобіганню  небажаними з огляду 

на біофізичні якості чоловіка й жінки одруженням,  які створюють загрозу здоров’ю одного з 

подружжя або нащадкам. Крім того, особи, які зареєстрували шлюб, мають спільну 

власність: нажите чоловіком і дружиною рухоме й нерухоме майно, придбане за кошти, 

причому незалежно від того, ким із подружжя були внесені за нього гроші. Вони 

дотримуються принципів сімейного права, тобто основних ідей, відповідно до яких 

здійснюється сімейно-правове регулювання відносин. Одним з цих принципів є 

одношлюбність, за якої громадяни можуть законно перебувати тільки в одному шлюбі; 

іншим - принцип свободи і добровільності при укладенні шлюбу (вибір дружини чи чоловіка 

громадянами України здійснюється за власним бажанням). Наступними принципами 

сімейного права є принцип рівності чоловіка і жінки в особистих та майнових правах, 

принцип моральності та матеріальної підтримки членів сім'ї, потребуючих допомоги. 

Стосовно фактичного шлюбу, за якого жінка й чоловік проживають разом, але не 

перебувають у зареєстрованих стосунках, можна сказати наступне: набуте за час спільного 

проживання майно вважається їх спільною власністю за відсутності іншого розподілу 

шляхом письмового договору. Найбільш наближеним до статусу законного подружжя є 

подружжя, яке прожило у фактичному шлюбі тривалий час: десятки років.  

Для створення сім’ї важливим є усвідомлення і прийняття чоловіком та жінкою їх 

попереднього життя, дошлюбних зв’язків, однією з найпоширеніших причин яких вважають 

швидке статеве дозрівання організму, прискорений  темп розвитку стосунків, бажання мати 

матеріальну підтримку в житті тощо. Запорукою завтрашнього сімейного щастя молодих 

людей є вміння підтримувати висококультурні, щирі стосунки з членами своїх сімей, які 

можуть здійснювати як матеріальну, так і моральну допомогу; бажання мати щось своє, 

особисте; спроможність взяти на себе персональну відповідальність щодо організації 

спільного життя.  

Сімейно-шлюбні відносини потребують умов для свого зміцнення, оскільки на них 

впливають суперечності у суспільстві та  державі.  Процес одержавлення сім'ї  призвів до її 

економічної, соціальної, духовної, правової залежності. Радикальні перетворення, що 

відбуваються нині в соціально-економічному розвитку українського суспільства, багато в 

чому змінюють суть функцій сім'ї, зокрема економічної, яка в попередні часи 

недооцінювалася. Її зміст суттєво коректують внутрішньо-сімейні відносини, що 

формуються у процесі діяльності батьків і дітей, їх поведінки. На сьогодні важливим є 

процес посилення економічної функції сім'ї у примноженні приватної власності, передаванні 

її у спадок, зміцненні фінансової незалежності і матеріального забезпечення.  

Українське суспільство зацікавлене в матеріальному достатку кожної сім'ї, її добробуті 

та економічній і фінансовій незалежності. На сучасному етапі його розвитку необхідно 

повернутись до дотримання сім’ями найважливіших і актуальних норм співжиття та 

виховання дітей. Виникає необхідність аналізу соціальних функцій сім’ї, оскільки її можна 

розглядати як історично укладену систему взаємин між чоловіком і дружиною, батьками і 

дітьми або як малу соціальну групу, члени якої поєднані родинними стосунками. Апробовані 

часом функції сім’ї все більше претендують на збереження і реалізацію в умовах сьогодення, 

оскільки серед молоді точаться суперечки щодо основних життєвих цінностей, які 

стосуються, перш за все, здоров’я, матеріальної забезпеченості, високого заробітку, а, 

загалом, соціального виживання та благополуччя. І тому етнічні українці виділяли серед 

функцій сім’ї найважливіші: економічну, виховну, етнічного відтворення, природного 

відтворення, сексуально-емоційну і експресивно-рекреаційну [4]. 

Якщо повернутись думкою у в найдавніші часи, то можна відзначити, що економічна 

функція забезпечувала « … матеріальні засади її (сім’ї) існування, організацію домашньої 

праці та споживання» [2, с.217], заощадження на майбутнє, при потребі матеріальну 
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підтримку комусь із членів сім’ї, допомогу дітям у здобутті освіти, організації власної справи 

тощо. Виховна функція сім'ї проявлялась у  передачі  молодшим поколінням родинного 

досвіду і формуванні у них духовності. Особливе значення мало  вироблення у дітей та 

молоді пошани до праці та працездатних членів родини. Виховуючи дітей батьки дбали про 

забезпечення їх розумового розвитку, зважали на народно-педагогічні можливості виховного 

впливу. Функція етнічного відтворення означала формування « … у членів сім’ї національної 

свідомості», сприяння « … нагромадженню та передачі національно-культурних цінностей» 

[4, с.222] і ознак, які вказують на рівень духовності етносу. Завдяки цій функції у часи 

військових, політичних, економічних і інших негараздів в Україні було збережено рідну 

мову, фольклор, загалом інформацію про джерела духовного і матеріального розвитку 

українців. Функція природного відтворення покликана « … підтримувати біологічну 

неперервність суспільства». Цікавим є факт, що народження дітей українці розцінювали як 

особливий «дар Божий» [4, с.223], а відтворення  у них самих себе було мрією кожного. Про 

дітей завжди говорили з захопленням і надією: «Діти – найбільша радість у світі», «Діти як 

рожеві квіти», «Хата з дітьми – базар, а без дітей – пустка». Важливим було усвідомлення 

того, що названа функція викликає необхідність у бажаючих мати дітей розвитку здібностей 

до їх виховання, бажання забезпечувати власну педагогічну культуру, підвищувати свій 

інтелектуальний і духовний рівень. Сексуально-емоційна функція була особливо значущою в 

українській сім’ї, бо « … задовольняла потреби подружжя в спільному інтимному житті» і « 

… була тісно пов’язана з функцією дітонародження» [4, с.224]. Вона розглядалась 

прийнятною  лише в узаконених стосунках між чоловіком і жінкою. Позашлюбні зв’язки не 

схвалювались церквою і людьми, засуджувались громадою. Експресивно-рекреаційна 

функція сприяла формуванню « … емоційно-психологічного мікроклімату сім’ї, зняттю 

напруження у внутрішньо - сімейних відносинах, стресових станів у членів сім’ї» [4, с.222]. 

Вона викликала увагу до себе як одна з «найвитонченіших», особливих функцій і 

підтверджена у народі відомим афоризмом «Нащо клад, коли в сім’ї лад». 

Ринкові відносини суттєво змінюють функції сім”ї. Задоволення матеріальних потреб 

дедалі більше ґрунтується на веденні домашнього господарства, формуванні й витрачанні 

сімейного бюджету. У цьому руслі важливим завданням соціальної політики є створення 

умов для розв'язання сім'єю суперечностей між її потребами та можливостями їх 

задоволення. Цю проблему сучасних родин держава може розв'язати при здійсненні активної 

соціальної політики, наданні комплексної допомоги малозабезпеченим сім’ям.   

Економічне становище в країні призвело до конфлікту цінностей у суспільстві, 

зниження його громадської активності, вплинуло на  «…розшарування сімей за рівнем 

доходів»[3, с.79], народжуваність дітей, послаблення почуття обов'язку в усіх членів сім’ї: 

батьків перед дітьми, молодших перед старшими тощо. Все це призводить до її розпаду або 

формування неповної сім'ї.  «Взаємостосунки батьків і дітей – це один із аспектів, де баланс 

відповідальності має вирішальне значення. Але будь-яка ситуація, у якій один із її учасників 

бере на себе занадто велику відповідальність, може призвести до конфліктів»[2, с.123]. 

Міжособистісні стосунки чоловіка та дружини можуть набувати  змін на різних етапах 

їх спільного життя. Помітно, що жодна сім'я не ізольована від конфліктів. Конфлікти можуть 

виникати не тільки між чоловіком і дружиною, а й між батьками і дітьми, бабусями, 

дідусями з внуками. Причина непорозумінь частіше знаходиться у площині духовних чи 

матеріальних цінностей, стандартів поведінки, бо діти виростають в умовах відмінних від 

тих, у яких зростали їхні батьки. Справедливо зазначено: «Технології корекції сімейних 

відносин численні: їх вибір визначається обставинами конкретної соціальної ситуації» [3, 

с.286]. У цьому сенсі може бути корисною педагогічна просвіта батьків (наприклад, курси з 

сімейного виховання), їх консультування.  

Вважаємо за необхідне зазначити, що держава може впливати на шлюбні відносини у 

випадку їх зареєстрованості, оскільки це є бажаним явищем як для суспільства, так і для 

окремої людини, бо існує підтримка  стабільності стосунків, інтересів подружжя і його 

нащадків. Варто враховувати те, що сім'ї бувають повні та неповні, багатодітні та бездітні, 
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рівноправні та авторитарні, щасливі й нещасливі. Особливо значущим у забезпеченні їх 

функціонування є бажання двох людей (чоловіка і дружини) будувати сімейні стосунки на 

засадах любові, відповідальності, чесності, добра й злагоди.  

Таким чином, розкриваючи проблеми шлюбно-сімейних відносин в Україні у контексті 

родинних виховних традицій та актуальних функцій сім’ї, висловлюючи судження з приводу 

фактичних, громадянських шлюбів та шлюбних контрактів, ми дійшли узагальнень, які 

стосуються проблем у цій сфері. На наш погляд, основними причинами негативних процесів 

у сім’ях  є: економічна нестабільність, яка нерідко спонукає до виїзду молоді на постійне 

місце проживання за кордон; зниження ролі батька; матеріальне забезпечення за рахунок 

праці матері; перекладання батьками своїх обов’язків з виховання дітей на дідусів і бабусь, а 

то й на далеких родичів чи сусідів.  

Особливо вражаючими за кількістю на сьогодні є непорозуміння у молодих сім’ях. До 

цього призводить нестабільність сімейного способу життя, яка « … відображається 

насамперед у зростанні кількості розлучень, у постійному скороченні кількості дітей на одну 

сімейну пару»[5, с.278].  Не секрет, що розбіжності в поглядах подружжя ведуть за собою 

ряд негативних наслідків, які впливають на його подальшу долю.   

Інформація про узгоджений рівень взаємодії членів сім’ї може служити основою для 

психотерапевтичної роботи. Здоровими психологічними стосунками може компенсуватись 

наявність негативних соціальних факторів, таких як відсутність житла, вживання алкоголю, 

мала заробітна платня, незадоволеність роботою,  віковий фактор тощо.  

Економічні реформи, що відбуваються в Україні, вимагають адаптації населення, 

потребуючого кардинальних змін у життєзабезпеченні, до системи ринкових відносин, яка 

сама ще перебуває у процесі розвитку. Вони суттєво впливають на сімейні стосунки, 

оскільки не існує усталеної поведінки молоді, спрямованої на необхідність відкриття власної 

справи, організації підприємницької діяльності, активного набуття знань для покращення 

свого матеріального становища тощо.   
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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО 

СТУДЕНТА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

У статті охарактеризовано індивідуально-типологічні стилі навчальної роботи 

студентів, визначено напрями формування індивідуальних стилів навчальної діяльності 

студентів вищих навчальних закладів. 

Ключові слова: індивідуальний стиль навчальної діяльності, інтегральна індивідуальність, 

кртерії, структура. 
 

В статье охарактеризованы индивидуально-типологические стили учебной работы 

студентов, определены пути формирования индивидуальных стилей учебной деятельности 

студентов высших аграрных учебных заведений. 

Ключевые слова: индивидуальный стиль учебной деятельности, интегральная 

индивидуальность, критерии, структура. 
 

The article is describes the individual-typological study styles of students, the ways of forming the 

individual styles of learning activities of students in higher agriculture education. 
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Завдання сучасної вищої школи полягає в забезпеченні оптимального розвитку кожного 

студента; формуванні в нього вмінь та навичок самостійної роботи, індивідуального стилю 

навчальної діяльності, який враховує сильні та слабкі сторони особистості, приносить 

емоційне задоволення, знімає зайву психічну напругу. Як свідчать дані диференціальної 

психології, саме від стилю індивідуальної діяльності залежать успішність, високі досягнення 

людей [1; с. 45]. Отже, актуальність проблеми формування індивідуального стилю 

навчальної діяльності студента вищої школи не викликає сумнівів і потребує детального 

теоретичного пошуку щодо розробки відповідних методик. 

Мета статті – здійснити аналіз теоретичних передумов і шляхи формування 

індивідуального стилю навчальної діяльності студентів вищих аграрних навчальних закладів. 

Вперше поняття індивідуального стилю діяльності було вжите А. Адлером для 

пояснення індивідуальної своєрідності життєвого шляху особистості. В. Мерлін визначив 

індивідуальний стиль діяльності як доцільну систему взаємопов’язаних дій, за допомогою 

якої досягається певний результат. Окремі дії утворюють цілісну систему саме завдяки 

доцільному характеру їх зв’язку. Тому стиль діяльності не може бути помилковим. 

Помилковою може бути лише конкретна дія [2, с. 167]. О. Зимовіна під індивідуальним 

стилем розуміє узагальнену, особистісно обумовлену характеристику діяльності як цілого; 

стійку систему, комплекс способів і прийомів організації та виконання діяльності [4, с. 128]. 

Загалом у межах діяльнісного підходу індивідуальний стиль розуміють як індивідуально-

своєрідну систему психологічних засобів, до яких свідомо чи стихійно вдається людина з 

метою найкращого врівноваження своєї (типологічне обумовленої) індивідуальності з 

предметними, зовнішніми умовами діяльності [6, с. 74]. 

Особлива увага вивченню індивідуального стилю діяльності приділяється в теорії 

інтегральної індивідуальності, яка розглядає особистість як інтегральну цілісність чи як 

інтегральну індивідуальність, в якій за критерієм багатозначності виділяють ієрархічно 

організовані рівні. Зокрема, В. Мерлін обґрунтував наявність у структурі інтегральної 

індивідуальності системи індивідуальних властивостей організму, яка складається з рівнів: 

біохімічного, загальносоматичного, нейродинамічного (властивості нервової системи); 

системи індивідуальних психічних властивостей, у якій функціонують два рівні – 

психодинамічний (властивості темпераменту), психічні властивості особистості; системи 

соціально-психологічних індивідуальних властивостей та її рівні – соціальні ролі в 

соціальній групі та колективі; соціально-історичних спільнотах [2, с. 50]. У структурі 
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інтегральної індивідуальності В. Русалов виділяє два рівні: нижчий – диференціально-психо-

фізіологічний, який відображає властивості організму, та вищий – диференціально-

психологічний, який складається з особистісних, індивідуальних та інших соціокультурних 

утворень [8]. А. Коблєва виділяє чотири рівні інтегральної індивідуальності: 

нейродинамічний, психодинамічний, особистісний та соціально-психологічний [9, с. 29]. 

Незважаючи на окремі розбіжності щодо визначення рівнів, прибічники теорії інтегральної 

індивідуальності поділяють думку, що стиль діяльності формується під впливом 

властивостей, характерних для різних ієрархічних рівнів індивідуальності. У процесі 

оволодіння діяльністю відбувається встановлення більш гнучких зв’язків між властивостями 

різних рівнів індивідуальності та зростає регулюючий вплив у цих зв’язках властивостей 

особистісного рівня [3]. 

Варто зазначити, що існує тісний зв’язок стилю з різними рівнями інтегральної 

індивідуальності. Однак, це не означає, що будь-які особистісні прояви, які пов’язані з цими 

рівнями, можна вважати стильовими. Часто вони носять ситуативний характер. Належність 

тих чи інших характеристик дій людини до стилю визначається їх трансситуативністю, 

стабільністю. Єдиним доказом належності дій до стилю є їх перенос суб’єктом із ситуації в 

ситуацію та стабільність на тривалих відрізках часу [5, с. 29]. 

У сучасній педагогічній науці розроблено субординаційну модель стилів: самостиль – 

індивідуальний стиль – квазистиль – псевдостиль. Останній характеризує стереотипні 

поведінкові реакції, невротизацію особистості, соціальну дезадаптацію; квазистиль 

визначається наслідуванням людиною чужого стилю діяльності, пізнання чи спілкування; 

індивідуальний стиль найяскравіше проявляється в процесуальній стороні діяльності; 

самостиль (творчий стиль) зумовлений домінантами вищих ієрархічних рівнів інтегральної 

індивідуальності [10, с. 34]. Відповідно метою викладача є формування індивідуального та 

творчого стилів навчальної діяльності студентів, які базуються на сильних сторонах 

особистості, дають змогу реалізувати її потенціал, сприяють досягненню максимальних 

результатів та розвитку особистісних якостей.  

Індивідуальний стиль навчальної діяльності визначається як прийнята індивідом стійка 

сукупність прийомів і способів навчальної роботи, обумовлена його індивідуальними 

особливостями [11]. Найтісніший зв’язок спостерігається у студентів між індивідуальним 

стилем діяльності та особистісними, особливо вольовими, мотиваційними й оціночними 

властивостями, а не з властивостями нервової системи. [7, с. 51]. Зазначені властивості 

охоплюють механізми самоконтролю та самооцінки, які формуються шляхом поетапного 

переходу від зовнішнього контролю і оцінки викладачем до власного внутрішнього 

контролю і самооцінки.  

Так, у сучасній педагогічній літературі самоконтроль та самооцінка розглядається у 

вузькому та широкому значеннях. У першому значенні самоконтроль та самооцінку 

розуміють як певну стратегію навчальної діяльності, спрямовану на контроль й оцінку 

результату виконання навчального завдання і способів його розв’язання. У другому 

розглядають як компонент метадіяльності та здатність особистості до так званого 

моніторингу й критичної рефлексії процесу власної навчальної діяльності [12, с. 60-61]. 

Таким чином, самоконтроль і рефлексивна самооцінка (у широкому й вузькому значеннях) 

виступають важливим засобом розвитку особистості та формування індивідуального стилю 

навчальної діяльності.  

Актуальність зазначених положень підтверджується результатами експериментальних 

досліджень, які були проведені в Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України (квітень 2010 р.) з двома групами студентів факультету 

енергетики і автоматики. Вибірка груп здійснювалася таким чином: за результатами 

підсумкового контролю усіх досліджуваних груп факультету було вибрано групу (Е-1), 

студенти якої мали найнижчий середній бал за результатами сесії; відповідно другою 

експериментальною групою було вибрано групу  (Е-2), яка лідирувала за контрольованими 

показниками успішності навчання ( з етичних міркувань номери груп не вказано). Експерти 
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оцінювали рівень сформованості індивідуального стилю навчальної діяльності студентів за 

10 показниками. В інструкції до опитувальника вказувалося, в яких випадках показник 

індивідуального стилю відповідає рівню прояву «постійно», «часто», «рідко» та «ніколи». 

Результати експертного оцінювання сформованості індивідуального стилю навчальної 

діяльності студентів досліджуваних груп подано в таблиці 1.  

Як ми і передбачували, практично за усіма контрольованими показниками студенти 

групи, яка виявляла кращі результати у навчанні, демонстрували і вищі рівні сформованості 

індивідуального стилю навчальної діяльності у порівнянні зі студентами групи Е-1. 

Найбільш значуща різниця виявилася за такими показниками: ”Якщо в отриманому завданні 

щось залишаться для нього незрозумілим, він намагається уточнити все те. що не зрозуміло”; 

”У процесі роботи він намагається перевірити правильність її виконання”; ”Він виправляє 

помилки у виконаній роботі”; ”Якщо вій має сумнів у тому, що правильно зрозумів завдання, 

то він ще раз перечитує завдання, уточнює дані”.  

Для визначення методичних шляхів формування індивідуального стилю навчальної 

діяльності важливо знати закономірності, методологію цього процесу. Насамперед, тут варто 

вказати, що стиль виникає тоді, коли є свобода самовираження. Дослідники означеної 

проблеми переконливо доводять, що чітко регламентована, алгоритмізована діяльність не 

сприяє формуванню індивідуального стилю [4, с. 129]. Наведене твердження повною мірою 

стосується різних видів діяльності, в тому числі й навчальної. Тому організована належним 

чином самостійна робота студентів, у якій домінує відносно жорстке (передбачає виконання 

поряд із регламентованими окремих нерегламентованих операцій) та гнучке (передбачає 

визначення викладачем цілі й надання студенту самостійності у виборі засобів, прийомів і 

способів розв'язання навчальних завдань) керівництво пізнавальною діяльністю студента, є 

одним із шляхів формування індивідуального стилю навчальної діяльності. 

Таблиця 1 

Результати оцінювання індивідуального стилю навчальної діяльності студентів 

досліджуваних групп 

Показники індивідуального стилю роботи 

Рівні прояву 

Група Е-1 Група Е-2 

П Ч Р Н П Ч Р Н 

1 .  Якщо в отриманому завданні щось залишаться для 

нього незрозумілим, він намагається уточнити все те. 

що не зрозуміло 

38 24 33 5 20 29 29 20 

2.Він перевіряє свої дії під час роботи 33 28 33 4 25 33 29 12 

3. Йому подобається робота, що вимагає 

добросовісності, точних навичок та вмінь 
28 43 47 - 20 20 50 8 

4. У процесі роботи він намагається перевірити 

правильність її виконання 
38 19 38 4 16 25 24 25 

5. Якщо вій має сумнів у тому, що правильно 

зрозумів завдання, то він ще раз перечитує завдання, 

уточнює дані 

33 33 28 4 16 37 25 20 

6. На завершення роботи наводить порядок на 

робочому місці, готує його до наступного робочого 

дня 

28 28 42 - 20 16 24 29 

7. Він досить вимоглива людина і завжди наполягає 

на тому, щоб усе робилось по можливості правильно 
33 38 19 9 29 26 45 8 

8. Він виправляє помилки у виконаній роботі 38 19 38 4 25 25 24 8 

9. Коли планує свою діяльність, то передбачає час на 

перевірку виконаної роботи 
28 33 38 - 20 16 24 20 

10. Не розпочинає роботу до тих пір, поки не 

переконається, що все необхідне для виконання 

завдання лежить на своєму місці 

23 42 33 - 37 8 25 29 

Примітка: П – постійно; Ч – часто; Р – рідко; Н – ніколи. 
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Критерієм правильного вибору стилю відповідно до своїх індивідуальних особливостей 

служить відчуття зручності, комфорту, зняття напруги в процесі діяльності [4, с. 130]. І хоча 

подальші дослідження показали, що використання індивідуального стилю часто веде до 

емоційного задоволення, а не до вагомих результатів, особиста зацікавленість у діяльності, 

позитивне до неї ставлення, прагнення зробити все якомога краще є ще одним визначальним 

чинником формування стилю навчальної діяльності. 

У структурі індивідуального стилю діяльності виділяють такі основні компоненти: 

стиль операцій, стиль дій чи реакцій, стиль цілеутворення [4, с. 131]. Основна ознака стилю 

операцій – співвідношення орієнтованих, виконавчих та контрольних операцій. У 

дослідженнях В.С. Мерліна та Є.О. Клімова визначено два основні типи такого 

співвідношення. Перший тип полягає в тому, що орієнтовані операції передують виконавчим 

і дуже деталізовані, внаслідок чого виникає детальний план дій. У процесі діяльності він 

лише дещо видозмінюється. Виконання плану супроводжується контрольними операціями. 

При другому типі попереднє орієнтування короткочасне й план має цілісний та схематичний 

характер. У процесі виконання він значно видозмінюється та деталізується. Контрольні 

операції застосовуються рідко [2, с. 176]. Наприклад, студенти, яким притаманний перший 

тип, починають написання творчих письмових робіт з деталізованого чорнового варіанту, в 

який постійно вносяться правки та доповнення. Чистова робота полягає лише в 

переписуванні. У студентів, для яких характерний другий тип індивідуального стилю, 

чорновий варіант має цілком загальний і схематичний характер, на який затрачається 

небагато часу. Основна робота виконується в процесі написання чистового варіанту. 

Отже, закономірно постає запитання типового та індивідуального в структурі 

індивідуального стилю. Типові стилі притаманні групам студентів із певними 

характеристиками властивостей одного чи різних рівнів інтегральної індивідуальності. 

Визнання існування типових стилів, які демонструють загальні особливості діяльності, не 

заперечує індивідуальної своєрідності діяльності кожного студента на фоні цих стилів. 

Типовий стиль у конкретному прояві розглядається як індивідуальний [3, с. 110] 

С. Пустовалов виділяє шість індивідуально-типологічних стилів навчальної роботи 

студентів (креативно-відповідальний, креативно-вибірковий, ретроевристичний, 

репродуктивно-узагальнюючий, репродуктивно-формальний, інактивний) [13, с. 38], 

акцентуючи увагу на механізмах адаптації, компенсації та особливо корекції, оскільки 

«перших два не завжди забезпечують досягнення необхідного результату» [1, с. 48]. За 

допомогою механізму адаптації особистість пристосовується до вимог діяльності. Механізм 

компенсації включається в процес формування індивідуального стилю діяльності, коли 

вимагається заміна недостатньо розвинених індивідуально-психологічних властивостей 

використанням особливостей, які сприяють досягненню успіху. Корекція означає 

виправлення, вдосконалення індивідуального стилю діяльності [1, с. 49].  

Схарактеризуємо виділені індивідуально-типологічні стилі детальніше. Представники 

креативно-відповідального стилю виділяються серед однолітків творчим характером 

розумової діяльності й активним потягом до знань, схильністю до інтелектуальних занять. 

