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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ ВНЗ ЗА 

ПРИНЦИПОМ КОМБІНОВАНОГО УПРАВЛІННЯ  

 
У статті розроблені моделі моніторингу якості освіти ВНЗ, які побудовані відповідно до 

державних вимог та стандартів щодо якості освіти та можуть існувати в навчально-

виховному процесі ВНЗ. Проведений аналіз розроблених моделей. Розроблені моделі моніторингу 

якості освіти ВНЗ нададуть допомогу керівнику ВНЗ в своєчасному корегуванні навчально-

виховного процесу, що в свою чергу дозволить досягнути реалізацію якісної підготовки військових 

фахівців і як наслідок задовольнити потреби держави, щодо підвищення ефективності 

підготовки висококваліфікованих фахівців.  

Ключові слова: система управління якістю вищої освіти, процес навчання, моніторинг. 

 

В статье разработаны модели мониторинга качества образования ВУЗа, которые 

простроены в соответствии с требованиями государства и стандартов, применимых к 

качеству образования, которые могут существовать в учебно-воспитательном процессе ВУЗа. 

Проведён анализ разработанных моделей. Разработанные модели  мониторинга качества 

образования ВУЗа позволят оказать помощь руководителю ВУЗа в проведении своевременной 

корректировки учебно-воспитательного процесса, что в свою очередь позволит достичь 

реализации качественной подготовки военных специалистов и как следствие удовлетворить 

потребность государства в повышении эффективности подготовки высококвалифицированных 

специалистов. 

Ключевые слова: система менеджмента качества высшего образования, учебного процесса, 

мониторинг. 

 

In the article the models of analysis of quality of education in of High Level Education Institutions 

(HLEI), built up in accordance with state requirements and standards in the field of quality of education 

that can exist in the educational-educator process HLEI are developed. The analysis of developed models 

was conducted. The worked out model of monitoring of quality of education in HLEI will help the 

commander of HLEI to correct an educational-educator process and as a result, will allow to satisfy the 

necessities of the state, in relation to realization of quality preparation of specialists.  

Keywords: system of quality management of higher education, educational process, monitoring 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими 

або практичними завданнями. Отримання якісної освіти безпосередньо залежить від якості 

самих вимог (цілей, стандартів і норм), якості ресурсів (програми, кадровий потенціал, 

контингент абітурієнтів, матеріально-технічне забезпечення, фінанси і т.д.) та якості освітніх 

процесів (наукова та навчальна діяльність, управління, освітні технології), які безпосередньо 

забезпечують підготовку фахівців [3,5]. 

Проблема якості освіти є загальнодержавною, від якої залежить 

конкурентоспроможність держави й вихід України на світовий ринок освітньої діяльності. 

Одним з найважливіших аспектів вирішення цієї проблеми є впровадження сучасної 

високотехнологічної адекватної системи управління якістю вищої освіти на державному, 

регіональному рівнях та на рівні вищого навчального закладу (ВНЗ). Ціллю системи 

управління якістю освіти є підвищення ефективності підготовки висококваліфікованих 

фахівців відповідно до вимог державних і міжнародних стандартів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій за проблемою. Якість підготовки фахівців –  

“інтегральний показник стану навчання і рівня знань студентів” [8]. Він включає комплекс 

ознак, що характеризують оволодіння системою знань і вміння використовувати їх у процесі 

діяльності.  
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Якістю навчального результату є “якості особистості, що фіксуються через категорії 

культури, громадянської зрілості, рівні знань, умінь, творчих здібностей, мотивування, тобто 

рівні професіоналізму та рівні універсалізму” [8]. 

Однією з важливих характеристик управління освітнім процесом є якість підготовки 

фахівців. Вона визначається ступенем обґрунтованості трьох основних положень: мети 

навчання (для чого навчати), змісту навчання (чого навчати), засобів навчання та принципів 

організації процесу навчання (як навчати). Успіх та ефективність процесу навчання 

визначаються врешті-решт змістом освіти і технологією діяльності як науково-педагогічного 

складу і командирів, так і курсантів (слухачів).  

В.П.Беспалько [1] підкреслює, що основними  характеристиками якості навчання є: 

якість знань і задоволеність процесом навчання тих, хто навчається (а не викладача!). 

С.Е.Шишов і В.А.Кальней виділяють такі характеристики якості навчання [4]:  

- прогрес того, хто навчається в набутих знань, умінь і навичок;  

- навчальні  навички (спостереження  й пошук  інформації, пошук аналогій і розуміння 

сутності, передача інформації, оцінка виконаної роботи й т.і.); 

- відношення до навчання, включаючи мотивацію, інтерес, здатність концентруватися, 

співробітничати й працювати продуктивно. 

Під якістю навчання ми розуміємо характеристику педагогічного процесу, яка визначає 

його стан і результативність відповідно до вимог замовника і очікуваннями суб'єктів процесу 

навчання та дотримання вимог державного стандарту вищої освіти [6]. При цьому якість 

навчання визначається  сукупністю показників, що характеризують різні компоненти 

навчального процесу і його результати. На нашу думку, головними факторами які впливають 

на якість процесу навчання можуть бути: 

- викладач - основа процесу, оскільки він передає не тільки знання, але й досвід, 

навички, життєву позицію; 

- той, хто навчається; 

- середовище навчання й життєдіяльності, у тому числі інформаційне; 

- мотивація навчання; 

- вивчення й реакція процесу навчання на зміну зовнішнього середовища; 

- модульність навчання (як інструмент інноваційного процесу); 

- конкурентоспроможність освітнього циклу на українському й закордонному ринках, 

що пов'язана з визнанням кваліфікації фахівця; 

- створення умов для циклічного оновлення знань у процесі життя людини (той, хто 

навчається повинен залишатися учнем ВНЗ й після випуску). 

Ключовою ланкою в управлінні якістю освіти є навчальний заклад, оскільки він несе 

відповідальність за якість отриманої освіти своїх випускників з наданням керівнику ВНЗ 

можливості корегування своєї діяльності для досягнення рівня якості освіти випускників, не 

нижче заданого (еталонного). Тому для забезпечення досягнення якісного рівня освіти 

доцільно розглядати коригування навчально-виховного процесу (НВП) на двох рівнях – 

державному та вищого навчального закладу. На рис. 1 наведені якісні показники, що 

впливають на отримання якісної освіти випускниками ВНЗ за дворівневим розподілом 

впливу на якість освіти випускником ВНЗ. 

Якість освіти на державному рівні [5] досягається виконанням державних вимог до 

кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення  навчального 

процесу, створення дієвого та адекватного нормативно-правового забезпечення освітньої 

діяльності. На рівні ВНЗ досягається додержанням вимог до кількісного і якісного складу 

науково-педагогічних працівників, навчально-методичного забезпечення, планування і 

організації НВП (забезпечення якісного рівня освітньо-професійної підготовленості (ОПП) 

випускника), матеріально-технічного забезпечення, вивчення ринку праці для майбутніх 

випускників, аналізу їх професійної діяльності за відгуками з військ.  

Нормативно-правове забезпечення  вищої освіти – це відповідні закони України, Укази 

Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерства освіти і 
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науки України, накази  Міністра оборони України, стандарти вищої освіти (державний,  

галузеві, стандарти ВНЗ) та інші нормативно-правові документи.  

 

- 

Навчальна діяльність
Наукова та  науково-

технічна діяльність

Державний 

рівень

Рівень ВНЗ

Якість освіти

ВСЕБІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Матеріально-технічне 

забезпечення

Навчально-методичне 

забезпечення
Фінансове забезпечення

Кадрове забезпечення

- кількісний і якісний склад НПП;

- навчально-методичне 

забезпечення;

- матеріально-технічне 

забезпечення;

- вивчення ринку праці для 

майбутніх випускників;

- аналіз їх професійної діяльності 

за відгуками.

Нормативно-правове 

забезпечення

Контроль за якісною 

реалізацію освітньо-

професійної 

підготовленості

Рівень 

підготовленості 

вступників 

 
 

Рис. 1. Показники, що впливають на отримання якісної освіти випускниками ВНЗ 

 

Планування і організація НВП у ВНЗ передбачає проведення всіх видів навчання – 

аудиторне, практики, курсове та дипломне проектування, самостійну роботу тих, хто 

навчається, з впровадженням новітніх технологій навчання, передового досвіду тощо.  

Контроль за реалізацією ОПП в ВНЗ здійснюється на етапах внутрішнього та 

зовнішнього контролю, в тому числі в процесі акредитації та державної атестації. В зв'язку з 

тим, що контроль за реалізацією ОПП є невід'ємним компонентом процесу навчання, 

доцільно розглядати коригувальний контроль зазначеного процесу з позиції підвищення 

якості навчання, а здійснення моніторингу за НВП надасть змогу керівнику ВНЗ виявити 

його відповідність бажаному результату або виявити тенденції щодо його розвитку. 

Також на формування граничних (еталонних) значень якості освіти випускника 

впливають як зовнішні так і внутрішні чинники. До зовнішніх віднесемо державне 

замовлення, стан ринку праці, демографічна ситуація в країні, вимоги замовника до 

випускника і т.і. До внутрішніх чинників віднесемо внутрішні керівні документи ВНЗ, 

перелік напрямів і спеціальностей, склад контингенту та його підготовка, рейтинг ВНЗ, 

штатний розпис, відомості про персонал і т.і. 

В зв’язку з тим, що на ВНЗ безпосередньо покладений обов’язок якісної підготовки 

ОПП випускника, в статті пропонується розглядати (на рівні ВНЗ) наступні основні 

показники якості навчання: якість навчальної діяльності і якість наукової та науково-

технічної діяльності. На рис. 2 зображені показники якості навчальної діяльності з 

декомпозицією на нижчі рівні: якості результатів навчання (стосується того, кого навчають) 

та якості викладання дисципліни (стосується викладача). 

 



 9 

Навчальна діяльність

· Якість набутих знань, вмінь та 

навичок;

· Рівень мотивації того, хто 

навчається;

· Пізнавальна активність;

· Рівень засвоєння;

· Рівень сформованості професійної 

компетентності;

· Сукупність вмінь і навичок до 

професійного та особистісного 

саморозвитку.

· Якість відповідності змісту 

дисципліни;

· Професійна компетентність 

викладача;

· Якість застосування новітніх 

технологій навчання;

· Відношення до дисципліни, що 

вивчається.

Якість викладання 

дисципліни
Якість результатів навчання

 
 

Рис. 2. Показники якості навчальної діяльності 

 

На рис. 3 зображені показники якості наукової та науково-технічної діяльності, що 

стосуються як викладача, так і того, кого навчають. 

 

Наукова та науково-технічна діяльність

Отриманий 

грант, премія, 

іменна 

стипендія

Результат 
участі у 

винахідн. та 
раціоналізат. 

роботі

Участь у 

наукових 

конференціях, 

семінарах

Результат роботи 

у військово-

науковому 

товаристві

Видання 
наукових 

публікацій, 
повідомлень, 

рефератів  
 

Рис. 3. Показники якості наукової та науково-технічної діяльності 

 

Реалізована в навчальному процесі система коригувального контролю і якість навчання  

тісно взаємозалежні. Коригувальний контроль, будучи компонентом НВП, повинен сам 

відповідати вимогам якості; у той же час, комплексна система коригувального контролю, 

максимально реалізуючи навчальну й виховну функції, дозволяє поліпшити стан і підвищити 

результативність  НВП відповідно до вимог державного стандарту.  

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є розробка концептуальної моделі 

моніторингу якості освіти ВНЗ, яка дозволить формалізувати і типізувати аналітичну 

інформацію про стан навчально-виховного процесу, що відбувається у ВНЗ, а також надати 

та запропонувати керівнику ВНЗ альтернативи рішень, необхідні для оперативного 

прийняття ним ефективного рішення щодо здійснення ним своєчасних коригуючих заходів 

для досягнення якості освіти військовими фахівцями на рівні, не нижче заданого. 

Виклад основного матеріалу. Основні умови нормального функціонування ВНЗ 

складаються в підтримці показників якості освіти y(t) на рівні, не нижче заданих. Якщо один 

або кілька показників починають відхилятися від заданого рівня апроксимації yп(t), то 

необхідно своєчасно виявити t1 й ліквідувати причину цього відхилення ∆ за найменший час 

t2 шляхом формування керуючого впливу на окрему частину навчально-виховного процесу. 

Завдання полягає в безперервному контролі (моніторингу) показників якості освіти у 

ВНЗ і при їх погіршенні розпізнати причину цього погіршення та надати керівнику 

альтернативи для прийняття коригуючого рішення. На рис. 4 показані можливі процеси 
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набуття знань військовим фахівцем з відповідним процесом корегування НВП для 

досягнення рівня набуття знань, не нижче заданого yп(t). 