Студенти відзначаються активністю, спонтанністю, відкритістю до нових наукових фактів, 

ініціативністю, вмінням узагальнювати, багатством і силою уяви, вмінням формулювати 

проблеми. У представників креативно-відповідального стилю швидко формується своя 

досить диференційована система навчальної роботи. У ній домінують прийоми продуктивної 

розумової діяльності. Ці студенти орієнтовані на засвоєння матеріалу під час лекцій та 

відтворення його по пам’яті в процесі самостійної роботи; цікавляться матеріалом поза 

межами програми; виявляють інтерес до науково-дослідницької роботи; емоційно 

відгукуються на нові ідеї. У міжособистісному спілкуванні в процесі різних форм групової 

діяльності вони залюбки діляться своїми уявленнями, враженнями, оцінками. Ці студенти 

характеризуються впевненістю і стійким позитивним настроєм, захопленістю навчальними 

дисциплінами. У роботі зі студентами креативно-відповідального стилю позиція викладача 
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повинна бути спрямована на встановлення дружнього, довірливого та вимогливого ставлення 

до них, попередження різких спадів активності, властивих цим студентам. 

Студенти креативно-вибіркового стилю характеризуються виразним творчим 

характером інтелектуальної діяльності, широким колом пізнавальних інтересів і чіткою 

послідовною організацією, спрямованою лише на привабливий для них матеріал; 

захоплюються творчими видами роботи; скептично ставляться до другорядного матеріалу, 

ігноруючи вимоги викладача. Позиція викладача повинна орієнтуватися на розвиток у таких 

студентів свідомо-вольової мотивації та нагромадження досвіду добросовісної систематичної 

роботи. 

Студенти ретроевристичного стилю характеризуються більш-менш вираженою 

самостійністю, глибиною мислення й схильністю переоцінювати оригінальність, 

"самобутність" своєї особистості; в результаті вони не оволодівають фактичним науковим 

матеріалом, навичками самостійної роботи. У дискусіях такі студенти доводять свою думку, 

ігнорують аргументи опонентів, претендують в групі на роль інтелектуального лідера. 

Вважають, що в студентів цього стилю первинні сильні компоненти інтелектуальної 

діяльності (самостійність, глибина мислення, схильність до переосмислення) гальмуються 

такими інтегральними динамічними властивостями, як ригідність та резистентність 

(ригідність – нездатність змінювати програму діяльності відповідно до вимог ситуації [14, 

с. 132]).  

Такі студенти не звикли працювати. У школі це могло компенсуватися сильними 

компонентами здібностей, але для успішних занять у вищому закладі освіти такої 

компенсації не достатньо. Індивідуальний стиль навчальної діяльності студентів 

ретроевристичного стилю характеризується компенсаторними механізмами: орієнтація на 

вже здобуті знання, підвищення впевненості в собі тощо. Відповідно педагогічну корекцію 

доцільно здійснювати в двох напрямках – розкривати пізнавальні функції навчального 

матеріалу й навчальної літератури та забезпечувати усвідомлення студентами конкретних 

вимог і вимагати їх обов’язкового виконання. 

Студенти репродуктивно-узагальнюючого стилю схильні до репродуктивного 

мислення; орієнтовані на засвоєння всього обсягу навчального матеріалу; добросовісні, 

відповідальні. Про них складаються добрі враження у викладачів, до них часто звертаються 

одногрупники за допомогою. На старших курсах студенти репродуктивно-узагальнюючого 

стилю починають більш широко узагальнювати матеріал, виявляти інтерес до дослідницької 

роботи, демонструють стабільну відмінну та добру успішність; у них розвивається 

впевненість у собі, підвищена чутливість до оцінок, схильність до звичних форм роботи. Для 

них характерні суб'єктивні труднощі, оскільки сприйняття нового матеріалу пов'язане з 

певними стереотипами, шаблонними прийомами й формами самостійної роботи. Відповідно 

їхнє навчання супроводжується великими енергетичними затратами. Педагогічна корекція 

повинна бути спрямована на розвиток пізнавальної самостійності, ініціативності шляхом 

залучення до вирішення проблемних ситуацій, завдань творчого характеру, демонстрації 

можливостей продуктивного мислення в конкретних ситуаціях, залучення до науково-

дослідницької діяльності. 

Студенти з репродуктивно-формальним стилем характеризуються репродуктивним 

мисленням і установкою на заучування. Одні з них потрапляють у категорію 

"невстигаючих", інші намагаються компенсувати зазначені недоліки підвищеною 

добросовісністю й організованістю. Вони детально планують усі види самостійної роботи, 

раціонально розподіляють їх по днях тижня, годинах. Представники цього стилю зазвичай 

невпевнені, зосереджені на собі, позбавлені розваг, болюче переживають найменші невдачі; 

кожен екзамен у них супроводжується стресом. Педагогічна допомога в таких випадках 

повинна бути спрямована, в першу чергу, на розвиток пізнавальних інтересів, ініціативи; 

підвищення самооцінки й упевненості в собі. 

Інактивний стиль виявляється у слабкій вираженості пізнавальних інтересів, 

інтелектуальній пасивності, байдужості до навчальних успіхів. Ця типологічна група 
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об'єднує ряд варіантів. У деяких явно здібних студентів причина інтелектуальної пасивності 

пов'язана з наявністю сильних позанавчальних інтересів, захоплень. В інших ця пасивність 

може бути пов'язана з лінощами та небажанням займатися інтелектуальною працею. 

Зазвичай такі студенти згодом включаються в інші сфери діяльності [13, с. 38-42]. У 

першому й другому випадках педагогічна робота викладача повинна бути спрямована на 

розвиток мотивації студентів, підвищення інтересу до предмета шляхом підбору цікавих 

завдань, організації проблемного навчання, широкого залучення мультимедійних засобів, 

особливо в самостійній роботі студентів. 

Зазначені індивідуально-типологічні стилі не виключають один одного і не вичерпують 

усієї індивідуальної різноманітності. Вони є лише спробою умовно класифікувати 

індивідуальні стилі навчальної діяльності студентів із метою диференціації навчального 

процесу. Насправді індивідуальний стиль кожного студента є набагато різноманітнішим; він 

виражає багатство його інтелектуальної, духовної та емоційної сфери. Завдання викладача – 

враховуючи належність студентів до певних індивідуально-типологічних стилів, забезпечити 

таку організацію навчання, яке сприятиме отриманню позитивних результатів та емоційного 

задоволення не лише від результатів, а й від процесу навчання. 

Висновки. Отже, індивідуальний стиль навчальної діяльності формується під впливом 

властивостей, які належать до різних ієрархічних рівнів інтегральної індивідуальності; у 

процесі оволодіння діяльністю дедалі більшої ваги набуває особистий рівень. Формування 

стилю індивідуальної навчальної діяльності доцільно здійснювати за такими напрямами: 

забезпечення свободи самовираження, особистої зацікавленості в діяльності шляхом підбору 

проблемних, творчих завдань відповідно до інтересів студентів; індивідуалізації аудиторної 

та самостійної роботи студентів (за змістом, темпом виконання, умовами виконання тощо); 

підвищення мотивації навчання; формування здатності до самоконтролю, рефлексивної 

самооцінки. формування стилю індивідуальної діяльності передбачає залучення механізмів 

адаптації, компенсації та корекції. 

Подальшого дослідження потребують аспекти формування індивідуального стилю 

навчальної діяльності в процесі як аудиторної, так і самостійної роботи студентів. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ОФІЦЕРІВ 

ПРИКОРДОННИКІВ В УМОВАХ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

У професійній підготовці офіцерів були визначені наступні педагогічні умови: діяльність 

керівного складу органів ДПСУ щодо формування професійної культури офіцерів; формування 

моральних цінностей у офіцерів-прикордоників; удосконалення методики проведення занять з 

офіцерами в умовах службової діяльності; саморозвиток професійної культури офіцерів шляхом 

стимулювання позиції рефлекси. 

Ключові слова: формування, офіцер, службова діяльність, педагогічні умови. 

 

В профессиональной подготовке офицеров были определены следующие педагогические 

условия: деятельность командного состава органов ГПСУпо формированию профессиональной 

культуры офицеров; формирование моральных цепостей у офицеров-пограничников; 

усовершенствование методики проведения занятий с офицерами в условиях служебной 

деятельности; саморазвитие профессиональной культуры офицеров путем стимулирования 

позиций рефлексии. 

Ключевые слова: формирование, офицер, служебная деятельность, педагогические условия 

 

The following pedagogical conditions in professional training of officers have been defined: activity 

of command structure of SBGS bodies on formation of professional culture of officers; formation of 

border guard officers' moral values; improvement of methodology of officers training in conditions of 

service activity; self-development of professional culture of officers by stimulation of positions of a 

reflexion. 

Keywords: formation, officer, service duty, pedagogical conditions. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Формування професійної культури 

спонукає людину до прагнення реалізувати своє оцінне ставлення до дійсності в процесі 

власного вдосконалення. Для творення прекрасного (кимось задуманого варіанта або 

власного нового рішення) потрібні як спеціальні в кожній сфері діяльності здібності 

(технічна готовність), так і загальні. До загальних належать творча уява, кмітливість, 

гнучкість, сміливість розуму, здатність відійти від шаблону, від звичних схем при зміні 

обстановки. Звичайно, у процесі здійснення мети постійно на всіх етапах експлуатуються 

здібності сприймання й оцінювання. І не менш важливими для досягнення досконалості в 

будь-якій сфері є такі морально-вольові якості, як почуття обов'язку та відповідальності, 

наполегливість, працездатність, старанність тощо. Формування професійної культури у 

офіцерів-прикордонників - об'єктивна закономірність, викликана перетвореннями у 

соціально-політичній, економічній, військовій сферах. Теоретичними основами формування 

професійної культури є виявлені та розроблені вітчизняною загальною і військово-

педагогічною науками закономірності, принципи, засоби та форми виховання 

військовослужбовців, уточнені і доповнені з урахуванням особливостей нового об'єкта 

виховання - "сучасного офіцера-прикордонника". 

Зв'язок роботи з важливими науковими або практичними завданнями. 
Необхідність та актуальність постановки цієї проблеми виконано відповідно до 

багатогалузевої науково-технічної програми розвитку ДПСУ на 2006-2015 роки та в рамках 

НДР, Досягнення цілей формування професійної культури вимагає організації такого 

навчання, яке забезпечує перехід, трансформацію пізнавальної діяльності в професійну з 

відповідною зміною потреб, мотивів, цілей, дій, засобів, предметів і результатів. Для цього 

необхідно в ході навчання вирішити низку суперечностей; 

орієнтацію офіцерів на минулі зразки загальної і професійної культури в навчальній 

інформації і необхідність орієнтації фахівця ДПСУ на майбутній зміст життя і діяльності, 

загальної і професійної культури; 
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систему абстрактних, формальних знань і необхідністю моделювання в навчально-

виховному процесі таких реальних умов життя і діяльності, які дозволили б офіцеру ввійти в 

культуру збагаченим інтелектуально, духовно і практично і тим самим виявитися чинником 

розвитку самої культури; 

суспільну форму існування культури й індивідуальну форму її сприйняття офіцером; 

цілісність професійної культури і її оволодіння суб'єктом через безліч наочних сфер -

навчальних дисциплін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної 

проблеми. 
Професійну культуру майбутніх офіцерів правоохоронних структур та її компоненти 

розглядали у своїх працях науковці Ю. В. Балашова [1], Т. В. Гороховська [2], Т. О, Івашкова 

[3], С. Л. Крук [4], КХ В. Кудінов [5], Н. В. Мороз [6], С. С. Сливка [7], Т. В. Щсголєва [8], С. 

П. Шумовецька [9] та ін. 

Формулювання мети статті. Таким чином, актуальність окресленої проблеми, її 

недостатня теоретична й методична розробленість, необхідність розв'язання представлених 

суперечностей обумовили написання даної статті. 

Результати дослідження. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Загальна культура та професійна культура 

особистості взаємозалежні та впливають одна на одну. Головна особливість професійної 

культури офіцера-прикордонника полягає в її нормативному характері. Усі вимоги до їх 

морального вигляду та правил поведінки при виконанні службових обов'язків закріплені в 

міжнародних та українських нормативно-правових актах та є обов'язковими для виконання. 

Професійна культура офіцера-прикордонника виражається в тому, що він має справу з 

людьми, захищає їхні права, законність, правопорядок, впливає на них, опираючись на 

існуючі закони, мораль, етичні норми суспільства. 

Офіцер-прикордонник своєю діяльністю затверджує культуру взаємин між людьми, є 

творцем культурних цінностей, і чим вище його культура, тим більших успіхів він досягне у 

своїй службовій діяльності, тим більше вимог висуває до себе. 

Ознаками професійної культури офіцера-прикордонника є інтелігентність, розвинутий 

інтелект, стійка прикордонна спрямованість інтересів і потреб, гармонія розумового, 

морального та фізичного розвитку, гуманізм, товариськість, дисциплінованість, 

відповідальність, розвинутий педагогічний такт, широкий кругозір, спроможність до 

творчості, майстерність спілкування. 

Проведений аналіз визначення сутності категорій культура, професія, професіоналізм, 

професійна культура, наукових досліджень у галузі формування культури офіцера-

прикордонника дав можливість визначити сутність поняття професійна культура офіцера-

прикордонника. Це вищий рівень професіоналізму, досягнутий через філософське 

осмислення і саморефлексію виконання службових обов'язків та його творчої самореалізації 

в різних видах оперативно-службової діяльності, які спрямовані на освоєння, передачу і 

створення нових професійних цінностей і нових досягнень в охороні державного кордону. 

Пошуковий експеримент показав, що формування в офіцерів професійної культури в 

системі професійної підготовки здійснюється недостатньо ефективно, що актуалізує потребу 

розробки і реалізації спеціальних педагогічних умов ефективності зазначеного процесу. 

Професійна культура позитивно впливає на всебічний розвиток особистості офіцера 

(професійний, моральний, розумовий, політичний тощо). Тому від рівня її сформованості 

значною мірою залежить розвиток якостей, необхідних для виконання професійних 

обов'язків офіцерами-прикордонниками. Формування професійної культури у майбутніх 

офіцерів-прикордонників має важливе значення і впливає на формування професійних 

якостей офіцерів-прикордонників, їхньої відданості своїй професії, якісне виконання 

оперативно-службових завдань. 

Аналіз наукової літератури показав, що для вирішення проблеми найбільш 

продуктивними є культурологічний, системний, діяльнісний підходи. 
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Розроблена в ході теоретико-експериментального дослідження модель формування 

професійної культури офіцерів включає 5 блоків: концептуальну основу, процесуальну 

частину, програмно-методичне забезпечення, діагностичний інструментарій та кінцевий 

результат. 

Для оптимізації формування професійної культури офіцерів розроблено комплекс 

педагогічних умов, що дозволяє підвищити результативність даного процесу. На основі 

аналізу наукової літератури, обліку соціального замовлення суспільства на підготовку 

фахівців, практики професійної підготовки офіцерів були визначені такі педагогічні умови: 

діяльність керівного складу органів ДПСУ щодо формування професійної культури офіцерів; 

формування моральних цінностей у офіцерів-прикордонників; удосконалення методики 

проведення занять з офіцерами в умовах службової діяльності; саморозвиток професійної 

культури офіцерів шляхом стимулювання позиції рефлексії. 

До основних складових діяльності керівного складу ДПСУ в процесі формування 

професійної культури офіцерів віднесено: педагогічну діяльність, педагогічне спілкування, 

особистіші якості керівного складу. У процесі формування професійної культури в офіцерів 

його основні компоненти вступають у складні діалектичні відносини, коли кожна з них є 

передумовою, засобом і результатом розвитку іншої. Визначені складові діяльності керівного 

складу розглядаються основою трьох блоків його професійної компетентності з формування 

професійної культури офіцерів. Зазначений процес потребує суспільно-корисної діяльності, 

розуміння високої відповідальності керівного складу органів та підрозділів ДПСУ перед 

суспільством. 

Процес набуття офіцером професійних цінностей відбувається на особистісно-

творчому рівні. Оцінюючи цінності професійної культури, офіцер перетворює, інтерпретує 

їх, що впливає на його індивідуальні особливості та визначається характером його 

пізнавальної і практичної діяльності, яка є сферою творчого застосування і реалізації всіх 

здібностей офіцера. У професійних цінностях офіцер-прикордонник представляє свої 

індивідуальні сили й опосередковує процес етичних, правових, естетичних і інших відносин, 

тобто він, впливаючи на інших, створює себе, визначає свій власний розвиток, реалізуючи 

себе в діяльності. 

В ієрархії цінностей професіонала провідне місце посідає професійна спрямованість. 

Професійна спрямованість особистості майбутнього офіцера характеризується: ухваленням 

цінностей професійної діяльності; ухваленням творчого характеру праці; активністю в 

професійній діяльності. 

Розроблено цілісну методику формування професійної культури офіцерів в умовах 

службової діяльності, яка включає: конкретну мету, принципи, форми, методи, прийоми і 

засоби, що дозволяють досягти цієї мети. Вона містить цільовий, змістовний, організаційно-

діяльнісний і результативний компонента. Формування професійної культури офіцерів в 

умовах службової діяльності здійснюється в три етапи: формування мотивації до 

професійної діяльності; акумуляція професійної компетентності; формування рефлексії 

власної професійної практики. 

Методика проектується і реалізується на базі методичних принципів. Основними з яких 

є: рівність позицій, активність на заняттях, відкритий зворотний зв'язок, принцип "тут і 

тепер", довірливість у спілкуванні. 

Найважливішим методичним механізмом формування в офіцерів установки на 

саморозвиток професійної культури виступає стимулювання виходу офіцерів в позицію 

рефлексії. 

Військовим педагогам у процесі керівництва саморозвитком важливо уміти вирішувати 

такі завдання: формувати у вихованців прагнення до самозбудження; стимулювати і 

підтримувати потребу підлеглих в розвитку у собі позитивних якостей і виправлень 

недоліків у характері і поведінці; особисто і через колектив допомагати 

військовослужбовцям в оволодінні навичками самооцінки, в об'єктивному самопізнанні себе, 

своїх дій і вчинків; надавати допомогу в складанні програми саморозвитку; своєчасно 
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вказувати вихованцям найбільш доцільні шляхи, прийоми і засоби самовпливу щодо 

виховання позитивних якостей і викорінювання негативних. 

Формування командирами у підлеглих офіцерів потреби в саморозвитку необхідно 

здійснювати поетапно: по-перше, формувати в свідомості підлеглих офіцерів усвідомленої 

необхідності здійснення самовиховання і саморозвитку; по-друге, перетворювати ідеально 

сформовану потребу в безпосередній спонукач до діяльності з саморозвитку. 

Основними критеріями сформованості професійної культури офіцерів є: професійна 

спрямованість, професійна компетентність, уміння і якості, що сприяють професійній 

активності офіцерів. Різний ступінь їх вияву характеризує рівні сформованості професійної 

культури у майбутнього офіцера: низький, середній, високий. 

Проведений експеримент показав, що необхідним і достатнім для ефективного 

формування в офіцерів професійної культури є такий комплекс педагогічних умов. Методика 

реалізації даних умов базується на принципах міждисциплінарної інтеграції, проблемної, 

ухвалення і підтримки, індивідуалізації, діалогічності, усвідомленої перспективи. Змістовно-

процесуальні особливості педагогічних умов виявляються в такому: умови реалізуються в 

рамках розробленої методики формування професійної культури офіцерів; їх комплексна 

реалізація підвищує ступінь дії, що надається кожним з них окремо. Основним результатом, 

що відображає ефективність функціонування моделі, є позитивна динаміка рівня 

сформованості професійної культури офіцера і рівня його професійної діяльності. 

Експериментальне дослідження ефективності формування професійної культури 

офіцерів в умовах службової діяльності дало можливість запропонувати комплекс 

методичних рекомендацій, спрямованих на підвищення якості професійної культури 

офіцерів-прикордонників у сучасних умовах і на перспективу щодо культури службового 

спілкування, культури телефонної розмови, керівнику заняття, який виступає в ролі 

ведучого, проведення дискусії. їх реалізація передбачає характер тактичних і стратегічних 

заходів. 

Висновки. Висновки з даного дослідження. Таким чином, професійна культура 

позитивно впливає на всебічний розвиток особистості офіцера (професійний, моральний, 

розумовий, політичний тощо). Тому від рівня її сформованості значною мірою залежить 

розвиток якостей, необхідних для виконання професійних обов'язків офіцерами-

прикордонниками. Формування професійної культури у майбутніх офіцерів-прикордонників 

має важливе значення і впливає на формування професійних якостей офіцерів-

прикордонників, їхньої відданості своїй професії, якісне виконання оперативно-службових 

завдань. 

Формування професійної культури офіцерів-прикордонників є складним, 

багатогранним процесом, який являє собою цілеспрямовану діяльність Адміністрації ДПСУ, 

командування та науково-педагогічного складу НАДПСУ, офіцерського складу ДПСУ щодо 

становлення, формування і всебічного розвитку особистості офіцера-прикордонника, його 

професійно значущих якостей з урахуванням впливу суспільних і державних інститутів, 

існуючих у суспільстві протиріч, особливостей оперативно-службової діяльності на кордоні 

У країни та статусу офіцера-прикордонника. 
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ВРАХУВАННЯ ДОСВІДУ РЕКЛАМУВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ  

У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З 

РЕКЛАМИ І ЗВЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

 
У статті проаналізовано стан рекламування військової служби в Збройних Силах України, 

висвітлено деякі проблеми, які виникають у зв’язку з цим в процесі переходу до професійної армії. 

Важливою передумовою для організації та проведення заходів з рекламування військової 

служби у Збройних Силах України є необхідність підготовки висококваліфікованих кадрів з цього 

виду діяльності. Незважаючи на те, що цей процес йде повільно, мають місце певні досягнення у 

питаннях впровадження нової системи комплектування, що, в  свою чергу, створює підґрунтя 

для організації рекламування військової служби. 

Ключові слова: рекламування військової служби, система комплектування, професійна 

армія, служба за контрактом, інформаційно-рекламні заходи. 

 

В статье проанализировано состояние рекламирования военной службы в Вооруженных 

Силах Украины, освещены некоторые проблемы, которые возникают у связи с этим  в процессе 

перехода к созданию профессиональной армии. 

Важной предпосылкой для организации и проведения мероприятий по рекламированию 

военной службы в Вооруженных Силах Украины является необходимость подготовки 

высококвалифицированных кадров этого вида деятельности. Несмотря на то, что этот 

процесс идет медленно, имеют место и некоторые достижения в вопросах внедрения новой 

системы комплектования, что, в свою очередь, создает фундамент для организации 

рекламирования военной службы. 

Ключевые слова: рекламирование военной службы, система комплектования, 

профессиональная армия, служба по контракту, информационно-рекламные мероприятия. 

 

In this article the state of military service advertising of the Armed Forces of Ukraine has been 

analyzed. Some problems that appeared during transition to the professional army have been determined. 

An important prerequisite for organizing and carrying out activities as to advertising military 

service in the Armed Forces of Ukraine is the necessity of training highly qualified personnel of this 

military occupational specialty. Despite the fact that this process is slow, there are certain achievements in 

matters of implementation of the new manning system, which in turn creates the basis for advertising 

military service. 

Keywords: advertising a military service, recruiting system, professional army, contract service, 

informational and promotional activities. 

 

Постановка проблеми. Однією з умов подальшого успішного реформування Збройних 

Сил (ЗС) України є формування привабливого іміджу української армії, підвищення 

престижу військової служби. Як свідчить багатовіковий досвід, ставлення суспільства до 

збройних сил визначає морально-психологічний стан військовослужбовців, а тому від нього 

безпосередньо залежить боєздатність військ, ефективність вирішення поставлених перед 

ними завдань. Виходячи з цього, імідж ЗС України, як образ, що цілеспрямовано формується, 

є важливим елементом безпеки нашої держави.  

Сьогодні, на жаль, можна стверджувати, що недовіру до армії висловлює значна 

кількість молодих людей. Так, наприклад, за результатами весняного призову 2010 року 

лише по Харківській області число тих, хто ухилявся від служби в армії і знаходився в 

розшуку, склало майже 3 тисячі осіб [1]. За даними заступника начальника Генерального 

штабу ЗС України генерал-лейтенанта В. Артюха, минулою весною повідомлення з 

воєнкоматів отримали 378 тисяч чоловік, а на військову службу з них пішло лише 8%! 

Звичайно причина такого явища міститься не тільки в безпосередньому ухиленні від 

військової служби. Протягом останніх 10 років медики констатують значне погіршення 

стану здоровя призовників: в чотири рази зросла кількість хворих на туберкульоз, в сім раз – 
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на венеричні хвороби [2]. Однак ухилення від військової служби є однією з суттєвих причин 

недостатнього укомплектування військ рядовим та сержантським складом. Непривабливий 

імідж збройних сил країни переважно зумовлює труднощі з комплектуванням за призовом і 

за контрактом, низьку мотивацію до служби всіх категорій військовослужбовців. 

Перехід на укомплектування ЗС України військовослужбовцями, що будуть проходити 

військову службу за контрактом, не знімає необхідності корекції іміджу української армії. 

Більш того, не виключаються й негативні наслідки такого переходу для іміджу ЗС України, 

як це було, наприклад, на першому етапі аналогічних перетворень у США [3].  

У державах, де ЗС перейшли на контрактний спосіб комплектування (США, 

Великобританія, Франція, Італія тощо), а також у країнах, які знаходяться на перехідному 

етапі такої реформи (Україна, Росія, Туреччина, Данія тощо), як правило, посилюється увага 

до інформаційно-рекламної роботи, що забезпечує комплектування військ громадянами, 

придатними до військової служби. Звертає на себе увагу і те, що потреба в розвитку 

рекламної справи в інтересах національної оборони зумовлена дією ринкових механізмів, що 

регулюють економічні процеси. 

Мета статті – проаналізувати стан рекламування військової служби в Збройних Силах 

України, висвітлити деякі питання підготовки майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з 

громадськістю. 