 

t

y(t)

t1


yп(t)

1
2

3

4

t2

 
 

Рис. 4. Крива навчання, де: 1-ідеальний процес навчання; 2-очікуваний (запланований) 

процес навчання; 3- процес навчання, який потребує корегування; 4- частина навчально-

виховного процесу, що корегується 

 

Причини відхилення від заданого рівня набуття знань yп(t) в контрольній часовій точці 

t1 можливі від дій різних збурних діянь, що ведуть до погіршення рівня якості навчальної 

діяльності [6]. Відхилення ∆ під впливом різних причин може досягати недопустимо великих 

значень, при яких порушується забезпечуваний об'єктом управління НВП. Тому виникає 

задача зменшення відхилень вихідних величин об'єктів від потрібних значень. Ця задача є 

основною задачею теорії управління. 

Зрозуміло, що контроль за організацією НВП це тільки частина процесу управління, що 

розбудовує навчально–пізнавальні й інтелектуальні сили тих, хто навчається. Має значення 

не тільки сам факт управління навчально-пізнавальною діяльністю, але й конкретний вид 

системи управління нею. 

Система управління якістю освіти у ВНЗ повинна складатися із чотирьох 

взаємозалежних підсистем: 

- планування якості - завдання параметрів НВП; 

- забезпечення якості - завдання області регулювання НВП; 

- контроль якості - НВП повинен бути виміряний; 

- поліпшення якості - НВП повинен бути поліпшений. 

Важлива характеристика системи управління НВП – вид інформаційного процесу, 

використаного для передачі сигналів управління, який може бути розсіяним або 

спрямованим. 

У розсіяному інформаційному процесі інформація від викладача направлена до всіх 

тих, хто навчається без урахування того, чи здатен кожен з них зрозуміти її чи ні (інформація 

без точної адреси). Використані до цього часу методи й організаційні форми навчання 

побудовані головним чином на розсіяних інформаційних процесах: викладач викладає тим, 

кого навчає інформацію, припускаючи, що всі ті, хто навчається слухають і розуміють його. 

Більшість методичних розробок припускають застосування розсіяних інформаційних 

процесів. У них найбільшу частку часу навчання займає пояснення нового матеріалу 

викладачем. Розсіяні інформаційні процеси лежать і в основі всіх сучасних підручників. 

У той же час у дидактиці давно сформульований принцип індивідуального підходу до 

кожного того, хто навчається в процесах його навчання й виховання. Розв'язок цього 
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завдання вимагає переходу в викладанні матеріалу від розсіяних інформаційних процесів до 

спрямованих. 

У спрямованому інформаційному процесі інформація від викладача направляється як 

би по строго певній одиничній адресі з урахуванням особливостей і можливостей того, кого 

навчають: його підготовки й мотивації. Робота викладача-репетитора з індивідуальним 

учнем – типовий приклад здійснення спрямованого інформаційного процесу. Реалізувати в 

навчанні спрямований інформаційний процес можна тільки в такому індивідуалізованому 

виду навчанні, коли воно здійснюється за допомогою або викладача-репетитора, або ПЕОМ. 

Можливі часткові форми застосування спрямованого інформаційного процесу, коли 

здійснюється неповна індивідуалізація процесу навчання, тобто управління по одному або 

декількох параметрах якості навчання. Наприклад, здійснюється спостереження тільки по 

параметру “рівень засвоєння”. Сукупність цієї інформації зводиться до змістових модулів. 

Сформульовані таким чином змістові модулі можна об'єднати в окремі блоки, а в 

подальшому і в навчальні дисципліни за ознакою єдності цілей навчання. Водночас, 

необхідно чітко визначити предмет вивчення кожної навчальної дисципліни, не 

припуститися помилок, що мали місце раніше, і визначити місце цієї навчальної дисципліни 

в системі неперервної підготовки. Кожний змістовий модуль передбачає відповідний перелік 

навчальних елементів (навчальних питань), сукупність яких і визначає обсяг кожної 

навчальної дисципліни. 

За типом управління НВП можливо класифікувати як розімкнене або замкнене. 

Розімкнене управління здійснюється, як правило, шляхом контролю й корекції процесу 

вивчення навчальної дисципліни (НД) по кінцевому його результату (відповідність 

коефіцієнту засвоєння навчальної дисципліни Kα заданому рівню yп(t)). Прикладом 

розімкнутого управління може бути робота того, хто навчається по звичайному, заздалегідь 

написаному алгоритму, у якому передбачений певний порядок дій і кінцевий результат. 

Якщо в нього щось не ладиться по ходу дії, він часто не може самостійно знайти вихід зі 

складної (нестандартної) ситуації. Управляючий вплив в цьому випадку залежать від того, чи 

є ускладнення стандартним для того, хто навчається, тобто заздалегідь передбаченим в 

алгоритму, чи ні. Якщо воно заздалегідь не передбачене і в алгоритмі не записано, що 

робити, то управляючий вплив відсутній і той, хто навчається або звертається до викладача, 

або припускається помилки, про яку довідається наприкінці роботи.  

Початок 

Блок І

Блок ІI

Кінець

Формування у тих, хто навчається мети та задачі вивчення 

НД; ознайомлення з логічною структурою вивчення курсу.

Поетапне вивчення тем курсу НД. 

Визначення причини низького засвоєння курсу 

НД. Виконання корегувальних дій щодо 

організації вивчення курсу НД в подальшому.

Блок ІІІ Контроль засвоєння НД.

Корегування 

дидактичного процесу

Kα≥yп(t)
такні

 
 

Рис. 5. Узагальнений алгоритм контролю вивчення навчальної дисципліни при розімкненому 

управлінні процесом навчання 
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При розімкненому управлінні процесом навчання не ставиться завдання діагностики 

всіх проміжних станів процесу засвоєння знань тих, хто навчається, тому що вважається, що 

для всіх тих, хто навчається при правильному виконанні алгоритму вивчення НД той, хто 

навчається завжди досягає заданої мети. На рис. 5 показаний узагальнений алгоритм 

контролю вивчення навчальної дисципліни викладачем, що може існувати при розімкненому 

управлінні процесом навчання. 

Кінцевою метою навчання військових фахівців має бути досягнення такого рівня якості 

підготовки військових фахівців за своїм освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР), що включає 

α змістовних модулів під час вивчення навчальної дисципліни, в процесі засвоєння k-ї 

навчальної програми, що дав би їм змогу якісно виконувати j-відповідних функцій військово-

професійної діяльності. Це має перевірятися за допомогою алгоритму [7] розрахунки оцінки 

за 100-бальною шкалою тих, хто навчається (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Шкала оцінювання 

100-бальна шкала 
Оцінка за національною шкалою 

та шкалою Університету 

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84 

65 – 74 
3 задовільно 

60 – 64 

1 – 59 2 не задовільно 

 

Порівняння кінцевого рейтингу R вивчення навчальної дисципліни (модуля, блоку, 

тощо) отриманого тим хто навчається до максимального рейтингу за вивчення дисципліни 

 ( ) дає можливість отримати коефіцієнт засвоєння навчальної дисципліни 

(модуля, блоку, тощо) : 

 . 

 

Находження  є операцією визначення якості засвоєння навчальної дисципліни 

(модуля, блоку, тощо). Коефіцієнт засвоєння піддається нормуванню ( ). За 

коефіцієнтом засвоєння судять про завершеність процесу вивчення дисципліни (модуля 

блоку, тощо). Проведені дослідження [1] показують, що при  процес вивчення 

можна вважати завершеним, тому що в наступній діяльності той, хто навчається здатний у 

ході самонавчання вдосконалювати свої знання. При засвоєнні з коефіцієнтом  той, 

хто навчається у наступній діяльності робить систематичні помилки і не здатний до їх 

самостійного виправлення. Таким чином, процес навчання можна вважати завершеним на 

даному рівні засвоєння навчального матеріалу тим, хто навчається, коли . Якщо ні, 

то переходити до нового навчального матеріалу – виходить готовити “недонавченого”. 

“Немає нічого страшніше, ніж недонавчений”, – говорить англійська приказка зовсім 

справедливо, тому що в недонавченого не виникає сумнівів у своїй некомпетентності й немає 

прагнення до вдосконалювання.  
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Значення  як індикатору завершення процесу вивчення навчальної 

дисципліни (модуля, блоку, тощо) й початку процесу самонавчання відповідає дидактичному 

уявленню про ці процеси, але не враховує соціальних особливостей засвоюваної діяльності й 

формованої майстерності у того, хто навчається. На етапі самонавчання ( ) 

той, хто навчається хоча й удосконалює свою майстерність, однак робить це на власних 

помилках. У деяких видах діяльності таке вдосконалювання майстерності неприпустимо, 

тому що може бути соціально небезпечним, наприклад у роботі водія транспорту, льотчика, 

лікаря і т.п. [1]. У цих випадках нижню припустиму границю закінчення процесу вивчення 

навчальної дисципліни (модуля, блоку, тощо) необхідно підвищувати.  

Відомо, що для будь-якого інформаційного процесу важливими і невід'ємними 

компонентами є канали і засоби одержання інформації суб'єктом (тим, хто навчається) або 

комп'ютерною системою. Каналами одержання інформації тим, хто навчається (або 

інформаційними каналами) є ті органі почуття, за допомогою яких інформація до нього 

надходить. Засобами одержання інформації у даному контексті слід вважати будь-які засоби, 

які дозволяють тому, хто навчається задіяти або активізувати підходящі інформаційні 

канали.  

Для навчального процесу основними інформаційними каналами є зоровий, слуховий, 

тактильний, смаковий і т.п. Кожен з них у навчанні може одержувати статус пріоритетного 

залежно від цілей, змісту, характеру, способу організації НВП. 

В залежності від засобів формування керуючого діяння розрізняють такі принципи 

управління [2]: за збуренням; за відхиленням керованої величини від потрібного значення; 

комбінованого управління. Усі ці види управління мають безпосереднє відношення й до 

організації НВП в ВНЗ.  

Використовуючи основні положення теорії автоматичного управління та метод 

експертних оцінок [2] за визначеним графічним описуванням навчально-виховного процесу 

[1] побудуємо моделі системи моніторингу НВП в ВНЗ. 

Якщо під фактором, який спричинює відхилення керованої величини від потрібного 

значення, розуміється будь-яке збурення, то йому відповідає принцип управління за 

збуренням, якщо ж цим фактором є зміна потрібного значення керованої величини, то маємо 

принцип управління за задавальним діянням [2]. При управлінні за збуренням ставиться 

задача компенсації впливу збурного діяння на керовану величину, а при управлінні за 

задавальним діянням задача полягає в досягненні найбільш точного відтворення цією 

величиною цього задавального діяння або його функції. 

У системах з принципом управління за збуренням для формування керуючого діяння 

використовується безпосередня інформація про збурне діяння (тобто інформація про 

причини, які спричинюють відхилення). Тому у цих системах можлива повна компенсація 

впливу збурного діяння на керовану величину, тобто можливе досягнення інваріантності 

(незалежності) керованої величини відносно даного збурного діяння. Розглянутим засобом 

можна компенсувати вплив кожного із збурних діянь окремо. Однак на практиці [1, 2] 

звичайно не вдається компенсувати вплив усіх збурних діянь тому, що значна частка діянь не 

піддається виміру і при компенсації усіх збурних діянь отримується складна система. На 

практиці компенсуються лише основні збурні діяння, які найбільше впливають на керовану 

величину. Система з принципом управління за збуренням є розімкненою системою 

автоматичного управління (САУ). У ній процес управління не залежить від результатів 

(величина,що управляється, не вимірюється і не проводиться ніяких діянь, якщо вона не 

відповідає потрібному значенню) і спостерігається лише пряме діяння.  

САУ з принципом управління за збуренням має такі недоліки: 

1) вона усуває вплив лише основних збурних діянь, за якими створено компенсаційні 

канали;  

2) з'являється відхилення керованої величини від потрібного значення зі зміною інших 

збурних діянь, за якими немає компенсаційних каналів; 
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3) у цих системах, як у розімкнених, з'являються відхилення керованої величини зі 

зміною характеристик об'єкта і елементів системи; 

4) застосування принципу управління за збуренням обмежено об'єктами, 

характеристики яких є відомими (можна визначити). 

Принцип управління за задавальним діянням застосовується тоді, коли змінюється 

потрібне значення керованої величини (НВП) і основним фактором, який спричинює значне 

відхилення цієї величини від потрібного значення, є зміна задавального діяння на вході 

інерційного об'єкта (початкової системи). Принцип управління за задавальним діянням  (рис. 

6) полягає в тому, що для усунення або зменшення відхилення керованої величини від 

потрібного значення, яке виникає у зв'язку з інерційністю об'єкта (початкової системи) при 

зміні задавального діяння, управляючий пристрій формує керуюче діяння µ(t) з цього ж 

задавального діяння з врахуванням статичних та динамічних характеристик об'єкта (того, 

кого навчають). Під впливом останнього керована величина y(t) намагається змінитися 

відповідно до зміни потрібного значення (задавального діяння).  

Побудуємо функціональну схему “ідеального НВП” за принципом управління за 

задавальним діянням.  