Аналіз останніх досліджень. Проблемам рекламування військової служби присвячена 

низка праць вітчизняних військових фахівців та науковців. Однак у зв’язку з тим, що ця 

справа нова для України, а сама вона знаходиться ще на початку перехідного періоду до 

створення контрактної армії, кількість їх невелика. Серед них можна відзначити українських 

авторів, які так чи інакше висвітлюють цю проблематику – Андрюшина О., Васюкову Н., 

Гетманчука М., Кривошею Г., Радецького В., кандидатські дисертації Ільницької У., 

Мазіпчука П., Познякова О. та ін.  

Разом з тим, безпосередньо проблемам рекламування військової служби в українській 

історіографії ще не приділено достатньої уваги і вони потребують в сучасних умовах більш 

детального аналізу і висвітлення. 

Виклад основного матеріалу. Військова реклама покликана вирішувати низку 

важливих для збройних сил завдань: популяризація армійського життя, підвищення 

престижу військової служби, формування привабливого образу ЗС, виховання у молоді 

почуття патріотизму, а у військовослужбовців – гордості за належність до збройних сил. Це 

особливо актуально в умовах переходу ЗС України до професійної армії. 

Порівняльний аналіз системи комплектування збройних сил провідних країн світу 

свідчить про те, що світова тенденція у виборі способу комплектування чітко спрямована на  

перехід від служби за призовом до контрактної служби. Так, у НАТО строкова служба – це 

вже рідке виключення. З 28 країн-членів альянсу в тому чи іншому вигляді вона має місце 

лише у Греції, Туреччині, Норвегії, Данії. Останнім часом також і в Німеччині загострилися 

дискусії стосовно відмови від строкової служби [4]. 

Звичайно, служба за контрактом висуває нові вимоги до підвищення рівня, якості та 

обсягу рекламування військової справи, вимагає від держави загалом, і від такої її інституції, 

як Міністерство оборони (МО) зокрема, вирішення цілої низки проблем, які у будь-якому 

випадку виникають при підготовці та проведенні інформаційно-рекламних кампаній.  

На нашу думку, серед основних проблем, які необхідно вирішувати у першу чергу, 

можна було б виділити такі: 

– формування вертикалі інформаційно-рекламних структур у збройних силах; 

– виділення достатніх фінансових ресурсів; 

– підготовка кваліфікованих фахівців з рекламування військової справи; 

– організація та встановлення дієвого взаємозв’язку між органами військового 

управління, які займаються питаннями інформаційно-рекламної діяльності, відповідними 

інформаційними структурами у військах з одного боку, та організаціями, що займаються 

добором громадян на військову службу – з іншого. 
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Сучасні виклики і загрози, основні напрями реформування збройних сил суміжних 

держав, чинники військового, економічного та соціального характеру стали визначальними 

факторами для прийняття державного рішення щодо поступового переходу Збройних Сил 

України до комплектування на професійній основі. Комплектування Збройних Сил України – 

це встановлений нормативно-правовими актами України комплекс системних заходів, 

спрямованих на якісне, планомірне та гарантоване забезпечення військ (сил) людськими 

ресурсами. В основу процесу комплектування покладено раціональний розподіл людських 

ресурсів та відбір до ЗС України осіб, які найкращим чином відповідають вимогам щодо 

проходження військової служби із урахуванням їх морально-ділових якостей, рівня освіти та 

військової підготовки, фізичного розвитку, а також економічних та фінансових можливостей 

держави з утримання армії. 

З урахуванням остаточного терміну виконання заходів щодо професіоналізації 

Збройних Сил України до 2015 року виникла необхідність значного розширення кола 

громадян України щодо вступу на військову службу за контрактом. У зв’язку з цим до 

Закону України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” було внесено 

відповідні зміни, а саме: зменшений спочатку до шести, а в подальшому до трьох місяців 

мінімальний термін вислуги для військовослужбовців строкової служби як необхідної умови 

для прийняття на військову службу за контрактом. Громадянам призовного віку, які мають 

освіту не нижче повної загальної середньої освіти, надано право вибору: призов на строкову 

військову службу або проходження у добровільному порядку військової служби за 

контрактом; підвищена межа вікового цензу прийняття на військову службу за контрактом з 

30 до 40 років. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.07 № 1054 “Про 

затвердження Положення про територіальний центр комплектування військовослужбовцями 

за контрактом” та відповідної організаційної директиви Міністра оборони України з 2008 

року було розпочато формування 25 територіальних центрів комплектування 

військовослужбовцями за контрактом (ТЦК). В основу їх функціонування покладено 

організація та проведення у загальноосвітніх та навчальних закладах, регіональних центрах 

зайнятості населення, на підприємствах та організаціях у взаємодії з їх кадровими органами 

рекламних та пропагандистських заходів з молоддю і військовозобов’язаними щодо відбору 

кандидатів для вступу до вищих військових навчальних закладів, проходження військової 

служби за контрактом та служби у військовому резерві [5]. Для виконання цілеспрямованих 

заходів щодо відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом у ТЦК 

було введено посади інструкторів (вербувальників) для кожного виду ЗС України. 

Перевагами нової системи є: 

забезпечення керованості процесу комплектування з урахуванням реальної потреби 

військ (сил) у конкретних військово-облікових спеціальностях (ВОС), у першу чергу, в 

укомплектуванні посад, що визначають бойову готовність; 

оперативність у питаннях пошуку вакансій, що досягається використанням у роботі 

програмного комплексу “КОНТРАКТНИК” та постійним оновленням баз даних вакантних 

посад у цілому за Збройні Сили України; 

активна участь персоналу ТЦК у формуванні та прийнятті кандидатами свідомих 

рішень щодо підбору посади, місця проходження військової служби з урахуванням як потреб 

Збройних Сил України, так і індивідуальних особливостей та побажань кандидатів; 

цілеспрямоване комплектування військових частин військовослужбовцями за 

контрактом, які пройшли відповідну підготовку за конкретними ВОС; 

заощадження та ефективне використання бюджетних коштів, що особливо актуально в 

сьогоднішніх умовах фінансових обмежень видатків на оборонні потреби. 

Доцільність подальшого впровадження нової системи комплектування та її 

перспективність також підтверджуються результатами соціологічних досліджень і 

моніторингу плинності кадрів серед військовослужбовців, які були прийняті на військову 

службу за контрактом останнім часом. Свідомість вибору професії військового, мотивація 



 297 

щодо проходження військової служби, патріотична налаштованість – визначальні риси, які 

притаманні військовослужбовцям, відібраним за новою системою. Такі мотиваційні чинники 

висловили понад 80 % респондентів. Більшість респондентів (64%) повністю задоволені 

соціальним статусом та умовами проходження військової служби порівняно з тими, хто 

незадоволений (0,8%), що свідчить про більш ретельний відбір інструкторами ТЦК 

кандидатів (якісний психологічний відбір, врахування результатів тестування, мотиваційна 

спрямованість). Кардинальні зміни в якості відбору підтверджуються також достатньо 

високим відсотком (61%) бажаючих продовжувати військову службу після закінчення 

терміну діючого контракту. 

Проте необхідно враховувати і негативні відповіді – це в більшості випадків результат 

розчарувань військовослужбовців унаслідок незабезпечення виконання задекларованих у 

суспільстві соціальних гарантій для військовослужбовців і членів їх сімей та виконання 

обіцянок підвищення грошового забезпечення та сподівань вирішити проблему забезпечення 

житлом [6]. 

Генеральним штабом Збройних Сил України у другому півріччі 2009 році у повному 

обсязі впроваджено нову систему комплектування військ (сил) військовослужбовцями за 

контрактом рядового складу, за схемою: територіальний центр комплектування – навчальний 

центр – військова частина. 

Організаційним та координаційним органом діяльності ТЦК є Центр комплектування 

Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом Генерального штабу ЗС 

України. 

Серед багатьох завдань, пов’язаних з комплектуванням ЗС України особовим складом, 

на Центр покладається завдання щодо розробки та організації виготовлення рекламної 

продукції для забезпечення роботи ТЦК та військових частин (рис. 1). 
 

Генеральний штаб ЗС України 

визначає цілі та напрямками 

рекламування, планування 

коштів на рекламну 

діяльність 

Центр комплектування ЗС 

України в/сл. за контрактом 

(відділення з реклами ЗСУ) 

визначає методи та обсяги 

рекламування, виготовляє 

продукцію  

Територіальні центри 

комплектування в/сл. за 

контрактом 

проводять рекламно- 

агітаційні заходи в областях  

Інструктори територіальних 

центрів комплектування 

в/сл.за контрактом 

проводять співбесіди, збори, 

зустрічі в громадських 

місцях  

МЕТОДИ РЕКЛАМУВАННЯ  

 

Виготовлення та 

розповсюдження поліграфічної 

продукції (флаєр, буклет, тощо) 

Виготовлення засобів наочної 

агітації (бігборд, банер, плакат, 

реклама на транспорті, тощо) 

Виготовлення та 

розповсюдження сувенірної 

продукції (логотипи, слогани, 

розміщені на сувенірній 

продукції ) 

Реклама на телебаченні, радіо 

та в пресі (рекламні роліки та 

оголошення, рекламні сторінки 

в журналах, тощо) 

Телефонна консультація 

(гаряча телефонна лінія 0-800) 

Інтернет-сайт з рекламування 

військової служби за 

контрактом (інформаційна 

сторінка в Інтернеті, корисна 

інформація, чат ) 

Проведення агітаційно-

пропагандистської роботи  

(ярмарки вакансій, зборів, 

зустрічей в громадських 

місцях, навчальних закладах ) 

 
Рис. 1. Система заходів з рекламування військової служби за контрактом в Збройних 

Силах України 
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Так, Центр комплектування ЗС України військовослужбовцями за контрактом у своїх 

рекламних проспектах звертає увагу майбутніх контрактників на такі соціально-правові 

можливості та перспективи росту, які вони можуть отримати при умові служби в армії: 

– після закінчення військової служби за першим контрактом і укладенням наступного, 

військовослужбовцям військової служби за контрактом надається право на безкоштовне 

отримання заочної вищої освіти у вищих військових навчальних закладах за освітньо-

кваліфікаційним рівнем “бакалавр”; 

– військовослужбовці за контрактом мають більшість шансів для подальшого 

проходження служби в елітних військових формуваннях (СБУ, МВС тощо); 

– військовослужбовці за контрактом мають право стати на житлову чергу для 

безкоштовного отримання житла; 

– проходячи військову службу, військовослужбовці за контрактом мають можливість 

прийняття участі у миротворчих операціях або інших заходах міжнародного військового 

співробітництва; 

– військовослужбовці за контрактом забезпечуються безоплатною кваліфікованою 

медичною допомогою у військових медичних закладах Міністерства оборони України; 

– військовослужбовці за контрактом мають державне обов’язкове особисте 

страхування; 

– їм здійснюється зарахування часу перебування на військовій службі до загального і 

безперервного трудового стажу, стажу роботи за спеціальністю та стажу державної служби; 

– військовослужбовці за контрактом мають право на безкоштовне отримання нової 

цивільної спеціальності, навчаючись на курсах щодо перепідготовки військовослужбовців, 

які підлягають звільненню з лав ЗС України; 

– мешканці з сільської місцевості або з місць з нерозвиненою інфраструктурою мають 

можливість знайти більш високооплачувану роботу ніж у місці мешкання батьків та 

отримати соціальні гарантії, якими користуються військовослужбовці та члени їх сімей;  

– військовослужбовці за контрактом мають право на отримання за рахунок держави 

спорідненої спеціальності, за якою можуть проходити службу в лавах ЗС України, так і 

працювати по ній у цивільному житті. 

Важливою передумовою для дієвої організації та проведення інформаційно-рекламних 

заходів з рекламування військової справи Збройним Силам України є наявність 

висококваліфікованих кадрів з цього виду діяльності. Однак, оскільки ця справа зовсім нова 

для української армії, підготовка таких фахівців розпочата з вересня 2008 року у 

Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 

кафедрі інформаційно-психологічного протиборства факультету іноземних мов та 

військового перекладу. Так, одним із завдань кафедри є підготовка фахівців за 

спеціалізацією “Рекламування військової служби і зв’язки з громадськістю” (кваліфікація – 

бакалавр з реклами і зв’язків з громадськістю, офіцер військового управління тактичного 

рівня).  

На першому етапі  

Заключення. Таким чином, аналіз стан справ з рекламуванням військової служби в 

Збройних Силах України дозволяє дійти наступних висновків: 

– наша держава знаходиться лише на початку шляху щодо організації рекламування 

військової діяльності; 

– через фінансові труднощі інформаційно-рекламні заходи мають дуже обмежений 

характер у порівнянні з арміями суміжних країн; 

– на сьогодні у Збройних Силах України фактично немає спеціально підготовлених 

фахівців рекламної діяльності. Їх підготовка лише розпочалася; 

– у повному обсязі впроваджено нову систему комплектування військ (сил) 

військовослужбовцями за контрактом рядового складу за схемою: територіальний центр 

комплектування – навчальний центр – військова частина; 
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– на сьогодні в цілому розроблена приваблива система соціально-правового захисту 

військовослужбовців за контрактом, визначені можливі перспективи росту протягом 

військової служби і після закінчення контракту. 

Отже, зроблено перші кроки на шляху до формування системи рекламування військової 

служби в процесі переходу Збройних Сил України до професіональної армії. Незважаючи на 

те, що цей процес йде повільно, мають місце певні досягнення у питаннях впровадження 

нової системи комплектування. Це, в свою чергу, створює підґрунтя для організації 

рекламування військової служби. 

Звичайно, для активізації процесу налагодження системи необхідно збільшити 

фінансування, матеріально забезпечити цю важливу справу. Однак є заходи, що можна 

проводити вже сьогодні. Це, наприклад, подальше підвищення соціального статусу 

військовослужбовця, його правого захисту, покращення умов проходження військової 

служби, побуту та адаптації військовослужбовців. З ними повинна проводитися постійна 

виховна робота для формування і розвитку у воїнів професійно необхідних психологічних 

якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високу бойову і мобілізаційну 

готовність, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування військових 

колективів.  

Важливим напрямом цієї діяльності є підготовка командного складу до практичної 

роботи із засобами масової інформації та взаємодії з інформаційно-рекламними структурами. 

Доцільно було б передбачити підготовку на спеціальних курсах інструкторів ТЦК як 

основних учасників цієї агітаційно-пропагандистської роботи серед населення. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Почти 3 тысячи человек – в розыске за уклонение от службы в армии // Новости Харькова от 

Mobus.com : [Електронний ресурс]. – режим доступу до сайту:  

http://www.mobus.com/kharkov/289372.html. – Назва з екрану. 

2. Розпочався весняний призов до лав української армії // Вінницькі новини: [Електронний 

ресурс]. – режим доступу до сайту: http://newport.com.ua/vinnitsa_news/розпочався весняний призов до 

лав української армії_680225/. – Назва з екрану. 

3. Останкович А. Социально-психологические предпосылки и условия перехода ВС США на 

контрактную систему комплектования: дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / А.Е. Останкович – М., 

1994.  198 с. 

4. Кооритс В. Срочная служба в армии выходит из моды? [Електронний ресурс]. – режим 

доступу до сайту : http://rus.postimees.ee/?id=286421. – Назва з екрану. 

5. Кропивченко C. Особливості впровадження нової системи  комплектування ЗС України 

військовослужбовцями за контрактом: [Електронний ресурс]. – режим доступу до сайту: 

http://defpol.org.ua/site/index.php/uk/arhiv/kolonka avtora/1715-2010-04-08-11-51-01. – Назва з екрану. 

6. Чербунін С. Територіальні центри комплектування як крок у майбутнє: [Електронний 

ресурс]. – режим доступу до сайту: http://defpol.org.ua/site/index.php/uk/arhiv/kolonka  avtora/2857-

2010-08-25-07-22-01. – Назва з екрану.  

 

Рецензент: к.і.н. Жарков Я.М. 

http://www.mobus.com/sec/kharkov
http://www.mobus.com/
http://www.mobus.com/kharkov/289372.html
http://newport.com.ua/vinnitsa_news/розпочався%20весняний%20призов%20до%20лав%20укра-нської%20армії_680225/
http://newport.com.ua/vinnitsa_news/розпочався%20весняний%20призов%20до%20лав%20укра-нської%20армії_680225/
http://rus.postimees.ee/?id=286421
http://defpol.org.ua/site/index.php/uk/arhiv/kolonka%20avtora/1715-2010-04-08-11-51-01
http://defpol.org.ua/site/index.php/uk/arhiv/kolonka%20%20avtora/2857-2010-08-25-07-22-01
http://defpol.org.ua/site/index.php/uk/arhiv/kolonka%20%20avtora/2857-2010-08-25-07-22-01


 300 

УДК 378.147                                                                     д.т.н., с.н.с. Шворов С.А. (ВІКНУ) 

к.пед.н. Лукін В.Є. (ВІКНУ) 

к.т.н., доц. Осипа В.О. (ВІКНУ) 

 к.військ.н., доц. Пашков С.О. (ВІКНУ) 

 

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ 

 НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ 

 
У статті надаються методичні засади проектування дистанційних навчальних курсів на 

основі використання мультимедійної моделі у вигляді Web-сайту з застосуванням мов 

програмування HTML і JavaScript 

Ключові слова: дистанційний навчальний курс, дистанційна система, мультимедійна 

модель, дистанційні технології, інформаційне середовище, педагогічне моделювання, педагогічне 

проектування, педагогічне конструювання. 

 

В статье раскрываются методические основы проектирования дистанционных учебных 

курсов с использованием мультимедийной модели в виде Web-сайта с применением языков 

программирования HTML і JavaScript 

Ключевые слова: дистанционный учебный курс, дистанционная система, мультимедийная 

модель, дистанционные технологи, информационная середа, педагогическое моделирование, 

педагогическое проектирование, педагогическое конструирование. 

 

In the article the basis of design of distant training courses on the basis of use of multimedia model 

in the form of a Web-site with application of programming languages HTML and JavaScript is shown 

Keywords: distant training course, distant system, multimedia model, distant technologies, 

information environment, pedagogical modelling, pedagogical designing. 
 

Вступ. Одним із завдань Болонського процесу є створення інформаційного освітнього 

середовища. 

Проблема: представлення навчального матеріалу в дидактично уніфікованому й 

формалізованому вигляді та надання можливості його використання у будь-якому місці і у 

будь-який час незалежно від форми навчання студента. Цєй матеріал доцільно представити у 

вигляді дистанційного навчального курсу (ДНК). 

Дистанційний навчальний курс - це комплекс навчально-методичних матеріалів та 

освітніх послуг, створених для організації індивідуального та групового навчання з 

використанням дистанційних технологій. Виходячи з цього виникає необхідність в розробці  
методичних основ проектування ДНК. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій [1-4] показує, що одним із прогресивних 

підходів до створення ДНК є підхід, що використовує такі процеси, як педагогічне 

моделювання, педагогічне проектування та конструювання. 

Моделювання – це метод дослідження об’єктів пізнання на основі їх моделей; побудова 

та вивчення моделей реально існуючих предметів та явищ (живих і неживих систем, 

інженерних конструкцій, різноманітних процесів – фізичних, хімічних, біологічних, 

соціальних) і конструйованих об’єктів для визначення або покращення їх характеристик, 

раціоналізації способів їх побудови, керування ними і т.д. [1]. 

Для педагогічного проектування найбільш доцільним можна вважати наступне 

визначення моделі: „Це будь-який образ (розумовий чи умовний: зображення, креслення, 

опис, схема, графік, план, карта і.т.д.) якого-небудь об’єкта, процесу чи явища (оригіналу 

даної моделі), що використовується в якості його „заміни, представника” [2, с. 817]. 

Головним завданням педагогічного моделювання є створення моделі майбутньої 

педагогічної чи певної навчальної системи. Суттєво, що на початковому етапі зазначеного 

процесу необхідно визначитися з технологіями, системами, середовищем, що будуть 

використовуватись, абстрактно уявити модель у цілому без конкретики.  
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При розробці ДНК  доцільно взяти модель створення курсу у вигляді Web-сайту з 

використанням мов програмування HTML і JavaScript , Зазначені вище мови програмування 

є мультиплатформеними. Вони також пристосовані для видачі користувачу інформації в 

різноманітній формі. Web – це інтерфейс, який забезпечує максимально гнучку та зручну 

навігацію.  

Цю мультимедійну модель можна використовувати не тільки як локальний 

інформаційний ресурс із зручним інтрефейсом і навігацією, а й як ресурс глобальної мережі 

Internet у оригінальному вигляді (як Web-сайт), а також у платформах дистанційного 

навчання (ДН) (Learning Space, ILIAS, Прометей, Moodle та ін.), які забезпечують 

середовище для здійснення навчання як у глобальній, так і в локальній комп’ютерних 

мережах [3, с. 223].  

В.С. Безрукова визначає педагогічне моделювання як етап педагогічного проектування 

[4, с. 107].  

Моделювання та створення мультимедійних засобів ДН пов’язане із проектуванням 

(від латинського projectus, буквально – кинутий вперед), з процесом створення проекту – 

прототипу, прообразу майбутнього проекту, прообразу гіпотетичного стану [5, с. 834]. 

Аналізуючи загальне поняття „проектування” можна зробити висновок, що цей термін 

запозичений педагогікою з технічної термінології, де він означав створення випереджальної 

проекції того, що потім буде зроблено в реальності. 

Отже можна вважати, що проектування – це попередня розумова діяльність, і говорити 

про проектувальну діяльність, яка складається з таких етапів: розробка проектів; оцінка вад і 

переваг проектів; вибір альтернативних варіантів; контроль за рішенням існуючих проблем 

при розробці та реалізації проектів.  

Метою статті є надання методичних основ проектування ДНК у вигляді Web-сайту.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Доцільно виокремити п'ять таких етапів проектування ДНК: 

1) визначення та добір концепції проекту (теоретичне обґрунтування); 

2) визначення нормативно фіксованих етапів реалізації (процедурної частини 

реалізації); 

3) розробка інструментальних засобів для реалізації етапів; 

4) обґрунтування критеріїв вимірювання та методів визначення результатів реалізації 

задуму; 

5) опрацювання заходів захисту сеансу роботи користувача [6]. 

Найбільш повну характеристику етапів педагогічного проектування можна знайти в 

концепції особистісно орієнтованої освіти, в якій логіка проектування педагогічного процесу 

подана в такій послідовності: 

 1) розробка задуму;  

 2) діагностичне визначення мети; 

 3) визначення складу й умов, що ведуть до новоутворень; 

 4) узагальнена характеристика педагогічної ситуації; 

 динамічне структурування педагогічного процесу (розміщення в часі); 

 5) визначення педагогічних засобів; 

 6) прогнозування варіантів поведінки педагога; 

 7) діагностика отриманих результатів [7]. 

Проектування в освіті відноситься до соціального типу проектування й передбачає 

високу культуру НПП щодо проектувальної діяльності. 

В.С. Безрукова вважає, що педагогічне проектування – це подальша деталізація 

створеного проекту (побудованої на попередньому етапі моделі), що наближає його до 

використання в конкретних умовах реальними учасниками виховних і навчальних заходів 

[4]. 

Таке проектування, як відзначають багато дослідників (Р.Ф. Абдеев, Р.У. Богданова, 

B.C. Безрукова, A.M. Дреер, Г.Л. Ільїн, Е.А. Крюкова, В.І. Слободчиков та ін.), – це 
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попередня розробка основних деталей майбутньої діяльності учнів і педагогів. Під 

педагогічним проектуванням В.І. Слободчиков розуміє механізм розвитку освіти, вищу 

форму інноваційної діяльності в освіті [8, с. 56-64]. 

Розвиток педагогічного знання, зростання практичної та теоретичної бази виховання і 

навчання, виявлення все більшої кількості чинників, що впливають на виховний і навчальний 

процес, роблять педагогічну діяльність НПП достатньо складною.  

Як відомо, будь-які педагогічні процеси створюються для прискореного навчання та 

вдосконалення студента й педагога. При цьому педагогічне проектування пов'язано з 

прагненням педагога організувати для студента таке навчальне середовище, в якому він міг 

би засвоїти максимальну кількість навчального матеріалу за мінімальний час з 

максимальним комфортом. Таким чином, у педагогічному процесі за допомогою 

проектування може створюватися педагогічна технологія, що забезпечує ефективний 

розвиток його суб’єктів. 

В.М.Монахов, узагальнюючи особливості проектування педагогічного процесу, виділяє 

основні чотири рівні, на яких будується будь-яка технологія. Це такі рівні: 

- концептуальний; 

- процедурний; 

- предметно-конкретний; 

- рівень матеріалізації технології [6, с. 14]. 

- Загалом, проектування завжди передбачає наявність певних інформаційних 

середовищ – наукової літератури, семінарів, конференцій, безпосереднього спілкування та ін.  

Поява практично необмеженого інформаційно-комунікаційного простору з потужними 

інформаційними ресурсами й доступами до нього передбачає концептуально інше 

проектування – проектування інформаційного середовища, технологічних засобів, 

програмного забезпечення й ін. Фактично проектувальна діяльність стає невід'ємною 

частиною освіти, а саме знання, що повідомляються, мають набути форму проекту як 

результат людської діяльності.  

„Конструювання” (від латинського слова construere) означає приведення в певну 

взаємодію різних предметів, частин, елементів тощо. 

Діяльність конструювання – це практична діяльність, спрямована на отримання 

певного, завчасно продуманого реального продукту чи результату, що відповідає певному 

призначенню. Найчастіше під конструюванням розуміють створення цілісної системи, яка 

створена на попередніх етапах шляхом моделювання та проектування, тобто – модулів, 

частин, проектів. 

У випадку створення курсу у вигляді Web-сайту конструювання проводиться як 

структурування меню навігації за окремими HTML сторінками (підпунктами), створення 

посилань між сторінками для покращення навігації щодо курсу. 

Отже, із порівняльного аналізу категорій „проектування”, „моделювання”, 

„конструювання” можна зробити висновок, що проектування – це мисленнєва, розумова 

діяльність, а модель, конструкція – це практичне її втілення – зовнішня форма проекту, 

рівень, етап проектування. 

Принциповою відмінністю ДНК від електронного варіанту навчального посібника є: 

1) чітка структурованість навчально-методичних матеріалів; 

2) система інтерактивної взаємодії викладача і студента, студентів між собою, 

організована з використанням ресурсів ДНК, протягом всього часу вивчення дисципліни; 

3) розклад виконання студентами навчального плану;  

4) система контролю виконання всіх видів навчальної діяльності. 

ДНК повинні складатися з електронних ресурсів двох типів: 

а) ресурси, призначені для подання студентам змісту навчального матеріалу, 

наприклад, електронні конспекти лекцій, мультимедійні презентації лекцій, методичні 

рекомендації тощо; 
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б) ресурси, що забезпечують закріплення вивченого матеріалу, формування вмінь та 

навичок, контролю та самоконтролю навчальних досягнень студентів, наприклад, завдання, 

тестування, анкетування, форум тощо). 

Суттєво, що проектування ДНК відповідає проектуванню дистанційної системи, яка 

повинна забезпечувати зворотній зв'язок і дозволяти здійснювати моніторинг рівня знань 

студентів. Для контролю та самоконтролю засвоєння знань доцільно використовувати 

різнорівневий контроль [9]. Він дозволяє  розробити систему контролю, що складається з 

двох частин: явної та неявної. Неявна частина – це контрольні питання в кінці інформаційних 

блоків, виконання (засвоєння) яких необов’язкове, але є корисним для засвоєння 

теоретичного матеріалу. Явна система контролю знань репрезентована тестами, точніше 

тестами досягнень, які забезпечують реалізацію керування процесами самонавчання на 

принципах зворотного зв'язку.  

Під час проектування ДНК важливим є структурування навчального матеріалу, яке 

має проводитися НПП спільно з фахівцями в області створення й застосування комп'ютерних 

програм у навчальному процесі з врахуванням таких основних обставин: 

місце й форма проведення самостійної роботи, окремі комп'ютери, комп'ютерні класи, 

узгодження розкладу, технологія забезпечення зворотним зв'язком, виконавці робіт і т.д.; 

виділення тієї частини навчального матеріалу, що переноситься на комп'ютерне 

навчання та визначення першочерговості окремих тем і дисциплін у цілому; 

вибір і обґрунтування апаратної та програмної комп'ютерної платформи, а також 

спеціалізованих програмних засобів для „матеріалізації” методичної частини; 

визначення видів зворотного зв'язку: форм представлення протоколів, зведених 

таблиць, сортувань у списках, сценаріїв реєстрації тих, кого навчають, і т.д.; 

визначення кількості варіантів тестування (звичайно 5-10 варіантів) і способу вибору 

цих варіантів (випадковим образом або за яким-небудь іншим критерієм); 

узгодження з фахівцями питань щодо захисту конфіденційної інформації від 

несанкціонованого доступу [10, с. 122]. 

Всі ДНК, розміщені на навчальних порталах ВНЗ, повинні мати уніфіковану структуру, 

яка включає: 

1) загальну інформацію про навчальну дисципліну (робоча програма, календарний 

план, критерії оцінювання, друковані та Інтернет-джерела, глосарій, оголошення); 

2) навчально-методичні матеріали з кожного модуля: 

теоретичний матеріал (мультимедійні презентації лекцій, структуровані електронні 

навчальні матеріали, електронний конспект лекцій, аудіо-, відео-, анімаційні навчальні 

ресурси, список друкованих та Інтернет-джерел);  

практичні (семінарські, лабораторні) роботи (зміст, методичні вказівки щодо їх 

виконання, список індивідуальних завдань, форма подання результатів виконання, критерії 

оцінювання); 

завдання для самостійної роботи студентів (додатковий теоретичний матеріал, 

завдання, методичні вказівки щодо їх виконання, список індивідуальних завдань, форма 

подання результатів виконання, критерії оцінювання); 

модульний контроль (контрольні запитання, завдання з критеріями оцінювання та 

формою подання результатів виконання, тести для самоконтролю та контролю); 

3) матеріали для проведення підсумкової атестації (контрольні запитання, тест для 
самоконтролю, підсумковий тест для атестації студента з дисципліни); 

4) додаткові матеріали. 
Для вчасного  реагування на новітні теоретичні та практичні досягнення в даній 

предметній галузі на будь-якому етапі навчання потрібна модернізація курсу, тобто 

підтримка програмного продукту в актуальному стані. 

Висновки. Таким чином, розглянуті методичні основи проектування дистанційних 

навчальних курсів, спрямовані на вирішення практичної проблеми - представлення 

навчального матеріалу в дидактично уніфікованому й формалізованому вигляді та надання 
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можливості його використання у будь-якому місці і у будь-який час незалежно від форми 

навчання студента. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Философский енциклопедический словарь / [гл. редакция: Л.Ф. Ильичев та ін.]. – М.:Сов. 

Энциклопедия, 1983. – 840 с. 

2. Советский энциклопедический словарь – 4-е изд.– М.: Сов. энцикл., 1988 – 1600 с. 

3. Безносюк О.О., Лукін В.Є. Концепція створення дистанційного курсу "Основи побудови 
АСУ РТВ ПС" / О.О. Безносюк, В.Є. Лукін // Сучасні інформаційні технології та інноваційні 

методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: [зб. наук. праць]. – 

Випуск 12 / Редкол.: І.Я. Зязюн та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ “Вінниця” 2006. – Випуск 12. – С. 222-

228. 

4. Безрукова В. С. Педагогика. Проективная педагогика: Учебное пособие для инженерно-

педагогических институтов и индустриально-педагогических техникумов / В.С. Безрукова. – 

Екатеринбург: Изд. "Деловая книга", 1996. – 344 с. 

5. Всемирная энциклопедия: Философия / [главн. науч. ред. и сост. А.А.Грицанов]. – М.: АСТ, 

Мн.: Харвест, Современный литератор, 2001. – 1312 с. 

6. Монахов В.М. Технологические основы проектирования и конструирования учебного 

процесса: Монография / Вадим Макариевич Монахов. – Волгоград: Перемена, 1995. – 340 с. 

7. Саранов А.М. Инновационный процесс как фактор саморазвития современной школы: 

методология, теория, практика: Монография / Саранов А.М. – Волгоград, 2000. – 340 с. 

8. Слободчиков В. И. Основа и смысл инновационной деятельности в образовании: материалы 

научн.-практ. конф. [,,Проектирование в образовании: проблемы, поиски, решения”]. – М., 1999. – 

С. 56-64. 

9. Дистанционное образование в России: проблемы и перспективы: материалы VI междунар. 

конф. по дистанционному образованию / [под ред. В.П. Тихомирова, В.И. Солдаткина, 

Д.Э. Колосова]. – М.: Изд-во МЭСИ, 1998. – 234 с. 

10.  Агапонов С.В. Средства дистанционного обучения. Методика, технология, инструментарий 

/ Агапонов С.В.; под ред. З.О. Джалиашвили. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 336 с. 

 

Рецензент: д.т.н., проф. Лєнков С.В. 



 305 

УДК 378.6                                                                                д.пед.н., проф. Ягупов В.В. (ВДА) 

к.псих.н. Ягупова Г.В. (НУОУ) 

 

ВИЩА ВІЙСЬКОВА ОСВІТА УКРАЇНИ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО 

 
У статті надається характеристика сучасного інформаційного суспільства та його вплив 

на вищу військову освіту, визначається роль інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в 

інформатизації вищої військової освіти, спрямованої на підвищення її якості. 

Ключові слова: інформаційне суспільство; інформатизація освіти; інформаційно-

комунікаційні технології; вища військова освіта.  

 

В статье даётся характеристика современного информационного общества и его 

воздействие на высшее военное образование, определяется роль информационно-

коммуникационных технологий в информатизации высшего военного образования, направленной 

на повышение её качества.  

Ключевые слова: информационное общество; информатизация образования; 

информационно-коммуникационные технологии; высшее военное образование.  

 

The article characterizes modern information society and its influence on the higher military 

education, identifies the role of information and communicative technologies in the informatization of the 

higher military education, aimed at increasing its quality. 

Keywords: information society; education informatization; information and communicative 

technologies; higher military education.  

 

Аналіз останніх досягнень та постановка проблеми. В інформаційному суспільстві 

головним джерелом існування і розвитку особи та всього суспільства, основним ресурсом 

функціонування і рушійною силою прогресивних перетворень стануть знання та інформація, 

які накопичило і продовжуватиме продукувати і накопичувати людство та які будуть 

ефективно використовуватись практично усіма підсистемами суспільства, переважною 

більшістю його членів для розв'язання своїх повсякденних і перспективних побутових і 

професійних завдань. Сучасне інформаційне суспільство представляє таке глобальне 

суспільство, в якому обмін інформацією не має ні часових, ні просторових, ні політичних та 

інших кордонів, а відбувається взаємопроникнення культур, відкривається кожному 

співтовариству нові можливості для самоідентифікації й розвитку власної унікальної 

культури. Воно передбачає, з одного боку, різке зростання ролі знань та інформації, які 

стають важливим стратегічним ресурсом як всього суспільства, так і окремої особи, взагалі 

забезпечують адекватний сьогоденню її розвиток, прискорений розвиток 

високотехнологічних галузей економіки, будування по-новому нашого життя, професійного 

буття та діяльності, дозвілля та відпочинку, організації по-іншому всіх рівнів освіти, а з 

іншого - забезпечує широкий доступ громадян до інформації, освіти, культурних надбань, 

сприятливі умови для кожного щодо створення інформації і знань, доступ до них, 

користування й обмін ними, створення нових можливостей роботи й спілкування завдяки 

бурхливому розвитку і широкомасштабному впровадженню ІТК у всі сфери життєдіяльності 

як окремої людини, так і суспільства.  

До основних стратегічних цілій розвитку інформаційного суспільства в освітній сфері в 

Україні віднесені: забезпечення комп'ютерної та інформаційної грамотності населення, 

насамперед шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання сучасних ІКТ у 

формуванні всебічно розвиненої особистості; створення загальнодержавних інформаційних 

систем, насамперед у сферах охорони здоров'я, освіти, науки, культури, охорони довкілля; 

захист інформаційних прав громадян, насамперед щодо доступності інформації, захисту 

інформації про особу, підтримки демократичних інститутів та мінімізації ризику 

"інформаційної нерівності"; покращення стану інформаційної безпеки в умовах 

використання сучасних ІТК [1].  
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Їх досягнення буде сприятиме розв'язуванню ключових завдань щодо забезпечення 

якісної сучасної освіти. В.Г. Кремень виділив такі основні завдання, що має реалізовувати 

сучасна якісна освіта: здійснювати підготовку інноваційної людини, особи з інноваційним 

типом мислення, культури, із здатністю до інноваційної діяльності, до сприйняття змінності 

світу як нормального явища; навчити її вчитися впродовж усього свого життя, творчо 

засвоювати певну суму базових знань, застосовувати додаткову і допоміжну інформацію, 

практично використовувати набуті знання для успішної адаптації в умовах змін роду 

діяльності; здійснювати підготовку самодостатньо демократично вихованої особи, здатної і 

бажаючої жити в демократичному суспільстві, позбутися рештків авторитарної педагогіки, 

замінивши її толерантною; здійснювати підготовку особи, здатну жити у глобалізованому 

світі, контактувати із світом, переймати і творчо застосовувати все те позитивне, що є в 

ньому; здійснювати підготовку технологічної особи, здатної об'єктивно сприймати процеси 

технологізації життєдіяльності, спрямовану на вивчення і застосування сучасних засобів і 

високих технологій, забезпечувати формування у неї технологічних способів мислення, 

технологічної спрямованості набутих знань; виховувати особу з сучасною системою 

цінностей, пристосовану до певної системи фундаментальних суспільних відносин, що 

притаманні сучасному світу; формувати в особи патріотизм і відчуття національної єдності; 

реалізувати в освіті дитиноцентритську парадигму, максимально наблизити освіту до 

конкретних здібностей, до індивідуальної сутності кожної дитини, коли учитель буде стояти 

не над учнем і студентом, а поряд з ним [2, с. 12].  

Отже, інформатизація українського суспільства передбачає випереджальну 

інформатизацію всіх рівнів освіти, у тому числі й вищу військову, де, в основному, 

формується кадровий фундамент самої інформатизації військової сфери, закладаються 

майбутнє для Збройних сил України та обороноздатності держави в цілому. Нині 

налічуються два військових університети, три військових академії та низка військових 

інститутів і факультетів при цивільних ВНЗ, які на сьогоднішній день формують систему 

вищої військової освіти.  

Слід мати на увазі, що вища військова освіта інформаційного суспільства істотно 

відрізняється від освіти індустріальної епохи своїми цілями, методами, технологіями та 

можливостями освітньої діяльності та й її результатами. У зв'язку з цим перед нею виникли 

кілька складних взаємопов'язаних і взаємозумовлених утилітарних і стратегічних завдань:  

1) вона має осучаснюватися на основі сучасних ІКТ шляхом широкого їх впровадження 

у навчально-виховний процес ВВНЗ;  

2) формувати в випускників ВВНЗ професійно важливі якості та цінності, необхідні для 

успішної самоактуалізації та самореалізації в інформаційному суспільстві, враховуючи 

сучасні вимоги до військового фахівця - офіцера, після набуття вищої військової освіти, 

серед яких провідними є такі: уміння користуватися з різними джерелами інформації; 

комп'ютерна, інформаційна та інформаційно-медіальна види компетентності;  

3) зберегти та захистити "екологію" особистості курсанта (слухача), а в майбутньому і 

військового фахівця, оскільки інформаційне суспільство, на жаль, з одного боку, створює 

сприятливі умови та широкі можливості для особистісної, суб'єктної та військово-

професійної самореалізації в сучасному світі, а з іншого - й можливості для втручання в 

духовний світ особи, маніпулювання ним тощо. 

Отже, мета системи вищої військово-професійної освіти України в інформаційному 

суспільстві є багатофакторною і включає ієрархію цілей. Але головна мета полягає у 

підготовці курсантів (слухачів), як суб'єктів навчальної діяльності, до ефективної участі у 

побутовій, громадській і військово-професійній діяльності, оскільки "суб'єктність особи в 

процесі праці не може бути порушена не тільки з точки зору моралі чи гуманізму, а також з 

того приводу, що працівник, який сприймається як суб'єкт, ефективно вирішує професійні 

завдання" [3, с. 320].  
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В якості основних цілей можна визначити такі:  

загальне підвищення якості вищої військової освіти та надання освітніх послуг у 

відповідності з провідними тенденціями інформації суспільства та вимог Збройних сил 

України до загальної військово-професійної та фахової компетентності випускникам ВВНЗ;  

підвищення оборонного, кадрового та інтелектуального потенціалу в країні за рахунок 

підготовки сучасних військових фахівців - творчих суб'єктів військово-професійної 

діяльності, актуалізації їх професійного, інтелектуального та інших видів потенціалу та 

широкого залучення інформаційного потенціалу сучасного світу;  

поліпшення ступеня доступності до неї для різних категорій молоді та 

військовослужбовців, створення сприятливих умов для військовослужбовця для навчання 

протягом життя, наприклад, з широким застосуванням технологій, засобів та організаційних 

форм дистанційного навчання;  

створення єдиного інформаційного простору системи вищої військової освіти та його 

поєднання до національної та світової інформаційної системи, не порушуючи вимоги 

таємності та конфіденційності службової інформації;  

інформаційна інтеграція вищої військової освіти в національну систему освіти, а також 

у наукову, науково-технічну, соціально-громадську і культурну інфраструктуру українського 

суспільства, а де є сприятливі умови та відсутні відповідні відомчі обмеження - й до 

світового суспільства;  

формування суб'єкта військово-професійної діяльності як творчого представника 

інформаційного суспільства, який здатний і готовий використовувати потенціал 

інформаційного суспільства для вирішення свої посадових компетенцій, тобто набуття ним 

загальної інформаційної культури, здатності роботи з різними джерелами інформації, 

формування комп'ютерної, інформаційної та інформаційно-медіальної видів компетентності. 

При цьому стратегічними завданнями системи вищої військової освіти в 

інформаційному суспільстві, які є характерними для всіх розвинених країн світу, є такі:  

наукове обґрунтування методології інформатизації системи вищої військової освіти;  

забезпечення безперервності навчання, виховання, військово-професійної підготовки 

особи в системі вищої військової освіти для активної військово-професійної та фахової 

самоактуалізації та самореалізації як офіцеру та представнику конкретного військового фаху;  

підготовка військових кадрів, які спроможні до активної життєдіяльності в 

інформаційному суспільстві та здатні досягати поставлені особистісні, суб'єктні, військово-

професійні та фахові цілі як соціальний і професійний суб'єкт;  

суттєве поліпшення якості вищої військової освіти на основі широкого й ефективного 

застосування сучасних і перспективних ІКТ з урахуванням сучасних цивілізаційних змін, 

вимог сучасного поля бою, військового мистецтва та управління військами в мирний і 

воєнний час;  

розробка комп'ютерних та інших інформаційних навчальних систем для системи вищої 

військової освіти та для різних її суб'єктів - курсантів, наукових і науково-педагогічних 

працівників, методистів, керівників ВВНЗ;  

аналіз рівнів доцільного використання ІКТ у різних напрямах і для різних освітньо-

кваліфікаційних рівнів підготовки військових фахівців - тактичного, оперативно-тактичного 

та оперативно-стратегічного;  

створення системи стандартів ІКТ, розробка методик сертифікації програмних і 

технічних засобів навчання;  

розвиток єдиної системи баз даних та інформаційних ресурсів у системі вищої 

військової освіти, забезпечення доцільного доступу до неї усіх категорій користувачів, 

суб'єктів навчально-виховного процесу;  

захист духовної природи її суб'єктів в умовах глобальної інформатизації всіх сфер 

життєдіяльності буття та професійної діяльності особи взагалі та військовослужбовця, 

зокрема. 
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Особливу увагу хотілося б зосередити увагу на останньому завданні, оскільки 

попередні не викликають сумніву та не містять двоякого розуміння. Воно за своїм смислом, 

змістовним наповненням і призначенням еквівалентне всім попереднім, бо особа 

військовослужбовця та її самобутність, автономність, унікальність, творча природа, 

соціальна та військово-професійна та фахова суб'єктність, а також її безмежні можливості 

були, є і будуть найголовнішим скарбом сучасного та майбутнього суспільства. 

Усвідомлення кожною особою в сучасному суспільстві та особливо - кожним суб'єктом 

вищої військової освіти цього аспекту та його апріорне сприйняття є безумовною умовою 

захисту та збереження "екології" кожного суб'єкта соціального та військово-професійного 

буття, забезпечення йому дійсно таких умов життєдіяльності, коли він зберігає свою 

самобутність, унікальність, здатність актуалізувати свої потенціали - соціальні, суб'єктні, 

комунікативні, інтелектуальні, військово-професійні, фахові тощо в умовах вищої військової 

освіти та Збройних сил України. В протилежному випадку особа військовослужбовця може 

стати предметом і об'єктом маніпулювання, стати суб'єктом маніпульованого маніпулятора.  

Прикладні завдання системи вищої військової освіти України в інформаційному 

суспільстві такі: 

формувати інфраструктуру інформаційного суспільства в системі вищої військової 

освіти шляхом широкого впровадження ІКТ та їх системного та комплексного застосування 

на всіх рівнях - курсанта (слухача), навчального колективу, педагога, кафедри, факультету, 

ВВНЗ і вище;  

сприяти якісним змінам системних властивостей системи вищої військової освіти, і, в 

першу чергу, з метою підвищення сприймання інформаційних інновацій, надання 

можливостей активного цілеспрямованого використання світової інформаційної магістралі, 

нових можливостей впливу на освітню, наукову, професійну траєкторію кожного суб'єкта 

військово-професійної освіти, а з ними і на траєкторію розвитку як цілих галузей військової 

науки, так і кожного окремого військового фахівця; 

забезпечувати навчання, виховання, професійної підготовки особи в системі вищої 

військової освіти для буття та активної військово-професійної та фахової діяльності в 

інформаційному суспільстві; 

упроваджувати в систему вищої військової освіти такі принципи викладання і вивчення 

інформатики, які мають забезпечувати формування у майбутніх військових фахівців 

сучасних уявлень про роль інформації та інформаційних процесів у природі, суспільстві та 

найголовніше - в бутті та життєдіяльності кожного окремого соціального та військово-

професійного суб'єкта;  

інформатизувати освітній процес в системі вищої військової освіти, що є важливим 

резервом підвищення якості підготовки майбутніх військових фахівців, оскільки житті в 

інформаційному суспільстві та не використовувати його переваги та ресурси - це, з одного 

боку, безглуздо, а з іншого - професійно недопустимо;  

здійснювати підготовку технологічного військового фахівця, здатного об'єктивно 

сприймати та усвідомлювати процеси інформатизації сучасного життя в суспільстві і 

військово-професійній та фахової діяльності, спрямовану на вивчення і застосування 

сучасних засобів і високих технологій у процесі реалізації посадових компетенцій;  

сприяти безперервній освіті та освіти для дорослих, забезпечувати підвищення 

кваліфікації, а коли потрібно і професійну перекваліфікацію, створювати сприятливі умови 

для навчання військовослужбовця протягом усієї активної військово-професійної діяльності;  

забезпечувати формування, підтримання та постійне вдосконалення на належному рівні 

комп'ютерної, інформаційної та інформаційно-медіальної грамотності суб'єктів системи 

вищої військової освіти; 

психологічно, особистісно та фахово підготувати випускника ВВНЗ до буття та 

військово-професійної діяльності в інформаційному суспільстві;  

визначати на основі гуманістичних цінностей інформаційного суспільства такі його 

базові цінності, як пріоритет громадянських прав і свобод військовослужбовця та його 
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соціальну та військово-професійну активність, ініціативність, право вибору, відповідальність 

тощо.  

Для цього необхідно в організаційному, методичному, науковому та управлінському 
аспектах вирішити такі завдання:  

організаційно-функціонально, структурно та технологічно перебудувати систему вищої 

військової освіти в відповідності з вимогами сучасного інформаційного суспільства;  

опрацювати такі методи, засоби, методики і технології оцінювання рівнів навчальних 

досягнень та основних видів інформаційної компетентності суб'єктів вищої військової освіти, які 

дають можливість, з одного боку, з'ясувати об'єктивний стан їх сформованості в них, а з іншого - 

визначати певні недоліки та перспективні напрями її розвитку та вдосконалення;  

розробити концептуальні, теоретичні і методичні основи військово-професійної підготовки, 

перепідготовки і підвищення кваліфікації різних категорій військовослужбовців та офіцерського 

складу для всіх видів і родів військ в умовах інформатизації військової сфери; 

обґрунтувати інформаційні методи, засоби і технології військово-професійної підготовки, 

перепідготовки і підвищення кваліфікації військових фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних 

рівнів (включаючи педагогічні та наукові кадри, а також кадри управління вищою військовою 

освітою, ВВНЗ, а також науковими установами системи вищої військової освіти); 

створити комп'ютерні мережі ВВНЗ, наукових установ і органів управління нею (в тому 

числі унормування переліку сервісів та інтерфейсів користувачів, забезпечення рівного доступу 

до засобів і сервісів мереж, інтеграція локальних мереж ВВНЗ і наукових установ у національні 

комп'ютерні мережі, а де є можливість - й єдиний інформаційний освітній простор); 

створити бази освітніх і наукових даних, у тому числі забезпечення захисту і рівного 

доступу до ресурсів цих баз, інтеграція баз даних в єдиному інформаційному освітньому 

просторі всіх суб'єктів вищої військової освіти; 

інформатизувати бібліотечну справу, в тому числі створення сучасних автоматизованих 

інформаційних бібліотечних систем та їх інформаційних баз, забезпечення захисту інформації і 

рівного доступу до сервісів цих систем і ресурсів цих баз, інтеграція баз даних і систем в 

єдиному інформаційному освітньому просторі; 

створити інформаційні системи мас-медія, що пропонують освітні і науково-популярні 

програми для суб'єктів вищої військової системи; 

затверджувати економічні механізми і процеси господарювання, функціонування і 

розвитку вищої військової системи в умовах інформатизації суспільства (в тому числі, 

інформаційно-аналітичних систем адміністративного управління вищою військовою освітою і 

наукою у Міністерстві оборони України); 

створити системи статистики, включаючи унормування ключових індикаторів, що 

відображують стан, характер функціонування і напрями планового розвитку мережі ВВНЗ, 

якісної і кількісної структури їх прийомів-випусків, іншої продукції системи вищої військової 

освіти, конкретних ВВНЗ і наукових установ, технології збирання і опрацювання даних, 

моніторингу освітньої діяльності, системи управління вищою військовою освітою на різних 

організаційних рівнях.  

Слід також мати на увазі той факт, що інформатизація суспільства містить також деякі 

негативні аспекти. По-перше, слід уникати такі явища, як "інформація заради інформації", коли 

відбувається субституція знань інформаційним валом, коли кількість шкодить якості, коли має 

місце безсмислове переущільнення інформаційного середовища особи та досягнення власних 

цілей, далеких від здобуття нового знання, коли відбувається загальна декультуризація соціуму, 

яка, на жаль, охоплює і і військову освіту та науку.  