Цей процес можливо описати інтегруючою динамічною ланкою, де x(t) – задавальне 

діяння (формується відповідно до державних вимог щодо якості освіти, стандартів); 

управляючий пристрій – НВП (знання викладача), формує керуюче діяння µ(t) на об’єкт 

управління (тих, кого навчають); y(t) – вихідна величина об'єкта, яку необхідно підтримувати 

такою, щоб дорівнювала потрібному значенню yп(t), тобто yп(t)=y(t)=x(t)=xп(t). Вона є сталою 

величиною та описується лінійною функцією , ( ), де  – коефіцієнт 

засвоєння навчальної дисципліни (модуля, блоку, тощо). Для нашого випадку . 

Графіком лінійної функції  є пряма. Рівняння динаміки ланки: 

,  

 

де  – коефіцієнт підсилення ланки. 

Вимоги, 

стандарти

x(t) µ(t) y(t)
НВП

Ті, кого 

навчають

  

yп(t)

y(t)

xп(t) x(t)  
 

Рис. 6. Функціональна схема “ідеального НВП” та графік її функції 

 

В цій системі контроль за організацією НВП здійснюється на заключному етапі, має  

ситуативний характер і є нетривалим за часом реалізації. 

САУ з принципом управління за задавальним діянням є розімкненою системою. Тому 

недоліки, які властиві САУ з принципом управління за збуренням як розімкненим властиві 

САУ з принципом управління за задавальним діянням. 

Замкнене управління припускає постійне здійснення моніторингу (по кожному 

навчальному елементу) за основними характеристиками навчання в ході самого процесу 

навчальної діяльності того, хто навчається й корекцію цієї діяльності у випадку відхилення 

заданих значень характеристик від заздалегідь певної еталонної величини. Моніторинг 

передує плануванню й прийняттю рішень і спрямований на основні параметри навчального 

закладу й має статус дослідження, а не емпіричного збору матеріалу.  Він реалізується за 
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допомогою комплексу методів і чітко розроблених процедур. На відміну від контролю, який 

щороку спрямований на нові об’єкти, моніторинг спрямований на ті самі об’єкти й 

періодично повторюється. На відміну від загальноприйнятого розуміння контролю освітній 

моніторинг представляє форму організації, збору, зберігання, обробки й поширення 

інформації про якість освіти у ВНЗ, що забезпечує безперервне стеження за його станом, а 

також дає можливість прогнозування розвитку якості освіти.  

За своєю внутрішньою будовою моніторинг поєднує три важливі управлінські 

компоненти: аналіз, оцінку й прогнозування процесів в досягненні заданої якості освіті; 

сукупність прийомів відстеження процесів в освіті; збір і обробку інформації з метою 

підготовки рекомендацій керівнику щодо розвитку досліджуваних процесів і внесення 

необхідних коректив. 

Найбільш простий приклад використання методів замкненого управління в вивченні 

НД – це опитування того, хто навчається й негайне роз'яснення йому помилок у засвоєнні 

навчального матеріалу, виконання додаткових вправ з урахуванням результатів опитування. 

При замкненому управлінні розрізняють прямий зв'язок – тобто повідомлення 

інформації від управляючого пристрою (НВП, викладач, тощо) до об’єкта управління – того, 

кого навчають за допомогою якого передаються інструкції про необхідні навчальні дії 

(алгоритм навчання) і зворотний зв'язок, за допомогою якого передається інформація від 

того, кого навчають до управляючого пристрою (НВП, викладач, тощо) про результати 

виконання основних операцій алгоритму управління (регулювання) НВП та його 

відповідності якості засвоєння  навчального матеріалу (наявність відхилення від потрібного 

рівня засвоєних знань). 

Принцип управління за відхиленням полягає в тому, що вимірюється керована 

величина (стан НВП), порівнюється з потрібним (еталонним) значенням (державний 

стандарт якості освіти), і виявлене при цьому відхилення перетворюється в управляюче 

діяння; останнє, впливаючи на НВП, намагається зменшити або усунути це відхилення. 

На вихідну величину об'єкта НВП y(t) діє збурне діяння L(t), прикладене до певної 

точки об'єкта і спричинює небажану зміну y(t) від потрібного значення (рис. 7). До збурних 

діянь L(t) слід віднести діяння, які безпосередньо та негативно впливають на НВП, 

наприклад – пропуски занять з наступних причин: зняття з занять для ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, несення служби в нарядах, хвороба курсанта, відпустка за сімейними 

обставинами і т.ін. Тобто такі, які не можливо передбачити і як наслідок компенсувати в 

процесі навчання. 

Канал, через який збурне діяння L(t) впливає на вихідну величину y(t) НВП позначимо 

каналом збурення (КЗ) об'єкта. З другого боку, на y(t) можна впливати подаванням 

відповідного управляючого діяння µ(t) на вхід НВП, домагаючись зменшення або ж 

усунення відхилення y(t) від потрібного значення. Канал дії вхідного діяння на вихідну 

величину позначимо каналом управління (КУ) об'єкта. Вихідні величини каналів 

складаються (віднімаються) за допомогою суматора (Σ). 

Потрібне значення НВП yп(t) визначається задавальним діянням x(t), яке формується на 

підставі “еталонних” значень якості підготовки військового фахівця. Мінімальні допустимі 

значення граничних вимог державного стандарту для досягнення мінімального рівня якості 

освіти випускника досягається у випадку, коли y(t)=x(t). Відхилення керованої величини y(t) 

від потрібного значення може бути зумовлене як впливом різного роду збурних діянь (на 

рис. 7 показано одне збурення L(t)), так і зміною задавального діяння x(t). Задавальне діяння 

може бути змінено внаслідок уточнення (корегування) державних вимог щодо підготовки 

військового фахівця. 

Щоб зменшити або усунути відхилення керованої величини y(t) від потрібного 

значення, потрібно виробити відповідне керуюче діяння µ(t) і подати його на вхід об'єкта 

управління (НВП). Керуюче діяння при використанні принципу управління за відхиленням 

виробляється завдяки перетворенню виміряного відхилення β(t) керованої величини від 

потрібного значення. Аналітична залежність НВП принципом управління за відхиленням має 
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вигляд , тобто керуюче діяння є функцією відхилення β(t) керованої величини. 

До складу моделі (рис. 7) входять блоки: “Вимоги, стандарти”; “Управління”, “Навчально-

виховний процес”. Блок “Навчально-виховний процес” є об'єктом управління. 

Використовуючи принцип системного підходу розглянемо окремо кожний з блоків.  

Блок “Вимоги, стандарти” формує задавальне діяння x(t). Він визначає граничні 

(еталонні) значення рівня підготовки військового фахівця, які він повинен опанувати y(t) за 

час навчання у ВНЗ. Граничні значення задаються керівництвом ВНЗ на підставі існуючих 

керівних документів. Для кожного ОКР розробляється відповідна модель військово-

професійної діяльності [5], що являє собою перелік j-службово-бойових та соціальних 

функцій, відповідних їм i-військово-професійних, соціально-професійних, соціально-

побутових завдань, що їх повинен буде вирішувати військовий фахівець у процесі виконання 

цих функцій, та перелік і рівні сформованості l-умінь, необхідних для вирішення цих 

завдань. 
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Рис. 7. Модель системи моніторингу навчально-виховного процесу в ВНЗ за 

принципом управління за відхиленням 

 

Моделі підготовки військових фахівців мають містити: 

 перелік змістових модулів щодо вирішення завдань військово-професійної 

діяльності;  

 перелік навчальних елементів, що забезпечують прищеплення відповідних умінь 

курсантам (слухачам); 

 перелік навчальних дисциплін, до складу яких входять відповідні блоки змістових 

модулів, об'єднані спільними цілями навчання; 

 нормативні форми державної атестації. 

До блоку “Управління” входять наступні елементи: перетворювач (Пр), підсилювач 

(П), вимірювальний елемент (ВЕ), елемент порівняння (Σ).  

Вимірювальний елемент (BE) підключається до виходу об’єкта управління – 

навчально-виховного процесу і вимірює керовану величину y(t). Виміряне значення цієї 

величини  подається на елемент порівняння. 

Елемент порівняння (Σ) порівнює виміряне значення керованої величини  з 

задавальним діянням x(t) і визначає відхилення між ними: . 

Інвертувальний вхід елемента порівняння означає, що сигнал є від'ємним. 

У перетворювачі (Пр) при відповідному перетворенні відхилення, враховуючі 

характеристики об'єкта і елементів системи, формується керуюче діяння на НВП. Це діяння 

може бути величиною, пропорційною відхиленню. В загальному випадку алгоритм 

управління є більш складною функцією, яка передбачає введення в керуюче діяння як 

похідних, так і інтегралів від відхилення. 
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Підсилювач (П) шляхом здійснення різноманітного впливу (посилення контролю, 

застосування дисциплінарних засобів, преміювання, і т.і.) забезпечує підсилення вихідної 

величини перетворювача до значення, достатнього для підтримки потрібного режиму роботи 

об'єкта управління. 

До блоку “Навчально-виховний процес” входять елементи: канал управління (КУ), 

канал збурення (КЗ), елемент порівняння (Σ).  

Канал управління (КУ) – канал дії вхідного діяння на вихідну величину (склад науково-

педагогічних працівників ВНЗ, якій здійснює викладацьку діяльність). 

Канал збурення (КЗ) – канал, через який збурне діяння L(t) впливає на вихідну 

величину НВП. 

Елемент порівняння (Σ) – здійснює вимірювання вихідних величин каналів КУ і КЗ. 

Вимірювальний елемент, елемент порівняння, перетворювач і підсилювач утворюють 

пристрій, який управляє блоком “Навчально-виховний процес”. Управління НВП 

здійснюється після вимірювання відхилення β(t) і, шляхом перетворення його, виробляє 

керуюче діяння µ(t). Останнє, будучи прикладеним до НВП, змінює керовану величину 

таким чином, що відхилення β(t) зменшується. 

Вимірювальний елемент, який вимірює керовану величину на виході НВП і подає її на 

елемент порівняння (вхід системи), утворює головний зворотний зв'язок системи.  

У моделі моніторингу якості освіти ВНЗ по принципу управління за відхиленням 

керуюче діяння отримується завдяки перетворенню відхилення, яке може бути спричинене 

різними факторами. Тому у системи зменшується відхилення незалежно від того, якими з 

цих факторів воно зумовлене.  

Оскільки в розглянутій моделі з принципом управління за відхиленням зменшується 

відхилення, яке виникає і при зміні параметрів елементів системи, то замкнена система менш 

чутлива до змін параметрів її елементів порівняно з розімкненими системами, де відхилення, 

які зумовлюються зміною параметрів їх елементів, не компенсуються. 

У зазначеній системі керуюче діяння отримується внаслідок перетворення сигналу 

відхилення, а не самого фактора, який спричинює відхилення, наприклад, збурного діяння 

(тобто завдяки перетворенню висновку, а не самої причини), тому він не може проявити на 

об'єкт зворотний вплив без запізнення порівняно зі збурним діянням. Отже, принцип 

управління за відхиленням не дає можливості повного усунення відхилення, тобто не 

дозволяє досягнення абсолютної інваріантності.  

Переваги: 

1) зменшує відхилення величини, якою управляють, від потрібного значення незалежно 

від того, якими факторами (зовнішніми збурними діяннями, зміною параметрів елементів 

системи, зміною задавального діяння) воно зумовлене; 

2) менш чуттєва до змін параметрів елементів системи, порівняно з розімкненими 

системами. 

Недоліки: 

1) в простій одноконтурній системі неможливо досягти абсолютної інваріантності; 

2) в системі виникає проблема стійкості. 

Управління НВП може бути здійснене на одному його етапі за розімкнутою схемою, а 

на іншому – по замкненому. Таке управління в цілому є комбінованим.  

Побудуємо концептуальну модель системи управління НВП за принципом 

комбінованого управління (рис. 8). 

В комбінованих системах принцип управління за відхиленням реалізується завдяки 

зворотному зв'язку, а принцип управління за збуренням - компенсаційним зв'язком. Якщо 

найбільш істотну похибку спричинено збурним діянням, то вводиться зв'язок за цим 

збуренням.  

В НВП ВНЗ виникають ситуації, що безпосередньо впливають на якість освіти, які 

бажано передбачити заздалегідь. До таких ситуацій можливо віднести: демографічну 

ситуацію к Україні 2011 року, коли кількість осіб, що поступала до ВНЗ була занадто мала; 
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перехід середніх навчальних закладів на 12 річну програму підготовки школярів; проведення 

чемпіонату миру з футболу “ЄВРО 2012” (навчальний процес 2012 року проводиться в 

скорочені строки), участь особового складу в парадах і т.і. Для компенсації таких ситуацій 

нами запропоновано додати до системи за принципом комбінованого управління додатковий 

зв'язок L1(t) за збуренням (ЗЗ).  