По-друге, суперечливість процесу інформатизації суспільства ставить і таке вкрай важливе 

завдання перед вищою військовою освітою, як забезпечення її гуманістичної спрямованості, 

уникнення дегуманізації та втрату духовності в процесах набуття військової освіти її суб'єктами. 

У зв'язку з цим необхідно забезпечувати діалектичну єдність, взаємодоповнення і позитивний 

вплив між інформацією, яка в інформаційному суспільстві стає вищою цінністю, а інформаційна 

культура військового фахівця - визначальним чинником його військово-професійної діяльності, 

та духовними цінностями українського суспільства та військово-професійної діяльності в 

Збройних силах України, як фундаменту стійкості основних складових суб'єкта військово-



 310 

професійної діяльності - загального, військово-професійного та фахового світогляду, 

громадянських, професійно важливих та суб'єктних цінностей, громадянської, військово-

професійної, фахової та суб'єктної видів компетентності, активної життєвої та професійної 

настанови тощо. 

По-третє, в інформаційному суспільстві в зв'язку з стрімким розвитком нових технологій і 

застаріванням великої кількості професійних знань важливою умовою активної громадянської 

позиції та професійної діяльності кожної особи як соціального та професійного суб'єкта є 

самоосвіта, перепідготовка, навчання особи впродовж життя. У зв'язку з цим необхідно навчити 

курсантів вчитися, сприяти їх становленню та розвитку як суб'єктів навчальної діяльності, 

формувати культуру самоосвіти, навчити бути суб'єктом військово-професійної та фахової 

діяльності.  

Реалізація основних цілей і завдань системи вищої військової освіти України в 

інформаційному суспільстві сприятиме формуванню в її суб'єктів, найголовніше в курсантів 

(слухачів) таких видів компетентності:  

- комп'ютерної (це, насамперед, формування 7 модулів Європейського сертифікату умінь 

обслуговування та користування комп'ютером: основи інформаційної техніки; здатність 

користування комп'ютером; уміння до калькуляції; уміння використовувати бази даних; уміння 

менеджерської графіки та презентації; здатність отримати услуги в інформаційних мережах);  

- інформаційної (загальна культура, здатність і готовність використовувати інформацію у 

процесі реалізації посадових компетенцій); 

- інформаційно-медіальної (загальна культура, здатність і готовність використовувати 

сучасні інформаційні технології та засоби для вирішення службових завдань).  

Це безпосередньо сприятиме підготовці військового фахівця в суспільстві глобальної 

інформації, формуванню здатності та готовності використовувати досягнення та потенціал 

інформаційного суспільства для успішної реалізації посадових компетенцій як суб'єкту 

військово-професійної діяльності та соціальному суб'єкту, постійному підвищенню загально 

інформаційної, військово-професійної та фахової компетентності тощо. 

Висновки.  

1. Якість вищої військової освіти в інформаційному суспільстві зумовлюється не тільки 

загальною її інформатизацією, тобто кількістю комп'ютерів й інформаційних баз, а насамперед 

підготовленістю, готовністю та здатністю курсанта (слухача) як суб'єкта навчальної та 

майбутньої військово-професійної діяльності, і педагога як суб'єкта викладання та військово-

професійного буття до постійної та системної роботи з інформацією та ефективної її переробки з 

метою формування та розвитку нових системних та об'єктивних знань щодо природи, 

суспільства, особи та військово-професійної сфери, а також їх комплексного використання для 

вирішення завдань щодо забезпечення обороноздатності нашої держави  

2. Провідні тенденції інформаційного суспільства суттєво змінюють традиційні уявлення 

про систему вищої військової освіти, яка має, по-перше, створювати оптимальні умови для 

набування знань, інформації та актуалізації інтелектуального потенціалу особи спочатку в 

навчальній, а потім і військово-професійній діяльності; по-друге, забезпечувати комплексний та 

органічний розвиток курсанта (слухача) як суб'єкта навчальної та майбутньої військово-

професійної діяльності; по-третє, створювати сприятливі умови для духовного, розумового, 

професійного та фахового збагачення кожного курсанта (слухача), нарощування кадрового 

потенціалу збройних сил України як основи розвитку воєнної сфери українського суспільства 

насамперед в інтересах підвищення обороноздатності та національної безпеки України. 
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СТВОРЕННЯ ТРИВИМІРНИХ КАРТОГРАФІЧНИХ МОДЕЛЕЙ  

ЗА ДОПОМОГОЮ ARCINFO 

 
У статті викладено основні кроки для побудови тривимірних картографічних моделей за 

допомогою геосистеми ArcInfo. Досліджуються її можливості щодо реалістичного 

відображення інформації на прикладі м. Роздільна. Зазначено можливість застосування ArcInfo 

для підготовки даних з метою створення тривимірних карт і моделей. Вказується на 

обмеження програми, що можуть позначитись на результатах роботи, визначаються переваги 

та недоліки цієї геосистеми для створення тривимірних реалістичних картографічних моделей.  

Ключові слова: тривимірні реалістичні картографічні моделі, геосистема. 

 

В статье изложены основные шаги для создания трехмерных картографических моделей с 

помощью геосистемы ArcInfo. Изучаются ее возможности для реалистического отображения 

информации на примере г. Раздельная. Упомянуто возможность использования ArcInfo для 

подготовки данных с целью создания трехмерных карт и моделей. Отмечаются ограничения 

программы, которые могут повлиять на результат работы, определяются преимущества и 

недостатки этой геосистемы для создания трехмерных реалистических картографических 

моделей. 

Ключевые слова: трехмерные реалистичные картографические модели, геосистема. 

 

The article reviews main steps for 3D realistic models creation by using ArcInfo geosystem. The 

program’s capabilities for realistic visualization of information for Rozdilna town are analyzed. The 

ArcInfo can be used for 3D models and maps data preparation. The authors point out the program’s 

limitations, as well as its advantages and disadvantages for creating realistic 3D cartographic models. 

Keywords: 3D realistic cartographic models,  geosystem. 
 

Вступ. Як і всі повнофункціональні ГІС, ArcInfo має можливості для створення 

тривимірних картографічних моделей. Ці моделі не можна назвати реалістичними, оскільки 

метод виведення (рендерингу) зображення засобами OpenGL 1.1 не дозволяє генерувати 

якісний рисунок, на відміну від редакторів тривимірної графіки (3D Max, Maya) чи 

генераторів ландшафтів (Bryce, World Builder). Останні мають кілька алгоритмів рендерингу, 

які працюють із кількома джерелами світла, створюють м’які тіні, моделюють оптичні 

характеристики повітряного середовища тощо.  

Проте, перевагою ArcInfo є можливість в напівавтоматичному режимі отримувати 

тривимірну модель, яка автоматично оновлюється при зміні даних, оперативно відображати 

дані, що надходять. Створення повнозмістової моделі у навчальному картографічному 

комплексі ВІКНУ здійснюється протягом 3-4 годин. 

Аналіз останніх публікацій на цю тему. Питанням створення і проектування ГІС 

присвячено роботи [10, 12, 2, 8]. Їх поділ за призначенням описано в [3, 11]. Публікація [4] 

характеризує моделювання територій за допомогою геосистем. В статті [6] порівнюються 

системи традиційної і  комп’ютерної картографії та ГІС. Здійснюється порівняльний аналіз їх 

можливостей. Роботи [13, 14] описують роль геосистем в картографічному моделюванні. 

Роль ГІС в управлінні просторовою інформацією розглядається у праці [9]. Підкреслюється 

необхідність запровадження вивчення цих програм в навчальних закладах. Проте, публікації 

про побудову тривимірних моделей, що за шириною змісту та інформативністю не 

поступаються топографічним картам, відсутні.   

Постановка проблеми. Процес створення тривимірних реалістичних моделей більш 

трудомісткий у порівнянні з виготовленням типових топографічних карт. Його можна 

спростити, використавши традиційні технології збору інформації, доступні картографічні 
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матеріали та Інтернет-ресурси. Метою статті є дослідження можливостей геоінформаційної 

системи ESRI ArcInfo для підготовки даних і створення таких моделей.  

Для дослідження використовувалась ArcInfo 9.2 із встановленим модулем 3D Analyst. 

Побудова моделі виконувалась в ArcScene, оскільки, на думку автора, потреба в 

крупномасштабних продуктах є більшою. Дрібномасштабні оглядові моделі, створювані в 

ArcGlobe, можуть мати місце в художніх цілях, проте, у військовій  картографії їх 

застосування обмежене.  

Модель місцевості будувалась за територією м. Роздільна. Вихідним джерелом 

слугувала карта масштабу 1:10 000 в форматі *.dmf. Для порівняння вона містить 6600 

будівель позамасштабних, 5357 дерев окремо стоячих, всього 18 258 об'єктів. На комп’ютері 

Core2Quad 2.86 з оперативною пам’яттю 3 Гбайт закінчена модель завантажувалась без 

відчутних затримок і дозволяла здійснювати обліт території з частотою регенерації 

зображення 3-10 кадрів за секунду.  

Виклад матеріалу дослідження. Можливість тривимірного представлення графіки 

забезпечує модуль ArcInfo 3D Analyst. Підготовка даних здійснюється в ArcMap, а власне 

побудову моделі й виведення зображення забезпечують ArcScene і ArcGlobe. ArcScene 

працює з даними у вигляді карти, тобто на площині, ArcGlobe проектує дані на поверхню 

земної кулі.    

Розглянемо вимоги до вхідних даних.  

По-перше, однорідні групи змістових одиниць мають знаходитись в окремих шарах. 

Елементам кожного шару можна назначити тільки один вид умовних позначень, тобто один 

тривимірний об’єкт, що виконуватиме роль значка на моделі. Ці позначення можуть 

набувати різних геометричних і кольорових характеристик, що реалізується за допомогою 

логічного запиту до атрибутів шару, але матимуть єдину форму. Відповідно, чим більша 

кількість шарів, тим детальнішою буде модель. 

Це накладає деякі обмеження на програмне забезпечення, яке застосовується для 

підготовки і конвертації даних перед введенням в ArcInfo. Досліджувались дані, що були 

представлені в форматах MapInfo (*.tab), AutoCAD (*.dwg, *.dxf), Digitals (*.dmf). Формально 

можна використати будь-яку із вказаних програм. Проте найзручніше працювати з 

вітчизняною розробкою Digitals. Експорт даних із неї в ArcInfo забезпечує передачу 

атрибутів, пошарове збереження інформації. У Digitals передустановлені всі шари, що 

відповідають умовним позначенням топографічних карт. Їх є близько 900 (різні версії мають 

неоднакову кількість шарів, рис. 1), але конвертуються в Shape-файл тільки ті з них, що 

містять які-небудь об’єкти.  

В подальшому, потрібно перевіряти кожний файл на наявність помилок виконавців і 

реальний вміст об’єктів. Більшість помилок на карті виявити складно, проте вони добре 

проявляються на моделі. На рис. 2 зображена типова помилка цифрувальника: замість висоти 

горизонталі в 91 м було введено "191". 

Не всі шари потрібно конвертувати в Shape-файли, оскільки є умовні позначення, яким 

немає відповідників на місцевості. Наприклад, в Digitals є шар "Бергштрихи", "Риска дробу" 

або "Лугова рослинність". 

 
Рис. 1. Шари даних Digitals 
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Рис. 2. Помилка оператора 

 

На відміну від Digitals, AutoCAD не передає атрибути файлів, а в MapInfo складно 

працювати з великою кількістю шарів, які відображаються в обмеженому за розмірами 

діалоговому вікні. Типові топографічні карти, створені в УкрДАГП, мали до 30 шарів в 

форматі *.dwg і 7-10 шарів у MapInfo. 

Вихідний матеріал, створений у векторних графічних редакторах, може відігравати 

роль лише допоміжного або використовуватись у тих випадках, коли дані в ГІС відсутні на 

цю територію. Векторні редактори не передають атрибути, тому, наприклад, для побудови 

цифрової моделі рельєфу потрібно надписувати кожну горизонталь.   

По-друге, файли шарів мають бути сумісними з ArcInfo. Типовими є проблеми з 

неправильною конвертацією векторних шарів у Shape-файл. До початку роботи слід 

обов’язково перевірити всі складові процесу на невеликій ділянці, щоб уникнути браку. 

По-третє, будівлі і споруди мають бути оцифрованими як полігони, якщо 

передбачається текстурування їх аеро- чи космічними знімками. Якщо останніх немає або 

вони незадовільної якості, краще цифрувати будівлі як точкові об’єкти. Полігони в 

подальшому "видавлюють" за допомогою модифікатора Extrude, а точковим об’єктам 

присвоюють тривимірний знак будівлі. В цьому випадку в атрибутах файла має бути поле 

даних орієнтування, що в подальшому дозволить розвернути будівлі так, як вони орієнтовані 

на місцевості. Як правило, на моделі присутні обидва типи будівель: позамасштабні 

збережені як точкові, а масштабні як полігони. 

Запропонуємо такі етапи виготовлення моделі. 

1. Експорт даних в Shape-файли. За результатами проведених досліджень, менше 

помилок трапляється під час експорту даних з програми-редактора до *.shp, ніж імпорт 

засобами ArcInfo. Кожен шар зберігається як окремий файл, який завантажується в ArcInfo 

як нові дані. Вигляд вихідної карти після імпорту представлений на рис. 3.   

 
Рис. 3. Початковий вигляд карти в ArcScene 
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2. Виготовлення цифрової моделі рельєфу (ЦМР). Особливості цього процесу досить 

повно викладено у статтях [1, 5, 7]. ArcInfo дає можливість створювати регулярну (raster) і 

нерегулярну (tin) ЦМР. Під час випробування нами виявлено недоліки як першої, так і другої 

реалізації. На растровій моделі динамічний діапазон висот обрізається у нижній частині, 

таким чином, дно річки чи яру стає плоским, а картографічна інформація спотворюється. На 

рис. 4 можна побачити, що горизонталі на вихідній карті (верхня частина) йдуть і по дну 

балки, в той час, як на візуалізації растрової моделі утворилася площина (нижня частина). 

 

 
 

Рис. 4. Спотворення рельєфу 

 

Tin-поверхня може мати "тераси" – плоскі ділянки в завідомо неможливій геологічній 

ситуації, наприклад, по лінії дна V-подібних тальвегів [7] і утворення великого числа (до 

кількох тисяч на лист топографічної карти) паразитних локальних понижень (синків). Синки 

і тераси показано на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Синки (по тальвегу струмка) і тераси 

 

3. Текстурування ЦМР растром (растеризація векторної топографічної карти). По 

цій підкладинці на подальших етапах роботи перевіряємо положення об’єктів шарів. Якщо 
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шари отримані конвертацією даних із зовнішніх програм, може бути порушена прив’язка. Це 

найшвидший спосіб перевірки правильності моделі.  

Текстурування (drapping) в ArcInfo (в тому числі в ArcScene і ArcGlobe) кардинально 

відрізняється від однойменного процесу в тривимірних редакторах і генераторах 

ландшафтів. В останніх, тривимірному об’єкту назначається матеріал (текстура), а в ArcInfo 

текстура (тобто прив’язаний растр) "отримує висоту" з ЦМР. Це означає необхідність 

прив’язки текстури до системи координат моделі, оскільки автоматично по сітці об’єкта вона 

не розміщується.     

4. Завантаження шарів з даними в ArcScene. Виконуємо такі дії: «File>Add Data» 

(«Файл>Добавить данные»). Для перенесення одержаної моделі на інший комп’ютер, 

рекомендується зберігати всі дані в одній папці або в одній базі даних. Оскільки ArcInfo 

працює тільки з абсолютними посиланнями на файли (наприклад, Shapefile: E:\Models\Model-

MultiLayer\Buildings\Окремі_будівлі_не_видатні_позамасштабні.shp), то при перенесенні на 

інший комп’ютер потрібно вказати шлях до першого шару. Якщо всі шари збережені в одній 

папці, програма автоматично підключить решту. Якщо ж дані розкидані по кількох папках і 

дисках, доведеться вручну вказувати шлях до файлів, яких може бути близько сотні.  

Експорт шарів у базу даних здійснюється за допомогою модуля ArcInfo – Arc Catalog. 

Створюється база даних (File > New > File GeoDatabase) і шари імпортуються в базу даних, 

як у папку Windows. Як результат, працювати доводиться з одним файлом, що з певних 

міркувань є набагато зручнішим. 

5. Створення власних умовних позначень (у разі їх відсутності в стандартному наборі 

об’єктів, що постачаються разом з ArcInfo, або якщо вони не задовольняють вимогам до 

моделі). Всі тривимірні позначення в ArcInfo мають досить невисоку якість. Наприклад, 

окремо стоячі дерева являють собою 2 фотозображення, що розташовані під прямим кутом 

(рис. 6). Проте, існує значна кількість бібліотек для тривимірних редакторів, де ці об’єкти 

виготовлено і текстуровано на професійному рівні (рис. 7). Потрібно тільки отримати дозвіл 

на їх використання, що може бути простішим, ніж власноруч створювати тривимірні об’єкти.  

 

 
 

Рис. 6. Екземпляр окремо стоячого дерева 
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Рис. 7. Імпортований об'єкт з 3DS Max 

 

Подібна ситуація склалася і з будівлями, які за зовнішнім виглядом нагадують 

європейські і північноамериканські. Потрібні моделі можна виготовити в тривимірному 

редакторі; що виходить за межі даного дослідження. На цьому етапі формується текстура 

доріг та площадних об'єктів.  

6. Експорт виготовлених моделей природних об’єктів до ArcInfo можна здійснити в 

двох форматах: VRML і 3D Studio. VRML (Virtual Reality Markup Language) є мовою 

розмітки віртуальної реальності, що забезпечує порівняно гірші результати, ніж формат 3D 

Studio. Проте, і в останнього є обмеження: розмір позначення не може бути більшим 64 

Кбайт. Тому можна використовувати порівняно прості позначення.  

ArcScene для візуалізації зображення використовує набір інструкцій відеокарти 

OpenGL 1.1, що є доволі старим алгоритмом. Через це якість зображення невисока і 

швидкість роботи за нашими даними на порядок нижча, ніж з DirectX 10. Весь аркуш 

(повний екстент) складної моделі, що відповідає аркушу цифрової карти на забудовану 

територію і містить всі подані на ній об’єкти, прорисовується з частотою 2-10 кадрів за 

секунду (для порівняння: аналогічна модель в 3DS Max 2009 має 15-25 кадрів за сек., модель, 

експортована до ігрового движка видає 59-60 кадрів за сек). Використання OpenGL 

зумовлено кросплатформністю програми: вона існує як для платформи Unix, так і для 

Windows.   

7. Призначення об’єктам кожного шару певного тривимірного умовного позначення. 

Власне, "умовним" позначення можна назвати тільки з традиційної точки зору, оскільки 

тривимірний об’єкт виглядає як природній прототип. 

Іноді положення деяких умовних позначень на карті не відповідає абсолютним 

координатам на місцевості. Це пов’язано з необхідністю відобразити всі значимі об’єкти, 

коли доводиться на невелику відстань зміщати інші. Наприклад, лінії проїздів між 

кварталами можуть не відповідати дорогам на текстурі. Тому кожному компоненту 

ландшафту має відповідати тільки одне позначення.   

Практика свідчить, що не весь зміст векторних карт можна адекватно відобразити на 

тривимірній моделі. Наприклад, проблематично врахувати яри, показані як масштабними, 

так і позамасштабними умовними позначеннями. Взагалі всі елементи рельєфу, крім 

горизонталей, складно передати в ArcScene, тому побудова ЦМР має здійснюватись тільки з 

горизонталей. Наприклад, для ярів було обчислено їх висоти як середнє з горизонталей, які 

вони перетинають і від отриманого значення віднято глибину ярів, яка міститься в атрибутах 

(рис. 8).  
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Рис. 8. Зображення яру 

 

8. Надання моделі інтерактивності для демонстрації в реальному часі в середовищі 

ArcView. ArcInfo підтримує деякі мови програмування, за допомогою яких можна досконало 

описати реакцію моделі на дії користувача. Їх огляд є темою окремого дослідження [2]. 

Базові функції переміщення і масштабування вже створено виробником. Ми переконалися, 

що середовище ArcMap забезпечує створення гіперпосилань, проте в ArcScene вони не 

імпортуються. 

 

9. У разі створення моделі для отримання зображень чи відеопослідовностей, задаємо 

траекторію руху камери і здійснюємо виведення відеофрагмента. В подальшому, 

відеофрагменти можуть бути змонтовані в середовищі програм для нелінійного 

відеомонтажу, таких як Pinnacle Studio, Adobe Premiere, Sony Vegas Pro, Ulead Video Studio 

тощо і стати частиною презентації. На жаль, якість відеовиведення в arcScene є досить 

невисокою. Зображення весь час смикається в перпендикулярній до траекторії руху камери 

площині, текстури неправильно накладаються і зміщуються під час руху. 

Таким чином, перевагами використання ArcScene для побудови тривимірних 

картографічних моделей є: 

1. програма забезпечує швидке отримання результатів, якщо для моделі не є 

обов’язковими високоякісне зображення і час на її створення обмежений;  

2. у разі зміни вхідної інформації в ArcScene достатньо замінити відповідні файли на 

відміну від тривимірних редакторів, де доведеться переробляти шар, що змінився;  

3. ArcInfo не є вимогливою до до системних ресурсів, оскільки візуалізується тільки 

необхідні об’єкти. 

Основними недоліками програми є: 

1. Неможливість показу на моделі елементів змісту, яким у природі відповідають 

розосереджені на площі об’єкти. Наприклад, відсутня функція відображення лісу як 

множини дерев. Ліс можна імітувати, застосувавши модифікатор Extrude (який робить з 

полігона призму, "видавивши" полігон на вказану висоту) і текстурувавши його. Цей спосіб 

придатний тільки на невеликих ділянках, де перепад рельєфу мінімальний або для плоских 

моделей. В протилежному випадку, ліс поступово зменшує свою висоту і заходить під 

рельєф (рис. 9). 



 318 

 
 

Рис. 9. Ліс 

 

2. Відсутність лінійної перспективи для точкових об'єктів. Будівлі на протилежних 

кінцях карти виглядають однаково. Проте площадні і лінійні об’єкти мають перспективу 

(рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Демонстрація відсутності лінійної перспективи 

 

3. Не всім умовним позначенням можна співставити реальні об’єкти на моделі. 

Наприклад, видавлені об’єкти неможливо текстурувати з усіх боків різними текстурами.  

4. ArcScene є єдиною програмою, що відома авторам, яка для відеопотоку використовує 

графічний процесор відеокарти. Через це рендеринг відбувається тільки при активному вікні 

програми. Якщо вікно згорнути, малюнок стає  чорним. 

Висновки. ArcInfo можна вважати цілком придатною для побудови тривимірних 

моделей для задач військової картографії. Водночас, можна відмітити деякі чисто програмні 

недоліки системи – неправильне накладення текстур, відсутність лінійної перспективи тощо. 

ArcInfo адаптована для вирішення типових завдань тривимірного проектування, що 

виникають в військовій картографії, тому робота з нею простіше за тривимірні редактори і 

генератори ландшафтів, які можна вважати повнофункціональними програмами.   

Перспективи дослідження. Після розробок практичних алгоритмів створення 

тривимірної картографічної продукції військового призначення потрібно підкорегувати 

понятійний апарат, дати вказівки щодо освоєння подібних картографічних творів. Варто 

також розробити загальні рекомендації щодо виготовлення тривимірних умовних позначень 

без прив’язки до конкретного програмного забезпечення.   
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АЛГОРИТМ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО МАРШРУТУ РУХУ В 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

 
Однією з часткових задач при проведенні оперативно-тактичних розрахунків є задача 

раціонального вибору маршруту руху. В статті розглядається адаптація хвильового алгоритму 

для вирішення даної задачі. 

Ключові слова: хвильовий алгоритм, раціональний вибір маршруту. 

 

Одной из частных задач при проведении оперативно-тактических расчетов является 

задача рационального выбора маршрута движения. В статье рассматривается адаптация 

волнового алгоритма для решения данной задачи. 

Ключевые слова: волновой алгоритм, рациональный выбор маршрута. 

 

One of the partial problems during the tactical calculations of rational choice is a problem route. 

This article describes the adaptation of the wave algorithm for solving this problem. 

Keywords: wave algorithm, rational choice route. 
Вступ. Ефективність прийнятих рішень щодо охорони кордону органами та 

підрозділами Державної Прикордонної служби України (ДПСУ) в значній мірі залежить від 

використання методів, які передбачають оцінку об'єктивних кількісних показників, що 

характеризують умови обстановки на кордоні [1]. Моделювання та кількісний аналіз, 

проведений на основі оперативно-тактичних розрахунків, може підтвердити попередні 

висновки і дозволити обґрунтувати елементи рішень.  

Вірогідність результатів моделювання істотно залежить від якості моделей, урахування 

в них всіх факторів які істотно впливають на результати моделювання. 

У більшості методик і математичних моделей у якості одного із показників 

враховується час руху (прикордонного наряду, резерву, оперативної групи, порушників 

законодавства, тощо). Даний показник визначається в такий спосіб: відстань по прямій від 

однієї точки до іншої ділиться на середню швидкість руху. Природно, використання 

подібного підходу в багатьох випадках істотно знижує точність отриманих результатів, 

оскільки при такому способі оцінки не враховується рельєф місцевості, складність 

маршруту, погодні умови і інші фактори. 

Для визначення часу переміщення недостатньо мати координати двох точок на карті. 

Необхідно визначити складність маршруту руху. В окремих випадках маршрут, який 

відповідає відрізку прямої, що з’єднує дві точки на карті, є неможливим, або не  

раціональним. Побудова маршруту по прямій можлива лише за умови однорідності 

місцевості (в сенсі її проходимості). В більшості випадків ця вимога не виконується.  

Для збільшення точності пропонується враховувати особливості реальної місцевості, її 

прохідність,  залежно від того, як саме відбувається пересування: у пішому порядку чи з 

використанням транспортних засобів. При використанні транспортних засобів необхідно 

враховувати їх можливості по подоланню різних перешкод. Все це  остаточно буде визначати 

як сам маршрут (який звичайно не є прямою що з’єднує дві точки на карті), так і час, за який 

можна подолати маршрут на реальній місцевості. Крім того, в оперативно-службову 

діяльність ДПСУ активно впроваджуються геоінформаційні технології [2],  які починають 

використовуватись в процесі прийняття рішень на охорону кордону і які дозволяють 

автоматизувати процес побудови маршруту руху на місцевості.  

Постановка задачі. Вирішенню актуального завдання побудови раціонального 

маршруту руху з урахуванням місцевості і можливостей по подоланню окремих її ділянок 

присвячена дана робота. 
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Таким чином, метою даної статті є вибір алгоритму для побудови раціонального 

маршруту руху при підтримці прийняття рішень на організацію оперативно-службових дій 

органами ДПСУ. 

Результати дослідження. Оскільки при проведенні оперативно-службових 

розрахунків, звичайно, кращі показники відповідають якнайшвидшому пересуванню 

прикордонників, критерієм раціональності виберемо мінімізацію часу переміщення. 

Аналіз свідчить [3, 4], що існують різні алгоритми, що дозволяють знаходити маршрут 

у двовимірному лабіринті. Це алгоритми: хвильовий алгоритм (зазвичай використовується 

для трасування плат), «А-зірки», «повороту Креша», «розділяй і пануй» [3]. У цих 

алгоритмах реалізована процедура, яка дозволяє тільки обходити перешкоди, і не 

враховують різницю у швидкостях подолання окремих ділянок місцевості. Для вирішення 

поставленого вище завдання дослідження можна використати хвильовий алгоритм [4] після 

відповідної його модифікації.  

Сутність роботи хвильового алгоритму полягає в тому що, він імітує поширення 

хвильового фронту від початкової точки по всій місцевості [5]. Для моделювання хвильового 

фронту його фрагментам присвоюються вагові значення  

 

)f,,f,(f+P=P gkk ...211 ,     (1) 

 

де: Pk і Pk-1  –  вагові значення комірок k-го та (k-1)-го фронтів; )f,,f,(f g...21  –  вагова 

функція, яка є показником якості побудови маршруту. Кожний аргумент функції 

характеризує маршрут з точки зору одного з критеріїв якості. 

У випадку побудови раціонального маршруту вагова функція φ має описувати 

можливість проходження місцевості. Розходження в можливості подолання різних ділянок 

місцевості імітується різними значеннями φ для цих ділянок і, відповідно, різною швидкістю 

поширення на них хвильового фронту. Після етапу поширення хвилі проводиться перевірка, 

чи досягла вона кінцевої точки. Якщо ні - потрапити до місця призначення неможливо. Якщо 

так - завдання має рішення. Залишається лише пройти зворотній шлях назад від кінцевої 

точки до початкової, вибираючи найкоротший маршрут, ґрунтуючись на тому, як цю 

місцевість долала хвиля. 

Для реалізації хвильового алгоритму було розроблено програмне забезпечення. У 

програмі для опису прохідності місцевості використається двовимірний масив, що відповідає 

по кількості точок карті. Кожен елемент масиву має певні значення: 0 - якщо цю ділянку 

місцевості неможливо подолати; від 1 до 65535 - величина обернено пропорційна 

прохідності даної ділянки. Таким чином створюється «маска» місцевості, що задається 

растровим зображенням. Прикордонна специфіка проявляється в тому, що при побудові 

будь-яких маршрутів заборонене перетинання кордону. Для урахування цього у масиві 

прохідності для території сусідніх держав визначені нулі. 

Для обліку сусідніх точок і подальшого їх аналізу при побудові «хвиль» у програмі 

використається кільцевий FIFO буфер. На етапі поширення хвилі й при пошуку 

раціонального маршруту розглядаються як сусідні, так і діагональні клітинки. Після 

проведення розрахунків на передньому плані, поверх географічної карти місцевості, 

виводиться раціональний маршрут. На рис.1 показані результати роботи програми для різних 

початкових і кінцевих точок на карті. 
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Рис.1. Результати роботи програми побудови раціонального маршруту 

Раціональність побудованого маршруту визначається наступним. В основному, 

маршрути будуються по дорогах з твердим покриттям. В окремих випадках, коли це є 

доцільним, маршрут руху складається з декількох сегментів уздовж доріг, між якими 

використаються короткі проміжки по пересіченій місцевості. По можливості програма будує 

маршрут в обхід водних перешкод швидкість руху при подоланні яких є значно нижчою ніж 

при русі по грунту.  

Висновки. Таким чином в даній роботі розглянуто один з можливих підходів до 

вирішення задачі визначення раціонального маршруту – використання хвильового 

алгоритму. Після відповідної модифікації даний алгоритм пропонується використовувати 

для автоматизованого аналізу прикордонної ділянки з побудовою маршруту руху який 

враховує особливості умов місцевості і можливості прикордонних підрозділів щодо їх 

подолання. Це дозволить суттєво підвищити достовірність результатів оперативно-тактичних 

розрахунків і, відповідно, прийняття рішень органами управління ДПС Україна. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ БАЗИ ГЕОДАНИХ SDE  

МАСШТАБУ 1:50 000 НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ 
 

У статті розглядаються теоретичні аспекти створення та обгрунтовуються переваги 

застосування для геоінформаційного забезпечення військ (сил) бази геоданих SDE масштабу 

1:50 000 на територію України. 

Ключові слова: цифрова карта, географічна інформаційна система, геопросторова 

інформація, база геоданих SDE. 

 

В статье рассматриваются теоретические аспекты создания и обосновываются 

преимущества применения для геоинформационного обеспечения войск (сил) базы геоданных 

SDE масштаба 1:50 000 на территорию Украины. 
Ключевые слова: цифровая карта, географическая информационная система, 

геопространственная информация, база геоданных SDE. 
 

In the article the theoretical aspects of creation are examined and advantages of application are 

grounded for the geoinformation providing of troops (forces) of database SDE of scale 1:50 000 on 

territory of Ukraine. 
Keywords: digital мар, geographical informatiоn system, geospatial information, database SDE. 

 

Вступ та постановка задачі. З розвитком інформаційних технологій значного 

поширення та практичного застосування здобули геоінформаційні системи (ГІС). Сучасні 

тенденції у сфері ГІС-технологій вдало реалізуються і в Топографічній службі Збройних Сил 

України (ТС ЗСУ), це призвело до поступової трансформації топогеодезичного забезпечення 

військ у геоінформаційне. На зміну традиційним паперовим картам прийшли цифрові та 

електронні карти, з’явилося поняття „база геоданих (БГД)”. 

Задача статті полягає у висвітленні теоретичних аспектів створення БГД SDE на 

територію України масштабу 1:50 000 та визначенні переваг для геоінформаційного 

забезпечення військ (сил), що надасть застосування цієї БГД. 

Мета статті. Цифрова карта місцевості (ЦКМ) являє собою цифрове відображення 

змісту топографічної карти, об’єкти якої представлені у закодованій формі просторовими 

координатами та їх характеристиками. Електронна карта – це цифрова карта, яка 

візуалізована або підготовлена до візуалізації з використанням програмно-технічних засобів 

у встановленій системі умовних знаків, зміст якої відповідає карті (фотодокументу) певного 

виду і масштабу. Основне призначення цифрових та електронних карт полягає у 

використанні в інформаційно-аналітичних системах, що побудовані на базі ГІС, з метою 

вивчення і оцінки місцевості, орієнтування на ній, виконання вимірювань, розрахунків та 

побудови моделей ситуацій і процесів, які відбуваються на місцевості. 

Серед масштабного ряду карт, в якому створюються ЦКМ, необхідно звернути увагу на 

карти масштабу 1:50 000. В таких картах особливо зацікавлені війська (сили), оскільки ці 

карти призначені для вивчення та оцінки місцевості, орієнтування, цілеуказання і 

використовуються підрозділами та частинами в різних видах бою, особливо при організації 

оборони. При наступі вони використовуються для вивчення та оцінки місцевості при прориві 

оборони, подоланні водних перешкод, висадці повітряного та морського десантів, а також 

при веденні бойових дій за населені пункти. Ці карти застосовуються для топогеодезичної 

підготовки стрільби, проектування військово-інженерних споруд та виконання розрахунків з 

інженерного обладнання місцевості. Також неохідно зазначити, що в масштабі 1:50 000 

оперативно створюються карти на навчальні полігони, райони стихійних лих, техногенних 

катастроф тощо. 

У зв’язку з вищезазначеним ТС ЗСУ створені та постійно оновлюються ЦКМ масштабу 

1:50 000 на територію України, які відповідають всім сучасним вимогам по точності та 
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змісту. Проте варто зауважити, що ці цифрові карти створювалися по сканерній технології, в 

якій використовується принцип цифрування окремих номенклатурних аркушів, які при 

необхідності об’єднуються в більші блоки – масиви. Розмір таких масивів обмежений 

фізичними розмірами файлів, що використовуються. Як правило, верхня межа розміру файла 

лежить в межах 200-300 мегабайт, що становить приблизно 20-30 номенклатурних аркушів 

карти масштабу 1:50 000. При роботі з більшими об'ємами інформації виникають проблеми з 

відображенням, редагуванням даних та виконанням запитів і процесів аналізу. Вирішити цю 

проблему допоможе створення БГД SDE за допомогою програмного продукту компанії ESRI 

ArcSDE, в якій будуть зберігатись ЦКМ масштабу 1:50 000 на всю територію України.  

SDE (Spatial Database Engine) - це високоефективний засіб для роботи з великими 

об’ємами геопросторових даних. По своїй суті SDE є об’єктно-орієнтованою системою, що 

працює з багатьма реляційними системами управління базами даних (РСУБД) і забезпечує 

ГІС відкритою архітектурою „клієнт/сервер”. Ця технологія була вперше представлена в 

1995 році, коли з’явилася перша версія програмного продукту SDE. В той час жодна із 

РСУБД не надавала можливості управління просторовою інформацією, і просте зберігання 

векторних даних у РСУБД здавалося величезним кроком уперед. З того часу цей продукт 

придбав багато нового. У першу чергу, це нові функції і надійність роботи. В буквальному 

перекладі SDE звучить як „двигун просторових даних”. SDE являє собою інтерфейс-

надбудову над РСУБД для використання останньої як сховища просторової інформації. За 

допомогою SDE здійснюється швидкий доступ до потрібної частини величезних масивів 

інформації. При використанні SDE просторові дані зберігаються як стандартні дані РСУБД 

(як правило, у двійковому форматі). За їх надійне зберігання, розмежування доступу, 

резервування й, у ряді випадків, за синхронізацію відповідає сама РСУБД, а за швидку 

передачу клієнтові необхідної частини просторових даних і за надання можливості 

коректного багатокористувальницького редагування цих даних відповідає SDE. Приблизний 

розподіл функцій наступний: клієнт переважно відповідає за просторові операції, а сервер – 

за пошук і пересилання даних. При тестових випробуваннях з SDE одночасно працювали 300 

клієнтів-користувачів, максимальний час обігу й одержання відповіді при взаємодії з БГД не 

перевищував 3 секунд на запит.  

ArcSDE може працювати на різних РСУБД: Oracle 8i, Oracle 9i (як Standart, так і 

Enterprise Edition з Oracle Spatial), MS SQL Server, Informix і DB2. ArcSDE встановлюється на 

різні операційні системи: Windows 2000/2003 Server, Red Hat Linux, SUN Solaris, HP UX, 

AIX, IRIX. 

В SDE можна виділити дві основні складові: 

1) високошвидкісний сервер, що використовує стандартну технологію реляційних баз 
даних і відповідає за пошук і пересилання даних; 

2) програмний прикладний інтерфейс із засобами просторового запиту (клієнт).  
Всі об’єкти, що будуть зберігатись у БГД, можна умовно розділити на два класи 

(рис. 1): 

І. базові просторові об’єкти : 

1) ЦКМ масштабу 1:50 000, які об’єднані у єдиний масив цифрової картографічної 

інформації; 

2) картографічний матеріал – відскановані та просторово прив’язані топографічні, 

спеціальні або тематичні карти; 

3) дані дистанційного зондування – аэрокосмічні знімки; 

4) цифрова модель рельєфа; 

 II. непозиційовані об’єкти (описова інформація): 

1) текстова інформація – довідники з чисельності населення, назв населених пунктів, 

залізничних станцій тощо; 

2) фотографічний матеріал – фотографії окремих важливих об’єктів, навчальних 

полігонів; 

3) інша інформація – таблиці, графіки, діаграми,статистичні дані; 
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4) інформація БГД та ГІС (метадані). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Логічна структура БГД SDE масштабу 1:50 000 на територію України 

 

Базовими моделями просторових даних будуть виступати растровий і векторний 

формати. Векторна інформація складається з двох частин: координати та атрибути. Дані 

дистанційного зондування та відскановані картографічні матеріали повинні зберігатись у 

БГД у вигляді растра – матриці елементарних графічних елементів (пікселів). У растровому 

вигляді мають зберігатись цифрові моделі рельєфа у вигляді GRID, літературні дані – у 

вигляді текста. Фотографічні матеріали зберігаються у растровому форматі, інша інформація 

– у вигляді таблиць і графіків. 

Система БГД SDE масштабу 1:50 000 на територію України має наступні складові 

(рис. 2): 

1) підсистема введення та оновлення вихідних даних; 

2) підсистема зберігання даних; 

3) підсистема обробки та моделювання даних; 
4) підсистема візуалізації даних.  
Вихідна інформація потрапляє до БГД через підсистему введення. Введення даних 

здійснюється шляхом копіювання інформації з різних накопичувачів, через локальну 

мережу, клавіатуру, мишку або сканер. Зберігати дані БГД потрібно на сучасних магнітних 

носіях великого об’єму (терабайт і більше), що забезпечить свободу дій при обробці 

растрових даних, які мають, як правило, величезні розміри. Для обробки та моделювання 

просторових даних необхідно використовувати сучасні ГІС з функціями просторового 

аналізу, обробки даних дистанційного зондування, цифрового моделювання,картографічної 

обробки даних. Таким вимогам відповідає програмний продукт компанії ESRI – пакет 
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ArcGIS. Візуалізація даних може бути представлена як на екрані монітора у формі 

електронних карт і геозображень, так і у вигляді роздрукованих на папері карт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Склад системи БГД SDE масштабу 1:50 000 на територію України 

 

Використання бази SDE масштабу 1:50 000 на територію України дасть можливість: 

1) систематизувати створені ЦКМ на територію України масштабу 1:50 000, 

об’єднавши окремі номенклатурні аркуші карт у єдиний масив цифрової картогафічної 

інформації; 

2) управляти мільйонами просторових об'єктів, що зберігаються в БГД; 
3) мати дуже швидкий доступ до даних і проводити вибірки; 
4) одержувати доступ до просторових даних через локальні й глобальні мережі, 

використовуючи протокол TCP/IP; 

5) інтегрувати БГД з такими продуктами, як ArcGIS (ArcReader, ArcView, ArcEditor, 
ArcInfo, ArcGIS Engine, ArcGIS Server) і додатками, що побудовані на їх основі, ArcIMS (а 

через нього і з простими web-браузерами); додатками користувачів, що написані на 

MapObjects, MapObjects Java і ArcObjects; ERDAS Imagine, MicroStation,  AutoCAD. При 

роботі ArcSDE на Oracle Spatial можливе взаємне використання географічних даних 

вищевказаними програмами й MapInfo, GeoMedia і ін. 

 

Висновки. Таким чином, в ТС ЗСУ існують всі складові, що необхідні для створення 

БГД SDE масштабу 1:50 000 на територію України: 

- ЦКМ на територію України масштабу 1:50 000, які відповідають вимогам керівних 

документів по точності та змісту; 

- програмний пакет ArcGIS, до складу якого входить модуль ArcSDE; 

- потужний апаратний комплекс – комп’ютери, технічні можливості яких забезпечують 

збереження БГД і швидку роботу з нею. 

Застосування БГД SDE масштабу 1:50 000 на територію України дає ряд переваг, 

основні серед яких: 

1) зберігання дуже великих об’ємів геопросторових даних (багато мільйонів об'єктів і 
записів); 
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2) можливість працювати з єдиним масивом інформації, а не з окремими 

номенклатурними аркушами ЦКМ; 

3) інтеграція з іншими програмними продуктами; 
4) швидка побудова запитів, проведення геопросторового аналізу, моделювання; 
5) здійснення доступу до даних БГД через локальну й глобальну мережі; 
6) проведення оперативного багатокористувальницького оновлення БГД. 
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МАТЕМАТИЧНА ФОРМАЛІЗАЦІЯ І АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ 

ВИЗНАЧЕННЯ МАРШРУТУ ПЕРЕСУВАННЯ РУХОМОГО ОБ’ЄКТА ЗА 

РІЗНОВАЖЛИВИМИ КРИТЕРІЯМИ 

 
Проводиться математична формалізація задачі визначення маршруту пересування 

рухомого об’єкта за різноважливими критеріями, також запропонований алгоритм розв’язання 

даної задачі. 

В бойових умовах існує можливість підриву противником шляхових споруд на маршруті, 

розгром гідротехнічних споруд на водних перешкодах, влаштування завалів на дорогах та 

вулицях міст, захват мостів та важливих об’єктів. Тому виникає необхідність реалізації 

пересування військ, коли рішення щодо маршруту подальшого руху приймається після 

проходження вузлових точок (населених пунктів, перехресть доріг тощо) за результатами 

аналізу розвідінформації щодо обстановки на основному маршруті. Якщо дорога вільна, то рух 

продовжується по вибраному маршруту. Якщо ж на маршруті з'явилась заблокована ділянка, 

то маршрут повинен змінюватися так, щоб минути цю небезпечну ділянку найкоротшим 

шляхом. 

Ключові слова: пересування, марш, оптимальний маршрут, блокування маршруту, час 

пересування, рухомий об’єкт. 

 

Проводится математическая формализация задачи определения маршрута передвижения 

подвижного объекта по разноважным критериям, также предложен алгоритм решения данной 

задачи. 

В боевых условиях существует возможность подрыва противником дорожных 

сооружений на маршруте, разгром гидротехнических сооружений на водных преградах, 

наявности завалов на дорогах и улицах городов, захват мостов и важных объектов. Поэтому 

возникает необходимость реализации передвижения войск, когда решение относительно 

маршрута дальнейшего движения принимается после прохождения узловых точек (населенных 

пунктов, перекрестков дорог и т.п.) по результатам анализа развединформации об обстановке 

на основном маршруте. Если дорога свободна, то движение продолжается по выбранному 

маршруту. Если же на маршруте появился заблокированный участок, то маршрут должен 

изменяться так, чтобы миновать этот опасный участок кратчайшим путем. 

Ключевые слова: передвижение, марш, оптимальный маршрут, блокирование маршрута, 

время передвижения, движущийся объект. 

 

In the article the mathematical formalization of the problem of determining the route of movement 

of movable object by variously criteria and the algorithm for solving this problem are conducted. 

In combat there is an opportunity to undermine the enemy road works en route, destroying 

waterworks for water barrier placement of obstructions on roads and streets, bridges and capture of 

important objects. Therefore there is a need of troop movements, when the decision concerning to a 

subsequent movement route is taken after passing the key points (settlements, crossroads et al.) according 

to the results of the analysis of the intelligence information about basic route situation. If the road is free, 

the movement continued on the selected route. If the route blocked area is appeared, the route must be 

changed so as to pass this dangerous plot the shortest path. 

Keywords: the movement, the march, the best route, the blocking route, the movement time, the 

mobile object. 

 

Вступ. Показником якості здійснення пересувань частин і підрозділів сухопутних 

військ вважається ефективність здійснення маршу військами в умовах, що склалися, з 

мінімальними втратами, за мінімальний час, з максимальними темпами просування військ. 

Можливість підриву противником шляхових споруд на маршруті, розгром гідротехнічних 

споруд на водних перешкодах, влаштування завалів на дорогах та вулицях міст, захват 

мостів та важливих об’єктів являють велику загрозу безпеці маршу. Об’єктами нападу 

противника можуть бути: мости, шляхопроводи, тунелі, перевали, дамби з підрозділами для 
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їх охорони, колони з вантажами в складі штатного автомобільного підрозділу типу рота з 

підрозділами охорони та колони військ в складі механізованої роти. 

В бойових умовах противник силами диверсійно-розвідувальних груп може руйнувати 

певні ділянки шляху, створювати завали, затоплення, інші перешкоди руху колон. В умовах 

прикордонного чи внутрішнього збройного конфлікту до звичайних вимог щодо організації і 

здійснення маршу додаються додаткові вимоги, що випливають з особливостей пересування 

рухомих об’єктів (РО) по території, в якій проходять масові виступи, демонстрації, групові 

порушення громадського порядку. В цих умовах існує ймовірність блокування шляхів, 

створення перешкод руху шляхом перекриття дороги натовпом протестуючих людей [1, 2]. 

Тому маршрут повинен проходити через найбільш спокійні ділянки території, що заздалегідь 

розвідані. 

Аналіз та дослідження публікацій. Аналіз [3-5] свідчить, що в Демократичній 

Республіці Афганістан, Чеченській Республіці та Іраку збройні формування використовували 

тактику партизанської боротьби: засідки, пастки, мінну війну проти колон, нальоти та 

обстріли підрозділів охорони ОБДК, блок-постів та контрольно-пропускних пунктів. 

За даними [3-5] влаштовувались різноманітні перешкоди (завали) на маршрутах руху, 

проводилось мінування окремих ділянок доріг, що ускладнювало прямування колони вперед 

та її відхід. В Іраку для зупинки колон, крім штучно створених перешкод, часто 

використовувались трупи дітей, жінок, людей в формі військовослужбовців коаліційних 

об’єднаних сил, багатонаціональних сил. При виявленні їх виникала необхідність зупинки 

колони, виходу з транспортного засобу та вжиття заходів для продовження руху або 

обстеження тіл. Саме тоді і приводилися в дію вибухові заряди. 

Результати досліджень. Ризик затримки рухомих об’єктів учасниками масових 

заворушень можна суттєво зменшити, якщо мати заздалегідь розраховані і сплановані 

маршрути об'їзду ділянок заблокованих доріг. Таким чином, виникає необхідність реалізації 

пересування військ, коли рішення щодо маршруту подальшого руху приймається після 

проходження вузлових точок (населених пунктів, перехресть доріг тощо) за результатами 

аналізу розвідінформації щодо обстановки на основному маршруті. Якщо дорога вільна, то 

рух продовжується по вибраному маршруту. Якщо ж на маршруті з'явилась заблокована 

ділянка, то маршрут повинен змінюватися так, щоб минути цю небезпечну ділянку 

найкоротшим шляхом. 

В умовах, коли рухомий об’єкт пересувається в районі, де існує велика небезпека 

блокування противником певних ділянок шляхової мережі, оптимальним маршрутом є той, 

що забезпечує меншу ймовірність його блокування противником. Якщо ймовірності 

блокування противником кожного з двох маршрутів одинакові, то більш доцільним з них є 

той, що забезпечує менший час пересування. 

Таким чином, маршрут пересування РО характеризується двома показниками: часом 

подолання маршруту і ймовірністю блокування маршруту. Ці показники взаємно 

суперечливі: з одного боку, подолання найкоротшого маршруту може зайняти значно більше 

часу із-за необхідності розблокування дороги, а з іншого боку, маршрут, що має найменшу 

ймовірність блокування, може виявитися настільки затратним за часом, що РО може не 

встигнути прибути в операційний район у визначений старшим оперативним начальником 

термін. 

Кожному маршруту на графі пересування ставиться у відповідність вектор G=(Т,В), де 

Т – час подолання маршруту, а В - ймовірність його блокування. 

Для порівняння двох будь-яких векторів С1=(с11,с12,….,с1p) і С2=(с21,с22,…,с2p) між 

собою вводиться відношення лексикографічної переваги: 

21
CC  , якщо с1p<с2p, або с1p=с2p, але с1p-1<с2p-1, 

або с1p=с2p та с1p-1=с2p-1, але с1p-2<с2p-2, 

…………………………………………, 

або с1p=с2p , с1p-1=с2p-1, с1p-2=с2p-2,…, с12=с22, але с11<с21. 
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Якщо с1p=с2p , с1p-1=с2p-1, с1p-2=с2p-2,…, с12=с22, с11=с21, то вважається, що вектори С1 та 

С2 рівнозначні, тобто С1=С2. 

Зокрема, для двох двомірних векторів G1=(Т11,В12) і G2=(Т21,В22) відношення 

лексикографічної переваги визначається так: вектор G1=(Т11,В12) має лексикографічну перевагу 

перед вектором G2=(Т21,В22), тобто 21
GG  , якщо В12<В22, або В12=В22, але Т11<Т21. Якщо ж 

В12=В22 та Т11=Т21, то вважається, що вектори G1 та G2 рівнозначні, тобто G1= G2. 

Векторний показник має алгебраїчну структуру, що співпадає із структурою скалярного 

показника, зокрема, G1+G2=(Т11+Т21, В12+В22), G1-G2=(Т11-Т21, В12-В22). Тому для пошуку 

шляху, який має найбільшу лексикографічну перевагу, можуть бути використані відомі 

методи пошуку найкоротшого шляху в неорієнтованому графі. 

Математичне формулювання задачі [6]: 
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X – маршрут пересування; 

)q,k(  – елементарний шлях; 
2MMM)q,k(   - матриця пересувань; 

}m,...,2,1{M   - множина вершин графа пересувань; 

m – кількість вершин графа пересувань; 

kq
  - ймовірність блокування елементарного шляху )q,k( . 