Для інших ситуацій, що ведуть до погіршення якості освіти (зняття з занять особового 

складу для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, несення служби в нарядах, хвороба 

курсанта, відпустка за сімейними обставинами і т.ін. (тобто такі, які не можливо передбачити 

і як наслідок компенсувати в процесі навчання)) введемо зв'язок за збуренням L2(t).  

Аналітична залежність приймає вигляд , тобто керуюче 

діяння є функцією відхилення, збурних діянь і змін за задавальним діянням. 

На рис. 8 показана концептуальна модель системи моніторингу НВП ВНЗ за 

принципом комбінованого управління, де КЗ1, КЗ2 – канали збурення від відповідних збурень; 

ПР – перетворювач (рівень реагування деканат, навчальний відділ, факультет, кафедра), П – 

підсилювальний пристрій (рівень реагування викладач, командири навчальних підрозділів – 

начальники курсів, командири взводів, командири відділень). 

Замінимо вимірювальний елемент (ВЕ) блоком “ІАС”, на якій покладемо функцію 

освітнього моніторингу НВП ВНЗ. Тобто функцію щодо здійснення організації збору, 

зберігання, обробки й поширення інформації про якість освіти у ВНЗ, що забезпечить 

безперервне стеження за станом НВП, а також надасть можливість прогнозувати тенденції 

розвитку якості освіти.  

Блок “ІАС” підключається до виходу об’єкта управління – НВП і вимірює керовану 

величину y(t) з заданими “еталонними” значеннями. Виміряне значення цієї величини 

 подається на елемент порівняння ∑. Вимірювальний елемент, який 

вимірює керовану величину на виході об'єкта і подає її на елемент порівняння (вхід системи), 

утворює головний зворотний зв'язок системи.  
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Рис. 8. Концептуальна модель системи моніторингу навчально-виховним процесом у 

ВНЗ за принципом комбінованого управління 

 

У загальному випадку в системі можливі компенсаційні зв'язки як за збурним, так і 

задавальним діянням, коли для формування керуючого діяння використовується відхилення, 

збурне та задавальне діяння. Компенсаційний зв'язок за основним збуренням (задавальним 

діянням) усуває складову похибки, яка спричинюється цим збуренням (зміною задавального 

діяння), а завдяки дії зворотного зв'язку зменшуються похибки, які спричинюються 
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другорядними збурними діяннями, за якими немає компенсаційних зв'язків. Якщо 

компенсаційні зв'язки не повністю усувають похибки, які зумовлені основними збурними 

(задавальними діяннями), то залишкові похибки зменшуються за зворотним зв'язком. 

Для формування керуючого діяння в комбінованих системах використовується як 

безпосередня інформація про основні збурні діяння (зміни задавального діяння), так і 

відхилення керованої величини від потрібного значення, що зумовлюється усіма збуреннями 

(зміною задавального діяння). Завдяки цьому: 

1) у комбінованій системі внаслідок компенсаційних зв'язків можна досягти повної 

компенсації похибок, які спричинюються основними збурними і задавальним діянням 

(можливо досягнення інваріантності); 

2) поряд з можливістю повної компенсації похибок, які спричинюються основними 

діяннями, в комбінованій системі за зворотним зв'язком зменшуються похибки, які 

зумовлюються другорядними збуреннями, по яких немає компенсаційних зв'язків, а також 

недокомпенсовані похибки від основних збурень і задавального діяння; 

3) при порушенні умов компенсації збурення виникаюча похибка зменшується 

замкненою системою, тобто комбінована система менш чутка до змін параметрів 

розімкнених каналів, ніж у розімкненої; 

4) завдяки наявності розімкнених компенсаційних каналів у комбінованій системі 

проблема стійкості виникає менш частіше, як у замкненої. 

Таким чином, система моніторингу НВП з принципом комбінованого управління є 

найбільш досконалою системою з високою точністю управління. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному 

напрямку. Реалізація такої моделі дозволить: значно знизити розмірність задачі виробки 

параметрів управляючих впливів на навчально-виховний процес; більш виважено підходити 

до вирішення питань по забезпеченню якості навчально-виховного процесу; з максимальною 

ефективністю за мінімальний час реагувати на ситуацію, що створилася; прогнозувати 

небажані ситуації.  

Напрямом подальшого дослідження є розробка методики здійснення моніторингу 

якості освіти ВНЗ. 
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ОЦЕНКА СОСТАВА ГРУППОВОЙ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ ЦЕЛИ МЕТОДОМ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ СОВОКУПНОСТИ 

МАТРИЧНЫХ ФИЛЬТРОВ – ПРОЕКТОРОВ 

 
У статті проаналізовані перспективні методи високого розрізнення (вище релеєвської 

межі): альтернативного спектрального аналізу, і проекційні методи. Теоретично 

обґрунтований алгоритм просторової обробки, метод визначення складу групової цілі в 

імпульсному об’ємі радіолокаційної станції (РЛС) і його технічна реалізація, що забезпечують 

високе розрізнення, не залежно від ступеня кореляції сигналів одиночних цілей. 

Ключові слова: групова ціль, система високого розрізнення, імпульсний об’єм. 

 
В статье проанализированы перспективные методы высокого разрешения (выше 

релеевского предела): альтернативного спектрального анализа, и проекционные методы. 

Теоретически обоснован алгоритм пространственной обработки, метод определения состава 

групповой цели в импульсном объёме радиолокационной станции (РЛС) и его техническая 

реализация, обеспечивающие высокое разрешение, не зависимо от степени корреляции сигналов 

одиночных целей. 

Ключевые слова: групповая цель, система высокого разрешения, импульсный объём. 

 

The method for the determining of the group target composition in the momentum volume of the 

radar (SAR), the algorithm and block diagram of the construction of high-resolution system in signals 

correlation reflected from isolated targets was examined in the article. 

Keywords: group target, high-resolution system, momentum volume. 

 

Постановка задачи. Разрешение групповых сосредоточенных целей (ГСЦ) является 

одной их проблемных задач радиолокационного обеспечения. Решение задачи позволяет 

вскрыть состав групповой цели в пределах импульсного объёма (ИО) РЛС, что имеет важное 

тактическое значение. 

Методология решения задачи, получившей название «сверхразрешение», основывается 

на фундаментальной работе [1]. Развитию идей высокого разрешения (выше релеевского 

предела) в последний период посвящено большое число публикаций, в числе которых: 

монография [3] и работы [4] и [5]. Наиболее полное теоретическое обоснование получили 

методы, так называемого, альтернативного спектрального анализа [1], а также проекционные 

методы [3]. 

Реализация спектральных методов (алгоритмы Кейпона, MUSIC и др.) ограничивается 

в связи с присущими им двумя недостатками:  

- во-первых, возможность высокого разрешения только при независимости сигналов, 

отражённых от одиночных целей (для ГСЦ такие сигналы имеют высокую степень 

корреляции);  

- во-вторых, большая сложность вычислительных процедур (вычисление обратной 

корреляционной матрицы, её собственных значений). 

Теория проекционных методов, по выражению автора [3], изложена "несколько 

абстрактно и оторвана от реализации «в железе»". 

Наиболее близким прототипом по смыслу решаемой задачи являются работы [4] и [5]. 

В первой из них предложен алгоритм разрешения сигналов, отражённых от цели и 

переотражённых поверхностью Земли, во второй – предложен алгоритм высокого 



 21 

разрешения, ориентированный на применение в РЛС загоризонтного типа (отличающихся 

видом сигнала и диапазоном волн). В обеих работах используются фильтры – проекторы. 

В статье ставится задача: теоретически обосновать алгоритм пространственной 

обработки, метод оценки состава ГСЦ и его техническую реализацию, обеспечивающие 

высокое разрешение, не зависимо от степени корреляции сигналов одиночных целей. 

Решение поставленной задачи. Основы статистической теории разрешения 

разработаны и опубликованы в конце 60-х гг. (основоположником теории является 

Я.Д. Ширман [2]). 

Задача оптимального разрешения двух сигналов формулируется как принятие решения 

о наличии отдельно каждого из сигналов в присутствии другого мешающего сигнала, 

эквивалентного помехе. 

Критическая статистика распознавания заключается в вычислении корреляционного 

интеграла, в котором вместо опорного сигнала, представляющего собой копию ожидаемого, 

используется решающая функция, выполняющая задачу подавления мешающего сигнала в 

области перекрытия. Степень подавления зависит от коэффициента корреляции 

обнаруживаемого в данный момент сигнала с мешающим. 

wyz H ,      (1) 

где z  – значение корреляционного интеграла (КИ); 

 vxy   – вектор входного процесса ( x – полезный сигнал, v – шум); 

 H  – знак эрмитового сопряжения; 

 w  – решающая функция КИ, определяемая выражением: 

21 xkxw  ,      (2) 

где 
1

ρ1
2

2




q

q
k  – коэффициент использования энергии обнаруживаемого 

сигнала, 

 221 qxxx   – отношение 
0

/
N

Э
шc   (индекс опускается, так как для 

рассматриваемой модели ГСЦ сигналы имеют одинаковую амплитуду). 

Пример вида решающей функции при разрешении нормированных к единице сигналов 

прямоугольной формы при произвольной координате   с коэффициентом перекрытия 

равным 0,5 показан на рис. 1. 

 
Алгоритм оптимального разрешения практически не применяется в связи с априори 

неизвестной степенью перекрытия сигналов, хотя в принципе его реализация возможна за 

счёт многоканальности построения системы обработки. Поэтому нельзя полностью 
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согласится с выводом о неработоспособности алгоритма оптимального разрешения, 

встречающегося в отдельных публикациях. 

Значительно труднее реализовать оптимальный или близкий к нему по принципу 

обработки алгоритм разрешения целей по пространственным координатам, когда 

формирование решающей функции должно осуществляться антенной системой или 

применением антенной решётки (АР) с пространственными фильтрами. В тоже время 

принцип пространственного разрешения может быть реализован на некоторой линейной 

апертуре антенны. В зависимости от распределения излучателей на апертуре создаётся 

определённое распределение поля. На это поле накладывается поле шумов теплового 

излучения, которое можно считать изотропным. Информация о наличии одного из 

излучателей в присутствии второго мешающего может быть получена путём анализа 

напряжённости поля как функции двух переменных: времени и координаты раскрыва, что 

выполняется дополнительным интегрированием по апертуре с помощью многоэлементной 

антенны типа цифровой антенной решётки (ЦЛАР) и пространственными фильтрами. 

Проведенный анализ показывает, что задача пространственного разрешения, процедура 

которого близка к алгоритму оптимального разрешения, вполне перспективна для 

разработки систем определения состава групповой парной цели. 

Решение задачи включает два этапа:  

1) разработка метода квазиоптимальной пространственной обработки сигналов на 

основе матричных фильтров, обеспечивающим обработку с доступными для практики 

вычислительными ресурсами; 

2) разработка метода определения числа целей с различными азимутами в пределах 

импульсного объёма РЛС и его техническая реализация. 

При решении первой задачи используется метод синтеза обнаружителя на основе 

применения методологии и положений теории функционального анализа, впервые 

предложенный в [4]. 

В качестве критерия оптимизации выбирается критерий наименьших квадратов [7]. 

Использование данного критерия, с одной стороны, не требует знания полных характеристик 

вектора, определяющего выходные сигналы каналов приёма, с другой стороны, позволяет 

применять теоремы и положения функционального анализа (ФА) для упрощения задачи. 

В терминах ФА задача синтеза алгоритма "обнаружения – разрешения" может быть 

сформулирована следующим образом [4]: 

Имеется набор базисных функций (векторов)  MivV i ...1,  , которые принадлежат 

подпространству H  гильбертового пространства 2L , и на этом базисе необходимо 

сформировать вектор ^
cU , который удовлетворяет условию: 

min)()( ^^  c
H

c UUUU .    (3) 

Появляется возможность представления: ^
1

^ uVUc  ,                                                       (4) 

где ^
1u  – оценочный вектор-столбец сигнала цели на выходе первого приёмного 

канала. 

Выполняя операцию векторного дифференцирования по u1
^ 
, получим : 

0)(
)( ^

1^

1

^

1 


VuUV
du

ud H ; UVu 1^
1

 . 

Решая относительно ^
cU , получим решение: 

UVVVVU HH

c

1^ )(  .     (5) 

В правой части равенства (5), используя теорему проектирования ФА, выделим 

выражение, соответствующее, так называемому, фильтру-проектору, который обозначим 
^
rMP  и будем называть матричным фильтром-проектором (ФП). 
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HH
M VVVVPr 1)(  ,     (6) 

где M  – число источников сигналов. 

В терминах ФА говорят, что проектор (6) натянут на столбцы матрицы V. 

С учётом (5) и (6) следует равенство: 

UPrU Mc ^ .      (7) 

После фильтрации матричным ФП алгоритм предусматривает вычисление нормы 

результата и, естественное далее, сравнение с порогом. Если обозначить выходной сигнал 

системы обнаружения при наличии на входе сигналов от M  источников через Mw , то 

алгоритм обнаружения имеет вид: 

oM
H

M wUPrUw  ,     (8) 

где  0w  – порог обнаружения (при заданном M ). 