Для розв’язання двокритеріальної задачі з упорядкуванням критеріїв за їх важливістю 

може бути застосована принципова схема базового алгоритму. 

Задачі (1)-(2) відповідає двоїста задача: знайти набір векторів  
kk

z,yG
~
 , що надає 

найменшу лексикографічну перевагу векторній цільовій функції: 

))Y(T
~

),Y(B
~

(    
rrss

z,yz,y                                            (3) 

при обмеженнях: 

     
kqkq

lex
qqkk

Т,z,yz,y  ,
2Mq)(k,  .                                   (4) 

Алгоритм. При виконанні алгоритму знаходяться значення двоїстих змінних: 

1) на початковому кроці приймається    0,0z,y
rr
 , а всі інші     ,z,y

kk ; 

2) якщо в мережі залишається хоча б одна дуга (k,q) така, що 

     
qqkqkq

lex
kk

z,yТ,z,y  , то значення  
kk

z,y  змінюється на    
qqkqkq

,Т, zy . 

У протилежному випадку – зупинка алгоритму (задача вирішена). 

Таким чином, значення  
kk

,y z  послідовно набувають все меншої лексикографічної 

переваги, поки умова (4) не буде виконана для всіх дуг. Алгоритм приводить до вирішення 

задачі за кінцеве число кроків. 

За допомогою цього алгоритму визначаються найкоротші маршрути з усіх вузлів в 

кінцевий вузол r. Для визначення найкоротшого шляху для будь-якого вузла s знаходять дугу 
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)q,s(
1
, для якої      

1111 sqsqqqss
Т,,,y  zyz  і приймають 1x

1sq
 . Алгоритм гарантує, 

що є, принаймні, одна така дуга. Аналогічно у вузлі q1 знаходять дугу (q1,q2) таку, що 

     
21212211 qqqqqqqq

Т,,,y  zyz , і приймають 1x
21qq
 . Продовжуючи рухатись по мережі 

подібним способом, знаходять маршрут, що приводить у вузол r. 

В ході підготовки до маршу здійснюється розрахунок початкових основного і запасного 

маршрутів, а також формування пропозицій щодо їх оперативної зміни в ході маршу в 

залежності від оперативної обстановки на шляхах руху. При підході до вузла мережі 

пересувань розвідка доповідає про обстановку на основному маршруті. Якщо дорога вільна, 

то рух продовжується за обраним маршрутом. Якщо ймовірність блокування основного 

шляху стрімко зросла, чи дорога вже блокована, то проводиться автоматизований вибір 

оптимального продовження маршруту за критерієм лексикографічної переваги і РО 

продовжує рух за новим маршрутом. 

Висновки. Таким чином, здійснена математична формалізація задачі векторної 

оптимізації маршруту за різноважливими критеріями мінімуму ймовірності його блокування 

противником і мінімального часу пересування, що на відміну від відомих підходів дозволяє 

планувати пересування військ у різноманітних умовах бойової обстановки, зокрема в умовах 

абсолютно безпечного пересування; в умовах, коли рухомий об’єкт пересувається в районі, 

де існує велика небезпека його виявлення чи ураження противником, а час руху обмежений, 

а також в умовах, коли рухомий об’єкт пересувається в районі, де існує велика небезпека 

блокування певних ділянок шляхової мережі, які виникають при виконанні різних 

оперативно-тактичних завдань таких, як перегрупування, зміна військ, маневр частин і 

підрозділів з метою обходу, обхвату противника, здійснення рейдів в тилу противника, 

відходу, евакуації тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДОБРАЖЕННЯ І ОБРОБКИ  

ГЕОПРОСТОРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 
Проникнення інформаційних технологій в усі сектори збору та опрацювання 

геопросторових даних кардинально змінюють принципи використання та розповсюдження 

геопросторової інформації. Розглядаються особливості роботи з геопросторовою інформацією, 

які ефективно реалізують нові можливості, що надають сучасні інформаційні технології 

 

Ключові слова: геопросторова інформація, програмний комплекс. 

Проникновение информационных технологий во все секторы сбора и обработки 

геопространственных данных кардинально меняют принципы использования и 

распространения геопространственной информации. Рассматриваются особенности работы с 

геопространственной информацией, эффективно реализующей новые возможности, которые 

предоставляют современные информационные технологии. 

Ключевые слова: геопространственная информация, програмный комплекс. 

 

The penetration of information technologies in all sectors of geospatial data collecting and 

processing changes cardinally the usage and dissemination of geospatial information. In the article the 

peculiarities of  work with geospatial information, which effectively implement new opportunities provided 

by the advanced information technologies are examined. 

Keywords: geospatial information, program complex. 

 

Вступ та постановка завдання. Протягом кількох минулих років відбулися 

кардинальні зміни, які майже драматичним чином змінили принципи використання та 

розповсюдження геопросторової інформації. Створюються нові засоби представлення 

географічної інформації, в основу яких закладено такі важливі принципи, як комплексне 

використання даних дистанційного зондування, використання загальнодоступних 

геопросторових сервісів, можливість розвитку геоінтерфейсів розробниками з усього світу, 

використання методів 3D і 4D для спрощення сприйняття великих обсягів різнорідної 

інформації тощо [1]. 

Традиційно, створення картографічної продукції в більшості країн світу покладається 

на національні картографічні служби. З часом уряди більшості країн стали дедалі менше 

витрачати коштів на створення геопросторових даних, і це при тому, що попит на них 

постійно розширюється. З метою оптимізації затрат на виробництво та підтримку 

геопросторових даних у багатьох країнах світу були започатковані ініціативи, відомі як 

інфраструктура геопросторових даних (ІГД). Основним принципом ІГД стало залучення до 

співпраці різних урядових організацій, підприємств та приватних структур [2-4]. 

Окремої уваги заслуговують питання щодо загроз безпеки, які можуть бути завдані від 

використання загальнодоступних геопросторових сервісів в сучасних умовах. У Google, втім, 

цю точку зору не підтримують і в своїх офіційних заявах, як, наприклад, у квітні 2006 року, 

формулюють свою позицію приблизно так: “Google Earth не представляє ніякої загрози для 

безпеки, з огляду на широку комерційну доступність найдокладніших супутникових і 

авіазнімків території будь-якої країни світу”. 

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день зручні і наочні географічні 

сервіси типу Google Earth / Maps стали звичними. Докладні карти в поєднанні з космічною 

або аерозніманням тієї ж місцевості пропонуть нині безліч компаній - від глобальних гігантів 

Microsoft і Yahoo до популярних сервісів на національних ринках. Зручні нововведення в 

пошукових послугах отримують все більший розвиток.  

Разом з розвитком напівпровідникових технологій, чіпів і ПЗС-матриць розвідувальне 

співтовариство отримало можливість користування супутниками, які передають цифрові 

знімки по каналам радіозв'язку. Названі електрооптичними, такі супутники дозволяють 

отримувати зображення з роздільною здатністю менше одного метра, що вже дозволяє 
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ідентифікувати автомобілі або бачити конструктивні особливості нових бойових кораблів” 

[6]. 

Сервіс Street View, що дозволяє користувачам картографічних служб Google Earth і 

Google Maps переглядати панорамні види вулиць багатьох міст світу і здійснювати 

віртуальні прогулянки, був запущений компанією 25 травня 2007 року. Спочатку були 

доступні тільки фотографії кількох міст США, але поступово база проекту поповнилася 

знімками населених пунктів самих різних країн світу. Для збору даних використовуються 

камери зовнішнього спостереження, а також панорамні фотоапарати, встановлені на 

спецавтомобілях Google [7]. Це відкриває нові, безмежні перспективи щодо технологій 

відображення і обробки геопросторової інформації. Адже, напередодні п'ятирічного ювілею, 

кількість користувачів Google Earth вже перевищило 0,7 млрд чоловік - це приблизно кожен 

десятий мешканець нашої планети. Такий показник можна впевнено назвати 

безпрецедентним [6]. 

В основі нових програмних комплексів, що розробляються Northrop Grumman (Northrop 

Grumman Corporation (NYSE: NOC) - американська військово-промислова компанія, що 

працює в галузі електроніки та інформаційних технологій, авіакосмічній галузі, 

суднобудуванні. Утворена в 1994 р. в результаті злиття компаній «Northrop Corporation» і 

«Grumman Corporation») для геопросторової розвідки, виразно простежується ідеологія 

мережевого доступу до геоданих, реалізована в популярному продукті Google Earth. 

Компанія Northrop Grumman вже представила на симпозіумі Фонду геопросторової 

розвідки США низку продуктів для органів державної влади, військових, розвідки і 

держбезпеки, які належать, за її твердженням, до нового покоління ПЗ для роботи з 

геопросторовими даними. Незважаючи на відсутність детального опису нових продуктів, 

відомо головне. В їх основі - технологія «інтуїтивного» інтерфейсу NGesture, яка, по всій 

видимості, є черговим етапом розвитку підходу, реалізованого у вже існуючому Google Earth 

і створюється в даний час Virtual Earth. 

На думку фахівців компанії Northrop Grumman, NGesture дозволить усунути штучні 

бар'єри, що перешкоджають сприйняттю ГІС-додатків і даних, а також дозволить 

інтерактивно, в тривимірному просторі, «руками» управляти додатками.  

Чи стане NGesture «новим словом» у геоінформатиці, покаже вже найближче майбутнє. 

Але те, що за технологіями відкритого мережевого доступу до сучасних геоданих на основі 

супутникових знімків - майбутнє, сумніватися, мабуть, вже не доводиться [5]. 

Що стосується ролі геоінформаційних технологій в питанні відображення і обробки 

геопросторової інформації, то варто відзначити, що користувачі геоінформаційної системи 

ArcGIS можуть додавати динамічні базові карти для аналізу та сервісних додатків. Нова 

угода з корпорацією Microsoft надає користувачам ArcGIS швидкий доступ до Microsoft 

Virtual Earth при виконанні їхніх проектів в середовищі географічних інформаційних систем 

(ГІС). Як частина можливостей, що надаються в ArcGIS Online з виходом ArcGIS 9.3.1, в 

ArcGIS Desktop і ArcGIS Server, користувачі зможуть напряму звертатися до Virtual Earth і 

швидко починати свої ГІС-проекти із застосуванням готового до використання контенту. 

“Наша угода з Microsoft задає приклад обміну геопросторовими даними в Web, який 

сприяє зростанню всього ГІС-співтовариства”, - підкреслює президент ESRI Джек 

Данджермонд (Jack Dangermond). “Включаючи інформацію з Virtual Earth у свої проекти, 

люди отримують більше можливостей проводити просторовий аналіз на основі динамічних 

даних” [5]. 

Користувачі настільних продуктів ArcGIS Desktop, що мають поточну технічну 

підтримку, а також доступ в Інтернет, отримують доступ до Virtual Earth для використання 

актуального картографічного контенту, включаючи матеріали аерофотозйомки, дорожню 

мережу та гібридні зображення (аерознімків з написами). Зображення будуть доступні 

стандартним чином у вигляді додаткового шару даних у ГІС. Зображення нададуть якісну 

підкладку для карт, на яку користувачі можуть накладати свої дані. Тобто, користувачі 
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зможуть більшою мірою сконцентруватися на бізнес даних, а не на пошуку і додаванні 

базової інформації [5]. 

Висновки. Цілком очевидним є той факт, що у світі відбуваються разючі зміни щодо 

підходу до надтаємної та недоступної пересічному користувачеві геопросторової інформації. 

Все більше країн віддає перевагу створенню своїх власних версій систем на кшталт 

Google Earth. Наприклад, на початку 2006 року було оголошено про запуск національного 

сервісу “Цифровий Таїланд”, розробленого на основі ситеми Whirlwind американського 

аерокосмічного агентства НАСА. 

У травні 2010 року Індійська організація космічних досліджень (ISRO) оголосила про 

свої плани надавати знімки території країни в широкому ряді спектральних смуг і з 

роздільною здатністю краще, ніж один метр. Знімки будуть доступні через індійську власну 

картографічну службу, причому досить швидко, вже до кінця поточного року. Заслуговує на 

увагу той момент, що закони держави забороняють публікацію знімків для об'єктів, що 

становлять підвищені ризики з точки зору безпеки. У ISRO мають намір вилучити такі 

об'єкти з карт, але все інше обіцяно викласти в Мережу повністю. 

Що ж до перспектив, то - з урахуванням супутника GeoEye-1 як символу плідної 

співпраці Google і міністерства оборони США - очікується, що в майбутньому у різних 

відомств багатьох країн стане відчутно менше проблем з публічним відображенням і 

обробкою геопросторової інформації. 
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ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ КАРТОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ ЯК СУЧАСНА 

МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ 

 
Розглянуті електронні навчальні картографічні посібники як сучасна модель 

представлення знань, сучасні технології їхної розробки та функціональні можливості, 

проаналізовано новітні технічні досягнення у навчальному процесі. Розкриті основні вимоги до 

даного виду навчальної картографічної продукції, а також нові педагогічні методи та прийоми, 

які надають електронні картографічні посібники.  

Ключові слова: електронні навчальні картографічні посібники, інформаційні технології, 

інформатизація географічної освіти, інтерактивна технологія навчання. 

 

Рассмотрены электронные учебные картографические пособия как современная модель 

представления знаний, современные технологии их разработки и функциональные 

возможности, проанализировано новейшие технические достижения в учебном процессе. 

Раскрыты основные требования к данному виду учебной картографической продукции, а также 

новые педагогические методы и приемы, которые предоставляют электронные 

картографические пособия. 

Ключевые слова: электронные учебные картографические пособия, информационные 

технологии, информатизация географического образования, интерактивная технология 

обучения. 

 

Electronic cartographic training manuals are considered as modern model of knowledge 

representation, technology of their design and features is researched, the latest technological advances in 

the educational process are reviewed. Disclosure of the basic requirements for this type of training 

cartographic products, as well as new teaching methods and techniques that provide electronic 

cartographic materials. 

Keyterms: electronic educational cartographical grants, an information technology, information of 

geographical formation, interactive technology of training. 

 

Вступ. Однією із вимог, які висуваються до сучасної людини в умовах інформаційно-

технологічної революції є високий рівень інформаційної культури. Розвинутий інтелект, 

вміння грамотно працювати із будь-якою інформацією – одна із основних характеристик 

людини, яка підготовлена до життя в сучасному суспільстві. 

Розвиток інформаційних технологій значно підвищує мотивацію навчання, сприяє 

активному впровадженню сучасних педагогічних технологій, розвитку інтегрованого 

підходу, саморозвиненню.  

Сучасне українське суспільство сьогодні перебуває на порозі зміни освітніх парадигм. 

Учителі вже стоять перед необхідністю освоєння новітніх технологій навчання, таких, як 

телеконференції, електронна пошта, відеокниги, електронні навчальні посібники, навчальні 

ігри на різноманітних оптичних носіях, відео-уроки з використанням супутникового 

телебачення, мультимедійні системи та інше. Необхідний, і вже початий, перегляд 

організаційних форм навчального процесу у бік  збільшення частки самостійної, 

індивідуальної й колективної роботи учнів, обсягу практичних і лабораторних робіт 

пошукового й дослідницького характеру, більше широкого проведення позакласних занять. 

Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз літературних джерел показав, що більшість 

перших електронних навчальних картографічних посібників (ЕНКП) являли собою 

електронні копії друкованих видань і, здебільшого, не враховували комп'ютерних 

можливостей подачі матеріалу і це стосується не тільки питання візуалізації матеріалу. 

Автори розкривають проблеми інформатизації географічної освіти в школі, описують власні 

напрацювання з впровадження комп’ютерних технологій навчання географії, узагальнюють 

досвід створення навчальних програм з курсу. Однак останнім часом значна увага 
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приділяється розробці електронних навчальних картографічних видань, роботу над якими 

можна розглядати як спробу зробити серйозний крок до рішення проблеми створення 

навчальних посібників нового покоління. Публікації [2-5] доводять, що для того, щоб 

електронний посібник щонайкраще відповідав пропонованим вимогам, необхідно, щоб він 

сполучав в собі функції підручника і вчителя, довідково-інформаційного посібника і 

консультанта, тренажера і контролю знань. 

Треба відмітити, що і науковці, і освітяни, і спеціалісти, які розробляють електронні 

засоби навчання, сходяться на думці, що інтерактивні картографічні твори є більш 

ефективними, ніж електронні чи паперові аналоги, які меншою мірою спонукають до творчої 

самореалізації учнів. 

 Формулювання цілей статті, постановка завдання. Для рішення цієї проблеми 

запропоновано розглянути особливості та основні етапи створення електронних 

картографічних посібників. Створення різних моделей представлення знань, що в одному 

випадку представляють об'єкти, характерні для логічного мислення, а в іншому – карти, з 

якими оперує образне мислення, дає можливість оптимізувати процес навчання з таких 

предметів як географія та історія. Контроль знань після вивчення кожного розділу може 

здійснюватися різними способами (за допомогою тестів, контрольних питань, логічних вправ 

і т.п.). У залежності від того, наскільки учні засвоїли матеріал, можна при необхідності 

повторити вивчений розділ, чи відкоригувати змінити методику навчання. При низьких 

результатах можливе з'ясування думки вчителя або учня про причини поганого засвоєння 

матеріалу.  

Виклад основного матеріалу. Сьогодні, в епоху потужного розвитку інформаційних 

технологій, все актуальним і доречним є використання новітніх технічних досягнень у 

навчальному процесі. Сучасні технології розробки електронного посібника дозволяють 

розширити область застосування електронних картографічних посібників і коло потенційних 

користувачів. Використання мультимедіа, аудіо- і відео-компонентів підвищує наочність 

представлення матеріалу, а також дає можливість використовувати його учням, що мають 

різні патології (порушення слуху, зору і т.п.). За рахунок цього можливо різке збільшення 

кількості користувачів і ефективності використання електронного картографічного 

посібника. Включення перерахованих компонентів в електронний посібник дозволяє перейти 

від пізнавальної моделі освіти до прагматичного, у якій той, якого навчають, стає активним 

об'єктом освіти. Доведено, що ефективнішим є мультимедіа-підхід, заснований на 

використанні декількох взаємодоповнюючих інформаційних технологій. Основним 

фактором при виборі інформаційних технологій як засобів навчання має бути їхній освітній 

потенціал. Однак нині в Україні економічна і технологічна ситуація така, що вибір засобів 

залежить не стільки від їхнього педагогічного потенціалу, скільки від їх вартості та 

поширеності.  

Не секрет, що однією із важливих складових успішного навчання є саме використання 

в роботі вчителя якісних навчальних посібників. Як відзначають провідні спеціалісти з 

дистанційних методів навчання, вчителі, методисти не можна вважати електронним 

навчальним посібником відсканований або переведений в електронний формат підручник 

або атлас, оскільки базові принципи розробки традиційних й електронних картографічних 

посібників істотно відрізняються. Загальноприйнятого визначення електронному 

навчальному посібнику дотепер не існує. Ряд фахівців сходяться на думці, що це спрощений 

варіант електронного підручника, що у свою чергу можна визначити, наприклад, як 

програмно-методичний комплекс, заснований на використанні мультимедийных технологій, 

що забезпечує можливість самостійного освоєння матеріалу. Він також повинен бути 

оцінений експертною радою й одержати так званий „гриф Міносвіти”. До електронних 

навчальних картографічних посібників не пред'являють настільки твердих вимог, вони по 

суті є допоміжним інструментом для самостійного навчання, проте вони повинні бути 

побудовані на тих же принципах, що й електронні підручники. Нижче наведені деякі з них: 
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– забезпечення ієрархії (послідовності викладу, розбивки на розділи, теми, підтеми, 

глави, параграфи тощо); 

– одночасний цілеспрямований вплив на органи слуху й зору (цей принцип в 

електронних підручниках застосовується повною мірою, обмеженнями є тільки технічні 

можливості комп'ютера); 

– використання перехресних посилань, як найважливішого способу подачі матеріалу, 

що дозволяє оптимізувати інформаційну „начинку” посібника і забезпечити швидке й міцне 

засвоєння знань (посилання широко застосовуються і у звичайних навчальних посібниках, 

але ними, як правило, не зловживають, тому що необхідність частого перегортяння сторінок 

іноді погіршує сприйняття); 

– можливість швидкого і доступного внесення всякого роду змін (модифікація) та 

доповнення змісту;  

– забезпечення активного зворотнього зв’язку, тобто миттєва реакція електронного 

навчального посібника на якусь дію користувача.Саме ця функція повною мірою сприяє 

самостійному навчанню, тоді як у звичайних посібниках можливо забезпечити тільки 

пасивний вид зворотного зв'язку (наприклад, завдання з відповідями). 

При створенні навчальних картографічних посібників можна застосувати нові моделі 

проведення чи побудови уроку та впроваджувати сучасні педагогічні методи та прийоми: 

– навчання за допомогою взаємодії слухача з електронними освітніми ресурсами при 

мінімальній участі вчителя та учнів (самонавчання). Для розвитку цих методів характерний 

мультимедійний підхід; 

– індивідуалізованого викладання і навчання, для яких характерні взаємини одного 

учня з одним вчителем чи іншим учнем (навчання „один до одного”). Реалізувати це можна в 

основному в дистанційній освіті; 

– надання учням навчального матеріалу вчителем чи методистом, коли учні не 

відіграють активної ролі у комунікації (навчання „один до багатьох”). Ці методи, властиві 

традиційній освітній системі, яка переживає новий розвиток на базі сучасних інформаційних 

технологій; 

– активна взаємодія між усіма учасниками навчального процесу, яка реалізується 

завдяки проведенню навчальних колективних дискусій і конференцій.  

Відсутність спільного підходу до розробки методики проведення уроків, практичних 

курсів на базі сучасних електронних засобів навчання з географії та історії, можна 

розглядати як основну методичну проблему викладання цих дисциплін. Невирішеність цієї 

проблеми, яка помітно гальмує процес упровадження дистанційного методів навчання до 

практики освіти, можна пояснити як її відносною новизною, так і її складністю. Це 

зумовлено тим, що суть проблеми знаходиться у точці перетину двох предметних галузей. 

Перша – новітні інформаційні технології, друга – власне методика навчання тв вичення 

географії та історії. 

Інтерактивна технологія навчання – це така організація навчального процесу, за якої 

неможлива неучасть студентів у колективному взаємодоповнюючому, заснованому на 

взаємодії всіх його учасників в процесі навчального пізнання: або кожен має конкретне 

завдання, за яке він повинен публічно прозвітувати, або від його діяльності залежить якість 

виконання поставленого перед групою завдання [4]. 

Кожну технологію характеризують два принципових аспекти: гарантованість кінцевого 

результату і проектування майбутнього навчального процесу, тоді як методика розглядається 

як сукупність рекомендацій щодо організації та перебігу навчального процесу.  

Методичне опрацювання є найважливішою частиною процесу створення електронного 

посібника, яка повністю визначає його якість і ефективність. Її результатом є так звана 

основа (або каркас) – загальна структура електронного посібника, що включає перелік 

модулів, міжмодульних зв'язків, термінів і визначень для гіперпосилань. Під час 

методичного опрацювання можуть виникнути певні проблеми. Досвід ДНВП „Картографія” 

дозволяє для уникнення проблем використати наступні рекомендації: 



 338 

 щоб почати дану процедуру, краще вивчити і використати типові схеми 

структурування електронних навчальних посібників; виявляться корисними консультації 

науковців, методистів з навчальних предметів, програмістів, дизайнерів тощо; 

 складова частина методичного опрацювання – відбір й опрацювання вихідних 

матеріалів (карти, фотозображення, малюнки, тексти, таблиці тощо). Ця частина включає 

основну складність методичного опрацювання – великий обсяг рутинної кропіткої роботи 

редактора; 

 при методичному опрацюванні кожен етап обов'язково потрібно погоджувати із 

програмістами, щоб не ставити перед ними принципово складних (нерозв'язаних) завдань. 

Специфіка виробничих завдань накладає ряд додаткових вимог до створення 

електронних навчальних картографічних посібників, що істотно ускладнює процес їхньої 

розробки й використання. Не випадково частка ЕНКП, які призначені переважно для 

індивідуальної роботи учня або для застосування вчителем на уроці в поєднанні з іншими 

засобами навчання, мізерно мала в загальній кількості електронних посібників. 

На етапі розробки модулів і системи перехресних посилань зазвичай не виникає 

труднощів, за винятком чисто технічних. Тому потрібно пам'ятати про те, що добре 

опрацьоване технічне завдання – складова успішної роботи колективу програмістів і загалом 

колективу вцілому. Не чекаючи закінчення даного етапу, обов’язково повинен проводитись 

аналіз проміжних результатів роботи для виявлення технічних та технологічних 

недопрацювань. 

Сучасний ЕНКП повинен містити матеріал, який виходить за рамки навчальної 

програми загальноосвітньої школи для учнів 8-9 класів, бо саме такий підхід допоможе, а 

іноді, може впливати на вибір профілю навчання в 10-11 класах. 

Як приклад розглянемо більш докладно електронний навчальний посібник „Географія 

материків і океанів” для 7 класу за програмою 12-річної школи підготовлений до видання 

ДНВП „Картографія”. Даний посібник містить системний виклад основних розділів 

програми і складається з 18 тем. Навчальний матеріал посібника згрупований у п'ять 

структурних розділів: „Підручник”, „Словник”, „Тести”, „Дослідники”, „Умовні 

позначення”. Кожну тему доповнюють ілюстрації та пропонується рубрика „Це цікаво”. 