Формула алгоритма вытекает из одного из свойств проекторов: квадрат нормы 

проекции любого вектора на подпространство, созданное проектором, равно квадратичной 

форме вида: 

UPrUUPr M
H

M 2|||| . 

При наличии в импульсном объёме (ИО) двух целей N – мерный вектор-столбец 

выходных сигналов ЦЛАР имеет выражение: 

шcc UUUU  21 ; 11c1U sv ; 222 svUc  . 

Здесь 1v , 2v  – вектор-столбцы, характеризующие амплитудно-фазовое распределение 

на входах приёмных элементов ЦЛАР: 

]...1[ 111 )1(2
1

 


NjjH eeev ; ]...1[ 222 )1(2
2

 


NjjjH eeev ; 2,12,1 sin , 

где 1s  и 2s   – сигналы целей в опорном канале. 

Фильтр-проектор представляет собой матричный фильтр с передаточной 

характеристикой HH
n VVVVPr  1)( , где V  – матрица размером nN   ( n  – число 

столбцов матрицы V , в нашем случае равно M ). 

Размерность ФП определяется числом столбцов V , то есть для основных моделей ГСЦ 

соответствует 3...2M . 

ФП называют согласованным, если размерность проектора n  совпадает с числом целей 

M  в ИО РЛС ( Mn  ). 

Проектор с учётом числа разрешаемых сигналов должен производить перестройку 

своих параметров. Перестройка необходима для нахождения тех значений параметров, при 

которых максимизируется квадрат нормы проекции выходного сигнала ЦЛАР на 

подпространство, натянутое на столбцы матрицы V  проектора, то есть достигается условие: 

))(max( argα 1*
i

HHH
i UVVVVU  ,    (9) 

где *α  – вектор оценок параметра. 

Преимуществом полученного алгоритма по сравнению с известными алгоритмами 

высокого разрешения является исключение необходимости вычисления обратной 

корреляционной матрицы (КМ) выходных сигналов ЦЛАР и, следовательно, снятие 

ограничений, связанных с её оценкой. 

Решение второй задачи. При неизвестных мощностях сигналов, отражённых от целей, 

достоверный состав групповой цели в импульсном объёме РЛС может быть установлен 

только при включении в систему обработки нескольких ФП, число которых зависит от 

реального состава ГСЦ. С практической точки зрения вполне достаточно априорно задавать 

ожидаемое число целей в луче диаграммы направленности (ДН), равное двум. Это 

подтверждается результатами анализа типовых детерминированных моделей построения 

ГСЦ ("парные" цели, ведомые цели "тройки"). 
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В случае двух разрешаемых целей в системе обработки должно быть два ФП. Из них: 

один ФП должен быть "согласован" с одиночной целью (проектор обозначим 1Pr ) , другой 

"согласован" с групповой целью, включающей две цели (проектор обозначим – 2Pr ). При 

наличии этих двух фильтров-проекторов решение о числе целей в ИО РЛС принимается по 

результатам разности выходных сигналов двух каналов обработки. Решение о наличии двух 

целей в составе ГСЦ принимается тогда, когда выполняется условие: 

pwwww  21 ,     (10) 

где pw  – порог решения, который выбирается из условия обеспечения заданной 

вероятности принятия неправильных решений о числе целей в группе (обычно принимают 

значение 410 ). 

В основу алгоритма определения количества целей в ГСЦ принимается следующее 

свойство проекторов: 

1)(MM1MNNM1MM PrPr)Pr(IPrPrPr   ,                    (11) 

где Pr  – ортогональный проектор, формирующий подпространство, которое 

является ортогональным к подпространству формируемому 1MPr  . 

Алгоритмическая структурная схема подсистемы определения числа целей в ИО РЛС 

представлена на рис. 2. 

 

 
Обозначение характеристик ФП на рис. 2 соответствуют: 

0M1 PrPr  , 12 
0MPrPr . 

Физическая трактовка процедуры разрешения иллюстрируется при подстановке в 

уравнение разрешения (10) значения выходных сигналов, выраженные через характеристики 

проекторов, и преобразовании полученного выражения. 

После подстановки 1w  и 2w  в (10) получим: 

p12
H w)UPr(PrUΔw  .                                                 (12) 

Подпространство, образованное проектором 1Pr , принадлежит подпространству, 

образованному 2Pr  , поэтому имеет место соотношение: 

11221 PrPrPrPrPr  ,                                                      (13) 

с учётом которого соотношение (12) можно представить в виде: 

p12
H wUPrPrUΔw   ,                                             (14) 

где )Pr(IPr 11   – ортогональный проектор для сигнала первой цели. 
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Полученное уравнение решения о разрешении двух целей означает, что в блоке 

вычисления разности схемы (рис. 2) осуществляется режекция сигнала одной из целей и 

обеспечивается обнаружение второй цели. Такая процедура обработки сигналов при 

разрешении вполне соответствует по смыслу алгоритму оптимального разрешения целей 

(сравнение (2) с (12)). 

Оценка вероятности разрешения групповой цели, состоящей из двух одиночных в ИО 

РЛС выполнена методом статистических испытаний Монте-Карло и представлена на 

графике рис. 3. Угловой разнос целей по азимуту составлял 0,5 ширины ДН антенны. 

 
Вывод: при обеспечении отношения с/ш 16 – 20 Дб система высокого разрешения на 

основе двух согласованных с различными целями ФП обеспечивает уверенное разрешение 

( 8,0разр. P ) в два раза лучше, чем релеевское. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМУ РОБОТИ РЕАКТИВНОГО  

ЗАСПОКОЮВАЧА ХИТАВИЦІ 

 
Розглянуті основні параметри роботи реактивного заспокоювача кільової хитавиці. 

Показано, що при досяжних значеннях обраних параметрів створюваний стабілізуючий момент 

попадає у необхідні межі. Обрані оптимальні значення параметрів, що забезпечують заданий 

момент. 

Ключові слова: заспокоювач кільової хитавиці, реактивні сили, оптимальні режими. 

 

Рассмотрены основные параметры работы реактивного успокоителя килевой качки. 

Показано, что при достижимых значениях выбранных параметров создаваемый 

стабилизирующий момент попадает в необходимые пределы. Выбраны оптимальные значения 

параметров, обеспечивающие заданный момент. 

Ключевые слова: успокоитель килевой качки, реактивные силы, оптимальные режимы. 

 

Main operational characteristics of the reactive ship pitching stabilizer are examined. It is shown 

that with reachable values of chosen parameters the created stabilizing moment hits upon necessary 

limits. Optimal parameter values that provide given moment are chosen. 

Keywords: antipitching fin, reaction force, optimum operations. 

 

Постановка проблеми. Поздовжня (кільова) хитавиця часто виникає при русі судна на 

хвилях, і є причиною виникнення багатьох небезпечних явищ: слемінгу, оголення гребного 

гвинта (із відповідним розгоном валу головного двигуна і його перегрівом), вібрації, 

заливаємості. Актуальна ця проблема і для військових суден, які, звичайно, є швидкохідними 

та мають підвищені вимоги до стабільності їх на морському хвилюванні через необхідність 

ефективного використання зброї, жорстко зв’язаної з корпусом корабля. 

Для зменшення кільової хитавиці капітан звичайно зменшує швидкість або інші 

експлуатаційні характеристики руху судна, що є небажаним для цивільних суден, і взагалі 

неприпустимим для військових, які окрім задачі виживання (збереження майна держави та 

життя екіпажу), повинні виконувати також бойові задачі. Єдиним можливим варіантом дій у 

такому випадку, на думку авторів, є використання спеціальних пристроїв – заспокоювачів 

кільової хитавиці. Ефективність можливості заспокоєння обґрунтована теоретично, тому 

актуальною є розробка конкретних видів заспокоювачів, що мають різні фізичні принципи 

роботи. Авторами запропоновано реактивний заспокоювач поздовжньої хитавиці, в якому 

стабілізуючий момент створюється за рахунок викидання по вертикальному напряму суміші 

повітря з водою у носовій частині судна. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У попередніх роботах [1, 3] авторами було 

запропоновано новий за фізичними принципами створення стабілізуючого моменту 

заспокоювач кільової хитавиці. В подальших роботах [2, 4] авторами проведено дослідження 

структури системи управління заспокоювачем такого типу. Шляхом математичного 

моделювання було доведено ефективність заспокоювача кільової хитавиці, за умови, що він 

створює моменти у межах від нуля до максимального значення М0, що було прийняте на 

рівні 10
6
 Нм. В наступних дослідженнях необхідно проаналізувати, чи може заспокоювач 

реактивного типу створювати момент такої величини, і якими для цього повинні бути 

значення параметрів його роботи. Відповідною є ціль даного дослідження. 
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Ціль статті: обрати параметри, що впливають на роботу реактивного заспокоювача 

кільової хитавиці, і визначити їх оптимальні значення, при яких досягаються необхідні 

величини стабілізуючих моментів. 

Основна частина. Коротко розглянемо принцип роботи запропонованого 

заспокоювача, описаний в [1, 3] – рис.1. 
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Рис. 1. Спрощена схема роботи заспокоювача кільової хитавиці 

 

У носовій частині судна є вертикальний трубопровід, в який засмоктується повітря із 

отворів у верхній палубі, яке нагнітається спеціальним пристроєм всередині трубопроводу. У 

трубопровід у визначених пропорціях поступає забортна вода, яка змішується з повітрям і 

утворює дисперсну суміш, що з великою швидкістю викидається із отвору в днищевій 

частині. Струмінь створює реактивну силу Fr, направлену вгору, і яка відповідно гальмує 

коливання на одній половині періоду (коли ніс судна у своєму коливальному русі йде 

донизу). Окрім зменшення хитавиці, даний пристрій створює зону підвищеного тиску в зоні 

удару, що позитивно впливає на динамічні характеристики удару, пом’якшуючи його. 

Поєднаємо стабілізуючий момент, який створює заспокоювач, із фізичними 

параметрами струменя, який забезпечує реактивну дію. Оцінимо загальну залежність 

стабілізуючого моменту Мст від параметрів роботи пристрою. Момент рівний:  

Мст = Fr l,     (1) 

де Fr – реактивна сила, що створює заспокоювач у перпендикулярному до основної 

площини судна напрямі, l – її плече. 

Оскільки проектований пристрій встановлений у носовій частині судна, приймаємо l = 

L/2. Підставляємо в (1): 

 Мст = Fr l = Fr L/2.     (2) 

Реактивну силу знаходимо за ІІ законом Ньютона: 
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Швидкість викиду дисперсної суміші v є сталою, тому її виносимо за знак 

диференціювання: 
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де V – об’єм викинутої за час t суміші, який може бути знайдений, як об’єм прямої 

призми із площею основи, рівною площі поперечного перерізу трубопроводу Sтр біля 

вихідної заслінки (або просто площі вихідної заслінки): 

 V = Sтр h.    (5) 

Висоту призми h знаходимо, знаючи швидкість викидання суміші через вихідну 

заслінку: 

 h = v t.     (6) 

Підставляючи (6) у (5), а результат - у (4), матимемо: 
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Підставляємо (7) у (2): 

Мст = Fr L/2 = Sтрv
2
L/2.     (8) 

Розміри вихідної заслінки приймемо рівними Sтр=1 м
2
, L=143,59 м (проект накатного 

судна). Матимемо: 

Мст =1v
2
143,59/2=71,8v

2
     (9) 

Як видно із (9), основними параметрами роботи заспокоювача є густина дисперсної 

суміші повітря із водою та швидкість викидання суміші із вихідної заслінки. Проаналізуємо 

значення стабілізуючого моменту як функції швидкості викидання при деяких фіксованих 

значеннях густини суміші. Практично важливі випадки знаходяться у межах між густиною 

повітря при стандартних умовах 1,18 кг/м
3
 та густиною води 1025 кг/м

3
. Аналіз зручно вести 

за графіками, наведеними на рисунку 2. 

Розрахуємо потужність заспокоювача, необхідну для створення відповідних 

стабілізуючих моментів. Потужність залежатиме не від значення моменту (вона не залежить 

від плеча), а від параметрів струменя, який викидається із вихідної заслінки, а саме від 

швидкості та густини суміші. 

Потужність (враховуємо, що пристрій працює лише половину періоду): 

Р = Frv/2 = Sтрv
2v/2 = Sтрv

3
/2.             (10) 

Рис. 2. Залежність стабілізуючого моменту від швидкості суміші: 

1 –  = 1,18 кг/м
3
; 2 – 5 кг/м

3
; 3 – 10 кг/м

3
; 4 – 50 кг/м

3
; 5 – 100 кг/м

3
 

 

Наприклад, при густині суміші 50 кг/м
3
 і швидкості 30 м/с (стабілізуючий момент – 

близько 310
6 

Нм) потужність заспокоювача, що розвивається, не більше за 710
5  

Вт. Реальне 

значення потужності може бути і меншим (до 2 разів), тому що швидкість викидання суміші 

не обов’язково є постійною і рівною максимальному значенню. Швидкість може бути 

довільною функцією часу, заданою протягом однієї половини періоду кільової хитавиці. 

Більш докладний аналіз відповідності споживаної потужності до значення 

максимального стабілізуючого моменту, що створює заспокоювач, можна провести за 

допомогою рис. 3 та рис. 4, де зображені залежності цих двох величин від густини суміші та 

швидкості її викидання. 
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Рис. 3. Залежність максимального стабілізуючого моменту від густини суміші та 

швидкості її викидання 
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Рис. 4. Залежність споживаної потужності від густини суміші та швидкості її викидання 

 

З рисунків 3-4 видно, що залежність потужності від швидкості є сильнішою, ніж 

моменту. У той же час і момент і потужність залежать від густини лінійно. Постає задача 

оптимізації параметрів струменя для досягнення мінімальної споживаної потужності при 

заданому значенні стабілізуючого моменту: 
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Обмеженням виступає задане значення моменту. Для даного простого випадку 

оптимізації можна отримати аналітичне рішення: 
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В загальному випадку густина суміші може лежати у межах 1,18-1025 кг/м
3
, але із 

міркувань необхідності пом’якшення удару приймемо 100 кг/м
3
 (точне значення оптимальної 

густини повинно знаходитися шляхом вирішення відповідної аерогідродинамічної задачі, 

тому наведено тут значення задається у нульовому наближенні). Відповідно, звичайно: 

,
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хоча в окремих випадках міркування мінімуму потужності можуть відійти на другий 

план (при необхідності збереження судна, наприклад, у екстремальних штормових умовах), і 

тоді, в задачі (11) можуть з’явитися нові обмеження, що призведе до подальшого зменшення 

густини і відповідного збільшення швидкості. В цілому, робота запропонованого 

заспокоювача потребує певних енергетичних затрат, тому вона, звичайно, є обґрунтованою 

лише у випадку значного хвилювання і відповідної кільової хитавиці. 

Висновки. В роботі обґрунтована можливість використання водно-повітряних 

струменів для створення значних стабілізуючих моментів, що можуть бути застосовані у 

реактивному заспокоювачі кільової хитавиці військового судна. Проаналізовані оптимальні з 

точки зору споживаної потужності режими роботи реактивного заспокоювача і визначено 

необхідне співвідношення параметрів, при якому забезпечується заданий стабілізуючий 

момент. 
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АНАЛІЗ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ СПОЛУК ГРУПИ 62BA
 

 
У статті проводиться порівняльний аналіз окремих властивостей твердих розчинів 

сполук групи 
62BA , що дозволить підвищити якість проведення досліджень та дасть 

можливість створення нової конкурентоспроможної продукції. 

Ключові слова: властивості, твердий розчин, телурид цинку, телурид кадмію, іонний 

зв'язок. 

 

В статье проводится сравнительный анализ отдельных свойств твердых растворов 

соединений группы 
62BA , что даст возможность повысить качество проведения исследований 

и даст возможность создания новой конкурентоспособной продукции. 

Ключевые слова: свойства, твердый раствор, теллурид цинка, теллурид кадмия, ионная 

связь.  

 

In the article the comparative analysis of separate properties of solid solutions of connections of 

group А
2
В

6
 that will give the chance to raise quality of carrying out of researches and will give the chance 

to creations of new competitive production. 

Keywords: properties, solid solution, zinc telluride, cadmium telluride, electrostatic bond. 

 

Вступ. Дослідження властивостей напівпровідникових матеріалів та методів їх 

отримання являється одним із основних напрямків розвитку теорії твердотільної 

мікроелектроніки. Теоретичним фундаментом цього напрямку є рішення загальних проблем 

отримання твердих розчинів бінарних сполук, що були досліджені у роботах [1–10]. 

Проте основна увага приділялась розробці теорії синтезу цих сполук. Тому, у статті за 

мету поставлено проведення порівняльного аналізу термодинамічних та електрофізичних 

властивостей телуридів цинку і кадмію, для удосконалення їх виробництва та керування 

параметрами приладів, що дозволить підвищити якість проведення досліджень та дасть 

можливість створення нової конкурентоспроможної продукції. Досліджувався одночасно 

вплив температури й тиску на кристалічну структуру сполук 62BA . 

Основна частина. Відомо, що сполука TeZnCd xx 1  представляє собою твердий розчин 

бінарних сполук з групи CdTeBA 62  і ZnTe . Ці сполуки перспективні самі по собі як 

детекторні матеріали. Тому до них проявляється двоякий інтерес. Це змушує дослідити 

докладно властивості кожного з них, так і твердого розчину на їх основі. 

Термодинамічні властивості 

Термодинамічні властивості сполук 62BA  вивчені досить докладно. Основні термічні 

константи для сполук 62BA  наводяться в таблиці 1. Усередині кожної групи сполук-аналогів 

спостерігається чітка залежність властивостей від атомного номера неметалу, зі збільшенням 

якого в кожному ряді зростають міжатомні відстані. Тому зменшується міцність зв'язків, про 

що можна судити по зміні термодинамічних характеристик: усередині кожної групи падають 

температура плавлення, теплота й вільна енергія утворення, енергія атомізації. 

Основний метод синтезу сполук 62BA  – одержання з газової фази; тому дуже 

важливими є дані про тиск і склад парів над сполуками. Випар сполук 62BA  

супроводжується їхньою повною дисоціацією на компоненти в газовій фазі відповідно до 

рівняння: 

(ã)2(òâ)(òâ) 21 XMeMeX  . 

Ці результати підтверджуються численними роботами [2–6, 9]. Деякі розходження в 

ступенях дисоціації сполук пояснюються розходженням у методах дослідження. 

Дослідження, виконані мас-спектроскопічним методом і методом оптичного поглинання 

парів, показують практичну відсутність молекул MeX  у газовій фазі. Ступінь дисоціації 
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сполук 62BA , за даними цих досліджень,   близька до 1 (0,99–1). Методи, основані на 

протіканні реакцій парів сірки або селен (що виникають при дисоціації сульфідів і селенідів) 

з воднем або відповідним металом у режимі газового потоку, дають, як правило, занижену в 

порівнянні з першою групою методів ступінь дисоціації (0,87–0,96). Це пояснюється в 

більшості випадків відсутністю рівноваги в системі. 

 

Таблиця 1 

 

Термодинамічні властивості сполук групи 62BA  

 

Сполука й 

тип 

кристалічної 

структури 
* 

Температура 

плавлення t, 
°
С 

Теплота 

плавлення 

H , 

ккал/моль 

Зміна 

ентропії 

при 

плавленні 

S , 

кал/моль 

град 

Теплота 

утворення 
0

15,298H ,  

ккал/моль 

Вільна 

енергія 

утворення 

15,298G , 

ккал/моль 

Теплота 

атомізації 

0D , 

ккал/моль 

Ентропія 
0

15,298S , 

кал/моль 

град 

Тепло-

ємність 
0

15,298C , 

кал/моль 

град 

ZnTe    S  1290 ± 2 15,6 ± 2,0 9,92 28,5 ± 0,2 28,583 105,179±5,6 22,06±0,30 11,88±0,10 

CdTe    S  1092 10,6±1,5 7,77 24,0±0,2 23,553 96,388±1,6 22,70±0,15 11,99±0,05 

 

Температурна залежність тиску насиченого пару над сполуками 62BA  виражається 

рівнянням: 

B
T

A
p lg . 

Величини коефіцієнтів A  і B  цього рівняння наведені в таблиці 2. 

Тиск пару сполук 62BA  залежить від молекулярної сполуки пару окремих елементів, 

що утворяться при дисоціації відповідних халькогенідів. Цинк і кадмій у парах завжди 

моноатомні. До 1200 К телур у парах утворює практично тільки двохатомні молекули. 

 

Таблиця 2 

 

Дані по пружності пару над твердими сполуками типу 62BA   

з урахуванням їхньої повної дисоціації в газовій фазі 

 

Сполука 

Коефіцієнти рівняння 

B
T

A
p )ñòðò.ìì(lg  

Інтервал температур, 

К 

A  B  

ZnTe  11513 9,718 918–1095 

CdTe  10030 9,740 829–1236 

9981,3 9,824 1085–1324 

 

Дослідження парціальних тисків парів компонентів над сполуками 62BA  тісно пов'язані 

з побудовою XTP   діаграм стану. 

Вивчення процесу сублімації халькогенідів підгрупи цинку показало, що всі сполуки 
62BA , крім телуриду ртуті, випаровуються конгруентно. Про це свідчить наявність лінії 

конгруентної сублімації (лінії min ) на діаграмах TP   сполук 62BA . Конгруентно 

випаровуючий склад може не збігатися зі стехіометричним. Наприклад, у випадку сполуки 

CdTe  лінія конгруентного випару зрушена убік надлишку телуру відносно стехіометричного 

складу [7]. 

Конгруентне випаровування обумовлює можливість одержання сполук ZnTe  і CdTe  з 
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газової фази методом сублімації. 

Електрофізичні властивості 

Халькогеніди елементів II групи періодичної системи мають широкий діапазон 

електрофізичних властивостей, від ізоляторів до напівметалів. У таблиці 3 наведені дані про 

ширину забороненої зони, величину ефективної маси й рухливості носіїв струму, а також про 

діелектричні постійні, теплопровідності й інші фізичні властивості сполук 62BA . 

 

Таблиця 3 

 

Електрофізичні й фізичні властивості
*
 сполук 62BA

 

 

С
п

о
л
у
к
а 

Ширина 

забороненої зони 

Ε , ев 

Ефективна маса 

0mme


 

Рухливість 

 , см
2
/в

.
сек 

Діелектрична 

постійна 
Температура 

Дебая при 

80
°
К,   К 

Тепло-

провід-

ність 

при 

300 К 

Вт/см
. 

град 

Коефіцієнт 

лінійного 

розширення 

  при 300 К, 

10
–6

 град 
оптична термічна 

електронів 

0mme


 

дірок 

0mmh


 

електронів 

e  

дірок 

h  
оптична 

ста-

тична 

ZnTe  2,2 2,1 – 0,6 340 110 7,28 10,1 250 0,18 8,3 

CdTe
 

1,5 – 0,096 0,35 1050 80 7,21 10,6 200 0,075 1,3 

*
 Дані для 300

°
К. 

 

Для більшості сполук 62BA  визначені термічна й оптична ширина забороненої зони, а 

також температурний коефіцієнт ширини забороненої зони й зміну її залежно від тиску. Для 

халькогенідів цинку й кадмію величини термічної й оптичної ширини забороненої зони 

добре узгоджуються між собою. Температурний коефіцієнт забороненої зони для 

халькогенідів цинку й кадмію негативний. Зі збільшенням тиску ширина забороненої зони 

зменшується. Зонна модель для халькогенідів цинку й кадмію зі структурою цинкової 

обманки показана на рис. 1. Як приклад розглядається телурид кадмію. Зона провідності C  

має в точці 6Ã  мінімум. Валентна зона важких дірок 2V , має максимум у точці 8Ã  й 

відділена від зони провідності інтервалом енергій gE , рівним 1,6 ев. Енергія прямого 

переходу gE  відповідає ширині забороненої зони E , обумовленої з оптичних і електричних 

вимірювань (табл. 3). 

Сполуки типу 62BA  мають іонно-ковалентний тип зв'язку. Тому, поряд з розсіюванням 

на акустичних коливаннях, характерних для ковалентних структур, істотною особливістю 

цих сполук є розсіювання на оптичних полярних коливаннях решітки. З аналізу 

температурної залежності рухливості видно, що в сполуках 62BA  в області низьких 

температур (нижче 77
 
К) домінує розсіювання на домішках або точкових дефектах, 

обумовлених відхиленням від стехіометрії. При кімнатній і більш високій температурі 

переважає розсіювання на полярних оптичних коливаннях решітки, а також на акустичних 

фононах. У проміжній області температур спостерігається змішаний механізм розсіювання. 

Величини електроопору, а також тип і концентрація носіїв струму в сполуках 62BA  

визначаються відхиленням складу сполук від стехіометрії. 