Переваги даного електронного навчально-методичного посібника в тому, що 

інформація в ньому представлена нелінійно, а, отже, можна відкривати розділи змісту 

в будь-якій послідовності. Сполучення тексту, використання різних шрифтів, виділення 

кольорами, наявність анімованих картографічних зображень, малюнків, слайдів, звуковий 

супровід сприяють кращому засвоєнню матеріалу.  

Виконання тестових завдань допомагає учням краще засвоїти теоретичний матеріал, 

проконтролювати  свої знання та провести роботу над помилками. Вони вимагають знань з 

усіх тем курсу. 

Розділ „Дослідники” присвячений відомим географам і мандрівникам, дає уявлення про 

їхню роль у становленні та розвитку географії. Тут можна знайти портрети видатних 

географів і мандрівників, біографічні дані та описи найвизначніших географічних відкритів. 

На основі вище викладеного можна зробити наступний висновок, що впровадження 

розглянутого ЕНКП сприяє: 

– індивідуалізації навчально-виховного процесу з урахуванням рівня підготовленості, 

здібностей, індивідуально-типологічних особливостей засвоєння матеріалу, інтересів учнів; 

– стимулюванню прагнення учнів до постійного самовдосконалення і готовності 

до самостійного навчання; 

– посиленню міждисциплінарних зв'язків у навчанні, комплексному вивченню явищ 

і подій; 

– підвищенню гнучкості, мобільності навчального процесу, його постійному 

і динамічному оновленню. 



 339 

Висновки та перспективи. Впровадження нових інформаційних технологій у 

навчально-виховний процес призведе до корінних змін функцій педагога, який разом з 

учнями все більш стає дослідником, програмістом, організатором, консультантом. 

Використання у навчально-виховному процесі електронних засобів навчання дозволить 

вчителям досягти наступних результатів:  

– спростити процес планування індивідуальної роботи учня і скоротити час на 

підготовку, за рахунок використання програмного забезпечення; 

– скласти систему завдань для кожного учня, враховуючи його індивідуальні 

здібності; 

– збільшити об’єм необхідних завдань, скоротивши час на їх відбір та тиражування; 

– запропонувати учням додаткову зорову та слухову інформацію з мультимедійних 

носіїв та Інтернету; 

– при використанні на уроці мережевої версії електронного посібника з’являється 

можливість контролювати індивідуальну роботу кожного учня, вносити корективи та 

оцінювати його діяльність; 

– здійснювати постійний моніторинг рівня знань та умінь учнів; 

– темп уроку можна задавати відповідно до природних задатків учнів та рівня їх 

підготовки. 
 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Новицька Л.В. Шкільна географія та комп’ютерні технології: плідний тандем в освіті // 

Проблеми безперервної географічної освіти: Зб. Наук. Праць. – К.: ІПТ, 2007. – Вип. 7. – С. 148-151. 

2. Остроух В.І. Комп’ютерні уроки з географії – новий комплекс методичних проблем // 

Картографія та вища школа: Зб. Наук. Праць. – Вінниця: Державна картографічна фабрика, 2004. – 

Вип.9. – С. 56-59. 

3. Петров М. Информационные системы: Учебник для вузов. – СПб: – 2001. – 688 с.  

4. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. – К.: 

Видавництво А.С.К., 2003. – 192 с. 

5. Сюнтюренко В. Електронні інформаційні ресурси: проблеми створення і використання 
// Електронні бібліотеки.– №2.–1999.  

6.   Шерман М.І. Електронні засоби подання навчального матеріалу як компонент навчально-

методичного комплекту // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць. Вип. 4. – К.: Педагогічна 

Думка, 2003. – С. 42-46. 

7.  http://osvita.ua 

 
Рецензент: д.геогр.н., проф. Шевченко В.О. 

 

http://osvita.ua/


 340 
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СТАНОВЛЕННЯ СОЦІОЛОГІЇ ТУРИЗМУ: ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ 

 
У даній статті розглядається нинішня ситуація в туризмі, галузі що спеціалізується на 

наступних функціях: специфікація туристської діяльності як об'єкта управління, відсутність 

професійної підготовки управлінських кадрів у сфері туризму, слабкої й недостатньої 

матеріально-технічної бази туризму в Україні. 

Ключові слова: туризм, управління, соціальне управління, теорії управління, закони 

управління, закономірності, принципи соціального управління, управління сферою туризму, 

методи управління туристичною фірмою, технології управління. 

 

В данной статье рассматривается нынешняя ситуация в туризме, который 

специализируется на следующих функциях: спецификация туристической деятельности как 

объекта управления, отсутствие профессиональной подготовки управленческих кадров в сфере 

туризма, слабой и недостаточной материально-технической базы туризма в Украине. 

Ключевые слова: туризм, управление, социальное управление, теории управления, законы 

управления, закономерности, принципы социального управления, управления сферой туризма, 

методы управления туристической фирмой, технологии управления. 

 

This article reviews the current situation in tourism: specification of tourist activity as the 

management object, lack of professional preparation of management personnel in tourism, weak and 

insufficient material technical base for tourism in Ukraine. 

Keywords: tourism, management, social management, theory of management, laws of management, 

patterns, principles of social management, tourist sphere management, management methods for  tourist 

enterprise, technologies of management. 

 

Вступ: розглядаючи соціальний феномен “туризм”, слід врахувати, що, як і будь-які 

соціальні організації, соціальні організації туризму, можуть в процесі свого розвитку 

набувати ознак соціального інституту. Отже, наступним має стати крок соціологічного 

вивчення туризму щодо наявності у нього ознак соціологічного інституту. 

Об’єктом дослідження є соціальний інститут туризму, його складові елементи 

Мета: класифікувати соціальні інститути за різними ознаками та визначити поняття 

“соціальний інститут” та його сутнісні ознаки; 

Досягнення цієї мети вимагає вирішення таких завдань: 

 класифікувати соціальні інститути за різними ознаками; 

 пояснити місце і статус інституту туризму в системі соціально-правових інститутів; 

 описати характеристики туризму як господарчого соціального інституту. 

Авторська ідея: за класифікаційними ознаками туризм має статус неголовного 

соціального інституту, що належить до двох головних інститутів: культури та економіки. 

Сутнісний зміст: спозиціоновано що як культурно-господарчий соціальний інститут 

туризму має в якості господарських елементів ознаки інституту виробництва, інституту 

власності, інституту ринку і інституту споживання щодо туристичних товарів і послуг. А 

також реалізує всі основні функції інституту культури в контексті туристичної культури: 

захисна, креативна, сигнікативна, нормативна, комунікативна та релаксаційна функції. 

Методологічні засади та джерела дослідження: робота спирається на фундаментальні 

ідеї класиків світової соціологічної думки, на доробки вітчизняних та зарубіжних соціологів 

присвячених соціально-правовому феномену “туризм”. Методологічним підґрунтям 

дослідження такого “гібридного” інституту є діяльнісний підхід та категорія “виробництво”, 

розуміння туристичної діяльності як матеріальне і духовне виробництво (“виробництво самої 

людини”). “Виробництво самої людини” в інституті туризму реалізується через виробництво 

цінностей туристичної культури, утвердження туристичних звичаїв, традицій, обрядів, 

поширення авторської туристичної пісні та міфології. Водночас матеріальне виробництво в 
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туризмі здійснюється шляхом виготовлення туристичних товарів і розробку туристичного 

продукту, їх представлення і продаж на туристичному ринку, та споживання. 

Основні результати та наукова новизна дослідження: в межах проведеного 

дослідження отримано такі результати, яким притаманна наукова новизна: 

- туризм має всі сутнісні ознаки соціального інституту: мету діяльності, спрямовану на 
задоволення рекреаційних і культурних потреб великої соціальної спільноти – туристів, коло 

функцій для досягнення цієї мети, засоби й установи (як матеріальні так і символічні, 

ідеальні), легітимність у суспільстві, традиції, цінності, санкції. 

- за класифікаційними ознаками туризм має статус неголовного соціального інституту, 
що належить до двох головних інститутів: культури та економіки. 

як культурно-господарчий соціальний інститут туризму має в якості господарських 

елементів ознаки інституту виробництва, інституту власності, інституту ринку і інституту 

споживання щодо туристичних товарів і послуг. А також реалізує всі основні функції 

інституту культури в контексті туристичної культури: захисна, креативна, сигнікативна, 

нормативна, комунікативна та релаксаційна функції. 

Теоретичне і практичне значення дослідження: соціальний інститут туризм, як і кожен 

інститут, володіє такими складовими елементами, що мають більш-менш оформлений вигляд 

залежно від типу інституту. Він має свою мету–функцію, він визначає коло функцій, 

передбачених для рішення цих питань, як інститут має в розпорядженні засоби й установи 

(матеріальні, символічні чи ідеальні), а також має у своєму розпорядженні визначені санкції 

як щодо осіб, що виконують інституціолізовані функції, так і щодо осіб, що є об’єктом цих 

дій. Туризму за його природою потенціально притаманні всі сутнісні характеристики і 

функції соціального інституту. Однак міра реального прояву цих ознак і функцій в значній 

мірі залежить від природних та суспільних умов конкретної країни на певному етапі її 

розвитку. 

На початку зазначимо, що термін “інститут” має кілька значень. У європейські мови він 

прийшов з латинської: institutum – установлення, пристрій. Згодом він придбав два значення 

– вузьке технічне (назва спеціалізованих наукових і навчальних закладів) і широке соціальне 

(сукупність норм права по певному колу суспільних відносин, наприклад інститут шлюбу, 

інститут дослідження). Соціологи, що запозичили це поняття в правознавців, наділили його 

новим значенням. 

В сучасній соціології соціальний інститут розуміється як пристосувальний пристрій 

суспільства, створений для задоволення його найважливіших потреб і регульований зводом 

соціальних норм. У рамках інститутів відбувається соціалізація людей (засвоєння 

культурних норм й освоєння соціальних ролей), народжуються нові покоління людей, 

добуваються засоби існування, наводиться порядок у суспільстві, і відправляються духовні 

ритуали
1
. 

Історично поняття “соціальний інститут” виникло ще в часи становлення соціології. 

Зокрема, Е. Дюркгейм пов’язував природу соціальних інститутів із визначенням суспільства 

як цілісності. Суспільство, на його думку, є органічною цілісністю, що складається з окремих 

груп та інститутів, кожний з яких відіграє свою функціональну роль. З цього випливає, що 

соціологія є наукою про інститути, їхнє виникнення, розвиток і функціонування в 

суспільстві
2
. 

До ключових понять соціології відносив соціальний інститут Г. Спенсер, який вважав, 

що соціальні інститути (“інституції”) є складниками каркаса соціуму і виникають в 

результаті процесу диференціації суспільства. Розвиток регулятивної системи суспільства 

він поєднував із розвитком соціальних інститутів
3
. 

                                                           

1
 Див.: Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15 т. Т.4: Общество: статика и 

динамика. – М.: ИНФРА-М, 2004. – С. 679-681. 
2
 Див.: Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. – М., 1991. – С. 546-550. 

3
 Див.: Спенсер Г. Основания социологии. 
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Не обійшов увагою вивчення соціальних інститутів П. Сорокін. Він здійснює певну 

класифікацію соціальних інститутів, визначає їхні функції в системі соціальної взаємодії 

суспільств; розглядає соціальні інститути як механізми соціального тестування, селекції і 

розподілу індивідів у суспільстві
4
. 

Важливого значення соціальним інститутам надає Я. Щепаньський
5
. Спираючись на 

здобутки західноєвропейської соціології, він синтезує загальні положення різних підходів до 

визначення соціальних інститутів, обґрунтовує і подає відповідну класифікацію їх та 

формулює низку положень, які є надзвичайно важливими для розуміння природи соціальних 

інститутів та їхньої взаємодії в суспільній системі. 

Аналізуючи, в яких значеннях використовується поняття “соціальний інститут”, він 

виділяє чотири основні: 

1. Інституції – це групи осіб, покликані вирішувати справи, важливі для всієї спільноти, 

виконувати публічні функції. Наприклад, Рада з туризму є інституцією як група людей, 

обраних туристичними групами і організаціями для управління цією діяльністю в межах 

регіону. 

2. Інституція – це форма організації комплексу соціальних дій, які виконуються 

деякими членами групи від імені спільноти, тобто в цьому розумінні не члени Ради з туризму 

є інституцією, а організація Ради, що надає їй право діяльності і забезпечує можливість 

репрезентувати туристичну спільноту. 

3. Інституція – комплекс установ і знарядь діяльності, що дають змогу деяким членам 

групи виконувати публічні функції, спрямовані на задоволення потреб і регулювання 

поведінки цілої групи. У цьому значенні для Ради з туризму як інституції істотні такі засоби, 

як бюджет, персонал, технічні засоби тощо. Саме вони роблять Раду інституцією. 

4. Інституція – певна соціальна роль деяких осіб, особливо важлива для 

життєдіяльності групи. Наприклад, соціальна роль голови Ради з туризму, членів її президії, 

технічного персоналу тощо. 

Узагальнюючи зміст цих чотирьох підходів до визначення інституцій, Щепаньський 

вважає, що інституція – це комплекс установ, в яких обрані члени груп отримують право на 

виконання публічних та імперсональних дій, спрямованих на задоволення індивідуальних і 

групових потреб, для регулювання поведінки членів групи. Характерними ознаками є те, що 

вона має у своєму розпорядженні певні способи діяльності, визначені імперсонально, 

незалежно від особистості й інтересів людини, і реалізує їх завжди однаково, користуючись 

підтримкою спільноти в цілому або принаймні її більшості. 

На цій підставі Я. Щепаньський виділяє основні способи визначення інституту – 

матеріальний, формальний та функціональний, наголошуючи на певних спільних для всіх 

підходів елементах, що утворюють основний компонент соціального інституту – його 

своєрідну базову структуру. 

Основний компонент соціального інституту включає системи установ, в яких певні 

люди, обрані членами групи, отримують повноваження щодо виконання певних суспільних і 

безособових функцій задля задоволення існуючих індивідуальних і суспільних потреб і 

заради регулювання поведінки інших членів групи. На думку Я. Щепаньського, до загальної 

характеристики соціальних інститутів в соціології, як правило, відносіть: 

 групу людей, що виконує суспільні функції; 

 організаційні форми комплексу функцій, що виконуються деякими членами від 

імені інших; 

 сукупність матеріальних установ і засобів діяльності, що дають змогу виконувати 

суспільні функції. 

                                                           

4
 Див.: Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1990. – С. 405-424. 

5
 Див.: Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. – М., 1969. – С. 96-104. 
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Як бачимо, феномен туризму відповідає всій сукупності складових загальної 

характеристики соціальних інститутів (за Я. Щепаньським) і має вагомі підстави для 

включення його до “сімейства” соціальних інститутів. 

В той же час існують і більш розгорнуті характеристики соціального інституту. 

Зокрема, ширшу сукупність ознак пропонує В.І. Тарасенко, який дає таку характеристику 

соціального інституту: 

інститут виникає внаслідок поділу праці, ускладнення і диференціації суспільних 

відносин; 

є формою опредмечування, матеріалізації діяльності і суспільних відносин; 

є організованою групою людей із визначеними статусами і ролями; 

діяльність і відносини всередині інституту впорядковуються і регулюються системою 

норм, правил, інструкцій; 

матеріалізується в системі установ і організацій; 

наявність сукупності функцій; 

можливість дисфункції та неузгодженості у внутрішній організації інституту6. 

Оцінюючи ці характеристики, важко не погодитися з думкою С.О. Войтовича, що під їх 

визначення підпадають також і соціальні організації. За такою схемою, пише він, до складу 

соціального інституту можна зарахувати і державу, і школу, і підприємство та будь-яке інше 

організаційне утворення. Визначаючи значення їх для розуміння, пояснення соціальних 

інститутів, слід враховувати, що саме історичність або тривалість просторово-часової 

перспективи, інституціональність поведінки, що становить систему взаємодії суспільств, або 

поведінки, що зв’язує індивідів у суспільній системі як цілісності, а також релевантність або 

легітимація норм даної інституціоналізованої діяльності членами відповідної цілісної 

спільноти відрізняють інститути від інших типів суспільних утворень і, насамперед, 

організаційних
7
. 

Схожої позиції дотримується також В.Л. Оссовський, який до специфічних ознак 

соціального інституту порівняно з соціальною організацією відносить: тривалість у просторі 

і часі, орієнтацію на упорядкування основних сфер суспільного життя і культурну 

легітимність у соціумі
8
. 

Отже, крім сутнісних ознак, визначених Я. Щепаньським, туризму для визначення його 

соціальним інститутом необхідна наявність зазначених В.Л. Оссовським специфічних ознак. 

Крім того, всі автори визнають можливість виконання соціальним інститутом певних 

функцій . 

Переходячи до розгляду функцій соціального інституту, слід зазначити, що саме 

функціональну складову його основного компонента Я. Щепаньський вважав  

найважливішою для розуміння соціального інституту. “Значущість впливу та інститутів, – 

наголошував він, – ґрунтується на двох фундаментальних функціях: 

а) на тому, що з їхньою допомогою задовольняються потреби, а це означає, що 

інститути стосуються засобів задоволення потреб, окреслюють їхній вид, якість тощо; 

б) на тому, що інститути регулюють діяльність, заохочують очікувану поведінку і 

здійснюють репресії стосовно неочікуваної. 

Стосовно функції а), то у туризмі за її допомогою задовольняється одна із 

найважливіших життєзберігаючих (вітальних) потреб, а саме – рекреаційна, у відновленні 

зберіганні життєвих сил і здоров’я людей. Крім того, за допомогою туризму задовольняється 

потреба людей, що займаються туризмом, яку можна охарактеризувати як адаптивно-

пізнавальна, реалізація якої розширює орієнтацію людини в світі. 

                                                           

6
 Див.: Тарасенко В.И. Социология потребления: методологические проблемы. – К., 1993. – С. 32. 

7
 Див.: Войнович С.О. Соціальні інститути суспільства: рід, влада, власність. – К., 1998. – С. 36. 

8
 Див.: Оссовський В.Л. Соціальна організація та соціальна інституція // Соціологія: Навчальний посібник / За 

ред.. С.О. Макєєва. – К., 1999. – С. 149. 
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За функцією б) туризм регулює залучення і організацію туристів до туристичних 

подорожей, здійснює управління туристичними організаціями, туристичною діяльністю та 

туристичною поведінкою. 

До цих ґрунтовних функцій додається те, що вони забезпечують плинність суспільного 

життя і здійснюють інтеграцію намірів, дій стосунків між індивідами.”9 

У повнішому переліку соціальний інститут виконує такі функції: 

дає можливість членам задовольняти різні потреби; 

регулює дії членів у рамках соціальних відносин, тобто забезпечує виконання бажаних 

дій і здійснює репресії щодо небажаних дій; 

забезпечує стійкість суспільного життя, підтримуючи і продовжуючи безособові 

суспільні функції; 

здійснює інтеграцію прагнень, дій і взаємин індивідів і забезпечує внутрішню 

спорідненість спільноти. 

Аналіз практики функціонування туризму підтверджує притаманність йому всього 

переліку функцій соціального інституту, а отже наявність підстав для розгляду туризму як 

соціального інституту. 

В той же час, успішність функціонування соціальних інститутів, за Я. Щепаньським, 

залежить від таких умов: 

а) від чіткого визначення мети, її кола виконуваних дій чи обсягу функцій. Якщо 

функція інституту визначена нечітко, він не може без конфліктів уключитися в глобальну 

систему інститутів цього суспільства і наштовхується на різні протидії; 

б) від раціонального поділу праці і раціональної її організації; 

в) від ступеня деперсоналізації дій і об’єктивізації функцій. Іншими словами, якщо цей 

інститут перетворюється в установу, залежну від інтересів людей, покликаних виконувати 

інституціоналізовані функції, тоді він втрачає свій суспільний характер, втрачає престиж і 

довіру всієї групи; 

г) від визнання і престижу, якими він володіє в очах усієї групи чи переважної її 

частини; 

д) і ,нарешті, від безконфліктного включення у глобальну систему інститутів10. 

 

Висновки. Отже, туризм, як і кожен інститут, володіє такими складовими елементами, 

що мають більш-менш оформлений вигляд залежно від типу інституту. Він має свою мету 

(ширше – функцію), тобто коло питань, що охоплює своєю діяльністю. Далі, він визначає 

коло функцій, передбачених для рішення цих питань. Іноді можна говорити про визначені 

соціальні ролі в рамках цього інституту. Для досягнення мети інститут має в розпорядженні 

засоби й установи. Це можуть бути засоби матеріальні, символічні чи ідеальні. Нарешті, 

інститути мають у своєму розпорядженні визначені санкції як щодо осіб, що виконують 

інституціолізовані функції, так і щодо осіб, що є об’єктом цих дій. 

Таким чином туризму за його природою потенціально притаманні всі сутнісні 

характеристики і функції соціального інституту. Однак міра реального прояву цих ознак і 

функцій в значній мірі залежить від природних та суспільних умов конкретної країни на 

певному статі її розвитку. 
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ПОРЯДОК ПОДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО "ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦ  

ВІЙС КОВОГО ІНСТИТУТУ КИЇВС КОГО НАЦІОНАЛ НОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКА 

 
"Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка " 

запланований до випуску чотири рази на рік. Його основне призначення висвітлення проблем розвитку технічних, 

педагогічних, географічних та інших наук, результатів наукових досліджень, обмін передовим досвідом у науковій 

діяльності та підготовці наукових, науково-педагогічних і офіцерських кадрів. 

Редакційна колегія просить звернути увагу авторів статей на Постанову ВАК України "Про підвищення вимог до 

фахових видань, внесених до переліків ВАК України" за №7-05/1 від 15 січня 2003 р. Зокрема, на пункти З" і 4 цієї 

Постанови: 

п.3. «Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх 

приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2006 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі 

необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які 

спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття, 

формулювання цілей статті (постановка завдання), виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку, 

ключові слова.»; 
п.4. «Спеціалізованим вченим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати статті, подані до 

друку, як фахові лише за умови дотримання вимог до них, викладених у п. З даної постанови». 

Загальні вимоги до технічного оформлення статей 

Для забезпечення високої якості матеріалів у збірнику наукових праць редколегія просить авторів при оформленні 

статей дотримуватись наведених далі рекомендацій. 

Формат аркуша - А4 (210 х 297 мм). Розмір полів: верхнє, нижнє, праве - 2 см, ліве - 3 см. 

При написанні основного тексту статей українською, російською, англійською мовами необхідно використовувати 

шрифт – Тіmes New Roman №12 через 1,0 мм інтервал. Абзац має становити 15 мм. 

Обсяг статті - не більше, як правило, 4-8 стор., анотації - не більше, як правило, 6-9 рядків. Анотацію друкують 

курсивом, шрифт Тіmes New Roman, №11 Матеріали публікації обов'язково повинні займати повні сторінки (включаючи 

ілюстрації, список літератури та три анотації). Номер сторінки не проставляється У лівому верхньому куті аркуша 

проставляють індекс УДК, у правому верхньому куті на цьому ж рівні розміщують такі дані: науковий ступінь (наприклад, 

к.т.н., д.т.н., к.військ.н.), вчене звання (наприклад: проф., доц., с.н.с.), прізвище та ініціали авторів (один під другим). Після 

ініціалів кожного з авторів друкується в дужках скорочена назва установи, організації, де працює автор. 

Назву статті друкують прописними літерами (стиль - normal, шрифт – Тіmes New Roman № 12, без нахилу, 

жирний, без підкреслювань) по центру аркуша без переносів і відокремлюють від тексту одним порожнім рядком зверху та 

одним порожнім рядком знизу. 

Таблиці і рисунки друкують після посилань. Якщо у статті кілька таблиць чи рисунків - їх нумерують. Заголовки 

таблиць і рисунків необхідно розміщувати по центру, а нумерацію таблиць праворуч від таблиці (стиль normal, шрифт – 

Тіmes New Roman № 12) Рисунки повинні бути виконані за допомогою редактора Word, згруповані і являти собою один 

графічний об'єкт. Формули та позначення по тексту обов'язково набирати за допомогою Equation Editor - редактора 

формул Word, а не у текстовому режимі. У редакторі формул мають бути встановлені такі параметри - розміри: загальний – 

12 pt. великі індекси – 10 pt , малі індекси – 7 pt, великі символи – 14 pt. малі символи – 10 pt: стиль: текст, функції, змінні, 

матриці-вектори, числа – шрифт Тіmes New Roman Cyr, для решти стилів – шрифт Symbol, при цьому: строк. грецькі – 

прямі. Великі за розміром вирази та рівняння необхідно записувати у кілька рядків. 

Після закінчення тексту через один інтервал подають список літератури з дотриманням вимог ВАК України. Цей 

список повинен починатися із заголовка ліворуч - ЛІТЕРАТУРА (шрифт – Тіmes New Roman № 11). Далі, через один 

інтервал, вказується рецензент в наступному порядку: науковий ступінь (наприклад, к.т.н., д.т.н., к.військ.н.). вчене звання 

(наприклад: проф., доц, с.н.с), прізвище та ініціали рецензента. 

На адресу редколегії (03680. м. Київ, проспект Глушкова 2, корп. 8. тел.: +38 (044) 521 - 33 - 82) мають бути 

надіслані наступні матеріали: 

Копія статті, оформлена згідно із наведеними вимогами; електронний варіант статті у вигляді файлу формату rtf для 

MS Word - 97 (або пізніша версія) на СD (СD–RW); рецензія доктора наук, відомого в даній галузі (з організації, де працює 

один із авторів); експертний висновок, завірений печаткою, про можливість відкритого публікування; дані про авторів - 

прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, адреса, контактний телефон, е-mail. 

СТАТТІ, ЯКІ НЕ ЗАДОВОЛ НЯЮТ  БУД -ЯКІЙ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ВИМОГ, ДО ВИДАННЯ НЕ 

ПРИЙМАЮТ СЯ! 

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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