Вплив дефектів на електрофізичні властивості 

Сполуки типу 62BA  є нестехіометричними сполуками. При надлишку атомів II або VI 

груп у сполуках типу 62BA  електричні властивості визначаються власними дефектами, з 

яких основними є вакансії й атоми в міжвузлах. Передбачається, що вакансії аніонів і 

катіонні атоми в міжвузлах створюють у забороненій зоні донорні рівні, а катіонні вакансії й 

аніонні атоми в міжвузлах – акцепторні рівні. Однак питання про природу дефектів у сполуці 
62BA  досить складне. Оскільки формули для вакансій неметалу й міжвузлових атомів металу 
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в рівняннях квазіхімічних реакцій цілком ідентичні, на підставі дослідження тільки 

електричних властивостей вибір між вакансіями й міжвузловими атомами зробити 

неможливо. Модель дефектного механізму можна вибрати на підставі вивчення самодифузії 

компонентів, оскільки механізм самодифузії безпосередньо залежить від природи дефектів у 

сполуці. 
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Рис. 1. Зонна структура CdTe  при 0 К: 

C  – зона провідності; 1V  – валентна зона легких дірок; 2V  – валентна зона важких дірок;  

3V  – зона відщеплена в результаті спинорбітальної взаємодії 
 

Висновки. Аналіз результатів дослідження показав, що: 

– всі сполуки 62BA , крім телуриду ртуті, випаровуються конгруентно; 

– при аналізі молекулярної сполуки пару цинку й кадмію встановлено, що цинк і 

кадмій завжди моноатомні; 

– із аналізу температурної залежності рухливості зрозуміло, що в сполуках 62BA  в 

області низьких температур (нижче 77
 
К) домінує розсіювання на домішках або точкових 

дефектах, обумовлених відхиленням від стехіометрії. 
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НЕЙТРОННИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАНОСИСТЕМ 

НА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РІДИН 

 
Визначено характер впливу наноструктури на фізичні властивості рідин методом 

нейтронної спектроскопії. Встановлено вплив дефектів структури нанотрубок при різних 

типах опромінення на енергетичні спектри коливальних збуджень. 

Ключові слова: наноструктури, нейтронна спектроскопія, дифузія, коефіцієнт дифузії, 

наносистема, дефект 

 

Определен характер воздействия наноструктуры на физические свойства жидкости 

методом нейтронной спектроскопии. Установлено влияние дефектов структуры нанотрубок 

при различных типах облучения на энергетические спектры колебательных возбуждений. 

Ключевые слова: наноструктура, нейтронная спектроскопия, диффузия, коэффициент 

дифузии, наносистема, дефект 

 

The impact of nanostructure on the physical properties of liquids by means of neutron spectroscopy 

has been defined. The influence of nanotubes structure defects under different types of irradiation on the 

energy spectra of vibrational excitations has been determined. 

Keywords: nanostructure, neutron spectroscopy, diffusion, diffusion coefficient, nanosystem, defect 

 

Вступ. Одним з найбільш динамічно розвинених напрямків сучасної хімічної  фізики є 

вивчення наноструктур в розчинах. По-перше, наноструктури характеризуються 

незвичайними властивостями, які проявляються при різних умовах [1]. По-друге, вони є 

новим матеріалом, що застосовується у технології подвійного призначення і важливих 

критичних технологіях, пов’язаних з хімією, фізикою, біологією, медициною. Це – 

надпровідники, нанотрубки, ендоендральні комплекси, композити, нові виробничі 

технології. [2].  

Постановка проблеми. Відомо, що наноструктури впливають на фізичні властивості 

рідин. Зокрема, для визначення характеру цього впливу застосовують методи нейтронної 

спектроскопії.  

Кількісно величина коефіцієнта дифузії в рідинах є проміжною між значеннями 

характерними для твердих тіл та газів. Якщо для молекул газу коефіцієнт дифузії становить 

(0,1÷1) см
2
/сек., то в рідкому стані – порядку 10

-5
 см

2
/сек., а в твердому – 10

-9
÷10

-10
 см

2
/сек. 

Така різниця у значеннях коефіцієнта дифузії свідчить про різний механізм теплового руху 

частинок (атомів та молекул) в газах, рідинах та твердих тілах. Ця різниця полягає у тому, 

що в газах частинки здійснюють хаотичний поступальний рух, в твердому тілі – коливальний 

біля положення рівноваги, а в рідинах – коливання біля положення рівноваги на протязі часу 

"осілого часу" та перескоки в нове положення рівноваги, яке дифундує [3]. Якщо молекула 

несферична, крім коливань та перескоків в нове положення рівноваги слід враховувати їх 

обертання та обертальні коливання навколо вісі молекул (якщо молекула жорстка), а також 

внутрішній рух, якщо молекула має внутрішні степені вільності. При цьому русі змінюється 

положення рівноваги, яке дифундує, зміщуючись на відстані набагато менші за середню 

відстань між частинками. Це зумовило виділення в коефіцієнті дифузії молекул рідин двох 

складових – активаційного чи "стрибкового" (одночастинкового) та колективного або 

неперервної дифузії [4]. Експериментально коефіцієнт дифузії можна визначити методами 

мічених атомів [5], ЯМР [6], квазіпружного розсіяння повільних нейтронів [7]. 

Аналіз досліджень та публікацій. Метод квазіпружного розсіяння повільних 

нейтронів є унікальним інструментом дослідження особливостей механізму дифузії атомів в 

рідинах. Це зумовлено специфікою взаємодії повільних нейтронів із речовиною, пов’язаною 

з тим, що енергія повільних нейтронів має той самий порядок, що і енергія теплового руху 

атомів. Нейтронний метод має велику практичну цінність, бо інші методи менш чутливі і 

менш точні при дослідженні коефіцієнта дифузії. В методі мічених атомів виникає 
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необхідність замінити частину атомів речовини на їх ізотопи, а величина коефіцієнта дифузії 

залежить не лише від енергії міжмолекулярної взаємодії, а і від маси атомів. Тому фактично 

методом мічених атомів досліджується коефіцієнт самодифузії атомів ізотопу, а не тієї 

речовини, яку ми вивчаємо. 

При використанні методу квазіпружного розсіяння повільних нейтронів коефіцієнт 

дифузії визначається по енергетичному уширенню піків спектру ∆Е від q
2
, де q

2
 – квадрат 

переданого імпульсу. Блок-схема експерименту, розробленого Л.А. Булавіним, представлена 

на рис. 1. 

 
Рис. 1. Блок-схема методу квазіпружного розсіяння повільних нейтронів 

 

"Білий пучок" нейтронів із реактора 1, сформований коліматором 2, попадає на 

кристал-монохроматор 3. Як монохроматор використовувався монокристал цинку. Для 

створення імпульсного потоку монохроматичних нейтронів відбитий від монокристала пучок 

нейтронів з енергією Е0=13.26 меВ переривався механічним переривником 4 і попадав на 

досліджуваний зразок, який знаходився в контейнері 5. Можливі зміни інтенсивності 

монохроматичного пучка нейтронів фіксувались за допомогою монітора 6. Нейтрони, 

розсіяні зразком під різними кутами, реєструвалися системою з восьми детекторів 7, 

розміщених у вертикальній площині по колу з радіусом R=2.82 м, в центрі якого знаходився 

зразок. Енергетичні спектри розсіяних нейтронів вимірювались методом за часом прольоту 

одночасно під декількома кутами в діапазоні (9÷117). Спектр нейтронів аналізувався на 

багатоканальному часовому аналізаторі АІ-4096.  

Умовно в спектрометрі можна виділити: 

а) систему формування монохроматичного імпульсного пучка нейтронів; 

б) систему вимірювання енергетичних спектрів нейтронів, розсіяних зразком. 

При аналізі отриманих експериментальних даних спираються на уявлення про 

колективний (лагранжевий) та активаційний, (френкелівський) одночастинковий внески в 

коефіцієнт дифузії. При цьому, згідно моделі Булавіна-Оскотського-Іванова  
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де ∆Е(q
2
) – енергетичне уширення квазіпружного піку розсіяних нейтронів, q

2
 – квадрат 

переданого імпульсу, 0  – середній час життя міжмолекулярного зв’язку досліджуваної 
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рідини, 
колD  – колективний внесок в коефіцієнт самодифузії молекул, D  – повний 

коефіцієнт самодифузії, W  – фактор Дебая-Валлера. При великих значеннях переданого 

хвильового вектора ( q   ) формула (1) переходить у таку 
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Колективний внесок у коефіцієнт дифузії визначається зі зміни E  при зміні квадрата 

переданого хвильового вектору 
2q  від 8 Å

-2
 до 12,2 Å

-2
. Підставляючи знайдені таким чином 

значення 
колD  в формулу (2), отримаємо значення 0 . 

При малих значеннях 0q   з формули (2) маємо 
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,     (5) 

тобто повний коефіцієнт дифузії D  визначається за зміною E  при зміні 
2q  від 0 до 

1,5 Å
-2

.  

Як видно з формули (2), різні внески в коефіцієнти дифузії характеризуються якісно 

різними залежностями ∆Е від q
2
. Тому можна їх виділити з експериментального визначеного 

коефіцієнта дифузії.  

Мета. Експериментально і теоретично дослідити характер впливу наноструктури на 

фізичні властивості рідин методом нейтронної спектроскопії. Встановити вплив дефектів 

структури нанотрубок при різних типах опромінення на енергетичні спектри коливальних 

збуджень. В рамках запропонованої методики дослідження коефіцієнту самодифузії розчинів 

нанотрубок встановити мікроскопічний механізм дифузії розчинника, а саме: можливість 

розділення дифузії на частину, пов’язану з міжмолекулярними зв’язками типу "бензол-

нанотрубка"і частину, яка відповідає за проникнення розчинника всередину нанотрубок. 

Матеріали та методи досліджень. Як матрицю для досліджень використовували 

розчини домішок  нанотрубок в бензолі. Дослідження проводилися методом квазіпружного 

розсіяння повільних нейтронів на нейтронному спектрометрі, який розташований на 

атомному реакторі ВВР-М Інституту ядерних досліджень НАН України. 

Експериментальні результати. Сучасні методи отримання та очистки нанотрубок у 

макроскопічних масах базуються на технології розчинення. Внаслідок інтенсивного 

термічного впливу на поверхню кристалічного графіту утворюється сажа, яка вміщує до 12% 

нанотрубок і фулеренів. Відокремлення нанотрубок і фулеренів від сажі базується на тому, 

що на відміну від сажі, вони непогано розчиняються в бензолі, толуолі, ксилолі та інших 

органічних розчинниках [8]. Структура таких розчинів досліджувалася як експериментально, 

так і теоретично [9, 10]. Було показано, що навіть в розведених розчинниках при кімнатній 

температурі нанотрубки утворюють агрегати – кластери. 

Електронні спектри поглинання [10] показують, що при концентрації нанотрубок від 

0.18 г/л до 0.78 г/л в бензолі кластери можуть бути описані як фрактальні структури з 

фрактальною розмірністю d≈2.1, що узгоджується з теоретичними розрахунками [9]. Такі 
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зміни у структурі органічного розчинника при добавленні нанотрубок зумовлюють 

особливості кінетичних властивостей розчинника, наприклад, його коефіцієнта самодифузії.  

Досліджено вплив домішок нанотрубок, розчинених в бензолі, на коефіцієнт 

самодифузії молекул бензолу [11]. Нанотрубки екстрагувались бензолом із сажі, 

синтезованої класичним методом [1], який набув широкого розповсюдження: сажу 

одержували в процесі електродугового випаровування графітових електродів і подальшої 

конденсації атомів вуглецю в атмосфері гелію. Дослідження проводилися методом 

квазіпружного розсіяння повільних нейтронів [12] на нейтронному спектрометрі, який 

розташований на атомному реакторі ВВР-М Інституту ядерних досліджень НАН України. 

Для експерименту ми використовували 2 зразки: чистий бензол и розчин нанотрубок у 

бензолі з концентрацією 3 мг/л. Час експозиції для кожного із зразків складав 20 год. при 

температурі 293 K. Спектри розсіяння були проаналізовані в рамках дифузійної моделі 

Булавіна-Оскотського [12], згідно якої енергетичне розширення квазіпружного піку 

визначається за формулою (2). Повний, колективний коефіцієнти самодифузії D , 
колD  та 

час осілого життя молекул бензолу 
0  розраховувались за формулами (2) – (5).  

У табл. 1 наведені розраховані величини D , 
колD  та 

0  для чистого бензолу і бензолу 

з фулереном C60.  

 

Таблиця 1 

Дифузійні параметри, отримані з аналізу експерименту 

 

Зразок  910D    м
2
/с кол 910D    м

2
/с 12

0 10    с  

Бензол  3.72 (  0.15)  0.25 (  0.31)  0.50 (  0.08)   

Бензол з нанотрубками  3.13 (  0.15)  0.39 (  0.31)  0.48 (  0.08)   

 

На рис. 2 представлені залежності уширення квазіпружного піку E  від квадрату 

переданого хвильового вектору 
2q  розсіяних нейтронів на молекулах чистого розчинника 

(штрихова крива) і при наявності розчинених нанотрубок (суцільна крива) у бензолі.  

 

 
Рис. 2. Уширення квазіпружного піку розсіяних нейтронів як функція квадрату 

переданого імпульсу 
2( )  E E q . Штрихова крива – чистий бензол, суцільна – бензол з 

нанотрубками. Точки – експериментальні дані 

Висновок. З аналізу експерименту випливає, що після розчинення нанотрубок в 

бензолі його коефіцієнт самодифузії зменшується (~15%), а колективна складова 
колD  
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збільшується (~20%), що можна пояснити групуванням певної частини молекул бензолу 

навколо нанотрубок. 

У рамках запропонованої методики дослідження коефіцієнту самодифузії розчинів 

нанотрубок  встановлено мікроскопічний механізм дифузії розчинника, а саме: можливість 

розділення дифузії на частину, пов’язану з міжмолекулярними зв’язками типу "бензол-

нанотрубка" і частину, яка відповідає за проникнення розчинника всередину нанотрубок.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЕМКОСТНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

 
Разработаны алгоритм и программа, реализующие имитационную модель 

дифференциального емкостного преобразователя перемещений. С их помощью было проведено 

исследование данного преобразователя. По результатам исследования были даны рекомендации 

по выбору его конструктивных параметров. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, численный эксперимент, преобразователь 

перемещений, емкость. 

 

Розроблені алгоритм і програма, які реалізують імітаційну модель диференціального 

ємнісного перетворювача переміщення. З їх допомогою було проведено дослідження цього 

перетворювача. По результатам дослідження були дані рекомендації по вибору його 

конструктивних параметрів. 

Ключові слова: імітаційне моделювання, чисельний експеримент, перетворювач 

переміщень, ємність. 

 

The algorithm and the program realizing imitating model of the differential capacitor converter of 

movings was developed. With their help it has been carried out research of the given converter. By results 

of research recommendations at the choice of its design parameter have been given. 

Keywords: imitating modeling, numerical experiment, the converter of movement, capacity. 

 

Постановка проблемы. При решении задач проектирования емкостных 

преобразователей перемещения возникает проблема оценки влияния конструктивных 

параметров на их характеристики. Особенно эта проблема актуальна при проектировании 

высокоточных преобразователей. 

Анализ последних исследований и публикаций. Известен дифференциальный 

емкостной преобразователь перемещений [1]. Достоинствами этого преобразователя 

перемещений являются неограниченный диапазон измерения, высокая технологичность и 

надежность. Точность данного преобразователя и ее зависимость от его конструктивных 

параметров не исследовалась. Поэтому целесообразно оценить влияние конструктивных 

параметров преобразователя на его точность. 

Цель статьи. Провести исследование влияния конструктивных параметров емкостного 

дифференциального преобразователя перемещений на его точность. 

Основные результаты исследований. Емкостной дифференциальный 

преобразователь перемещений (рис. 1) содержит: секции токового электрода 1 и 2, 

потенциальные электроды 3 и 4, преобразователи емкость-напряжение 5 и 6, генератор 

переменного напряжения 7, преобразователи напряжение-код 8, 9, 10, микроконтроллер 11. 

При перемещении потенциальных электродов 3, 4 изменяется емкость 

дифференциальных конденсаторов, образованных секциями токовых электродов 1, 2 и 

потенциальными электродами 3, 4. Изменение емкости этих конденсаторов приводит к 

изменению напряжения на выходах преобразователей емкость-напряжение 5, 6, как показано 

на рис. 2.  
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Рис. 1. Емкостной дифференциальный преобразователь перемещений 
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Рис. 2. Зависимость амплитуд выходных напряжений преобразователей 

емкость-напряжение от перемещения 
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Напряжения с выходов преобразователей 5, 6 и генератора переменного напряжения 

поступают на АЦП 8, 9, 10, где превращаются в коды, пропорциональные напряжению. Эти 

коды поступают в микроконтроллер 11, который определяет величину перемещения по 

следующим зависимостям: 
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где х – перемещение, 

s – количество пройденных секций, 

m – номер четвертьсекции (1, 2, 3 или 4), 

p – ширина секции (w) + ширина зазора между секциями (g), 

ãåíU - амплитуда напряжения генератора, 

1iU  - амплитуда выходного напряжения преобразователя емкость-напряжение 5, 

2iU  - амплитуда выходного напряжения преобразователя емкость-напряжение 6. 

Количество пройденных секций s и номер четвертьсекции m определяются 

микроконтроллером по следующим зависимостям: 
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где ф1i, ф2i, ф3i, ф4i – величины, которые определяются следующим образом 
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Предложенный емкостной дифференциальный преобразователь перемещений 

позволяет измерять перемещения в диапазоне от 0 до w·(N─1,5), где N – общее число секций.  

Для исследования зависимости характеристик преобразователя от его конструктивных 

параметров была создана компьютерная программа, реализующая имитационную модель [2] 

данного преобразователя. 

Алгоритм работы программы (рис. 3) следующий. 
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Рис. 3. Схема алгоритма работы программы 

 

Шаг 1. Ввод шага дискретизации по времени и конструктивных параметров 

преобразователя: зазора между электродами (h), длины секции (l), ширины секции (w), зазора 

между секциями (g), количества секций (k), амплитуды сигнала генератора (Uga),  
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частоты сигнала генератора (fg), разрядности АЦП (R), частоты дискретизации АЦП 

(fadc), максимального входного напряжения АЦП (Uadc_max), минимального входного 

напряжения АЦП (Uadc_min), числа измерений АЦП (n), необходимых для определения 

амплитуды, скорости движения потенциальных электродов (v). 

Шаг 2. Выполняется определение текущего момента времени. 

Шаг 3. Реализуется изменение во времени положения потенциальных электродов 

относительно токовых. 

Шаг 4. Определяется выходное значение напряжения генератора синусоидальных 

сигналов в текущий момент времени. 

Шаг 5. Процедура моделирования преобразователей емкость-напряжение выполняет 

определение емкостей образованных токовыми и потенциальными электродами в 

соответствии с текущей координатой. На основе полученных значений емкостей 

вычисляются значения выходных напряжений преобразователей емкость-

напряжение(U1,U2). 

Шаг 6. Выполняется преобразование напряжений с входов преобразователей емкость-

напряжение в код.  

Шаг 7. Процедура реализует преобразование полученных кодов в значение 

перемещения в соответствии с формулами (1-3). 

Шаг 8. Переход к следующему шагу моделирования. 

Шаг 9. Если моделирование окончено (достигнут последний шаг моделирования), то 

выполняется переход к шагу 10, в противном случае – к шагу 2. 

Шаг 10. По полученным результатам моделирования производится вычисление 

значений разрешения, максимальной и вероятной погрешности преобразователя. 

Шаг 11. Осуществляется вывод результатов моделирования на экран. 

С помощью этой программы были проведены однофакторные численные эксперименты 

с целью определения влияния конструктивных параметров преобразователя на его точность. 

При проведении этих экспериментов примем: шаг дискретизации по времени равным 1 нс, 

зазор между электродами - 0,1 мм, длину секций – 10 мм, максимальное входное напряжение 

АЦП - 10 В, минимальное входное напряжение АЦП –  

 – 10 В, амплитуда сигнала генератора – 10 В. 

Эксперимент 1. Оценим влияние количества выборок АЦП, используемых для 

определения амплитуды сигнала, на точность и разрешение преобразователя (рис. 4). 

Значения остальных конструктивных параметров примем равными следующим величинам: 

ширина секции - 10 мм, зазор между секциями - 0,1 мм, количество секций – 25, частота 

сигнала генератора - 911 кГц, разрядность АЦП - 14 бит, частота дискретизации АЦП - 200 

кГц, скорость движения потенциальных электродов - 0,25 м/с. 

Согласно полученному графику (рис.4) количество выборок АЦП, используемых для 

определения амплитуды, не влияет на точность преобразователя. Зависимость разрешающей 

способности от количества выборок АЦП линейна. Оптимальное значение количества 

выборок АЦП находится в диапазоне 10-30, т.к. при этом разрешающая способность 

соответствует погрешности преобразователя.  

Эксперимент 2. Оценим влияние ширины секции на точность преобразователя (рис. 5). 

Значения остальных конструктивных параметров примем равными следующим величинам: 

зазор между секциями - 0,2 мм, количество секций – 25, частота сигнала генератора - 227 

кГц, разрядность АЦП - 14 бит, частота дискретизации АЦП - 200 кГц, число измерений 

АЦП для определения амплитуды – 20, скорость движения потенциальных электродов - 0,25 

м/с. 

На основе полученных результатов (рис. 5) можно сделать вывод, что ширина секции 

должна быть не меньше одного миллиметра. Использование секций больше 10 мм также не 

целесообразно из-за существенного ухудшения точности. 
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Рис. 4. Зависимость точности и разрешения измерения от количества выборок АЦП, 

используемых для определения амплитуды: 

□-□-□ – максимальная погрешность измерения (Δmax); ○-○-○ – вероятная погрешность 

измерения (Δвер); ▲-▲-▲ – разрешение (r) 

 
Рис. 5. Зависимость точности измерения от ширины секции: 

□-□-□ – максимальная погрешность измерения (Δmax); ○-○-○ – вероятная погрешность 

измерения (Δвер) 
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Эксперимент 3. Определим влияние зазора между секциями на точность 

преобразователя (рис. 6). Значения остальных конструктивных параметров примем равными 

следующим величинам: ширина секции - 4 мм, количество секций – 25, частота сигнала 

генератора - 927000 Гц, разрядность АЦП - 14 бит, частота дискретизации - АЦП 200 кГц, 

число измерений АЦП для определения амплитуды – 20, скорость движения потенциальных 

электродов - 0,25 м/с. 

 
Рис. 6. Зависимость точности измерения от зазора между секциями: 

□-□-□ – максимальная погрешность измерения (Δmax); ○-○-○ – вероятная погрешность 

измерения (Δвер) 

 

Таким образом, согласно рис.6, зазор между секциями в диапазоне от 0,1 мм до 0,8 мм 

существенно не влияет на точность преобразователя. Дальнейшее увеличение зазора 

приводит к резкому увеличению погрешности. 

Эксперимент 4. Получим зависимость между частотой генератора и точностью 

преобразователя (рис. 7). Значения остальных конструктивных параметров примем равными 

следующим величинам: ширина секции - 4 мм, зазор между секциями - 0,1 мм, количество 

секций – 25, разрядность АЦП - 14 бит, частота дискретизации - АЦП 200 кГц, число 

измерений АЦП для определения амплитуды – 20, скорость движения потенциальных 

электродов 0,25 м/с. 

Исходя из полученных результатов (рис. 7) можно сделать следующие выводы: во-

первых, уменьшение частоты генератора ниже 3 кГц приводит к существенному ухудшению 

точности преобразователя, во-вторых, увеличение частоты генератора свыше 273 кГц не 

приводит к увеличению точности. Наиболее оптимальным диапазоном для преобразователя 

является диапазон от 173 до 273 кГц, т.к. в этом диапазоне погрешность измерения 

минимальна. 

Эксперимент 5. Оценим влияние разрядности АЦП на точность преобразователя (рис. 

8). Значения остальных конструктивных параметров примем равными следующим 

величинам: ширина секции - 4 мм, зазор между секциями - 0,1 мм, количество секций - 25, 

частота сигнала генератора - 227 кГц, частота дискретизации АЦП - 200 кГц, число 

измерений АЦП для определения амплитуды - 20, скорость движения потенциальных 

электродов - 0,25 м/с. 
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Рис. 7. Зависимость точности измерения от частоты генератора: 

□ □ □ – максимальная погрешность измерения (Δmax); ○ ○ ○ – вероятная погрешность 

измерения (Δвер) 

 

 

Рис. 8. Зависимость точности измерения от разрядности АЦП: 

□-□-□ – максимальная погрешность измерения (Δmax); ○-○-○ – вероятная погрешность 

измерения (Δвер) 
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Таким образом, из рис.8 видно, что повышение разрядности АЦП в диапазоне от 8 до 

12 бит приводит к повышению точности преобразования. Дальнейшее повышение 

разрядности АЦП нецелесообразно, т.к. не влияет на точность преобразования.  

Эксперимент 6. Определим влияние частоты дискретизации АЦП на точность и 

разрешение преобразователя (рис. 9). Значения остальных конструктивных параметров 

примем равными следующим величинам: ширина секции 4 мм, зазор между секциями 0,1 

мм, количество секций 25, частота сигнала генератора 227000 Гц, разрядность АЦП 14 бит, 

число измерений АЦП для определения амплитуды 20, скорость движения потенциальных 

электродов 0,25 м/с. 

На основе полученных результатов (рис. 9) можно сделать следующие выводы: частота 

дискретизации АЦП должна быть больше 200 кГц, в противном случае значительно 

ухудшается точность и разрешение преобразователя. Однако повышение частоты 

дискретизации выше 1 МГц нецелесообразно, т.к. погрешность при этом не уменьшается, а 

дальнейшее улучшение разрешения не имеет смысла т.к. разрешающая способность 

преобразователя становится меньше его погрешности. 

 

 
Рис. 9. Зависимость точности и разрешения измерения от частоты  

дискретизации АЦП: 

□ □ □ – максимальная погрешность измерения (Δmax); ○ ○ ○ – вероятная погрешность 

измерения (Δвер); ▲ ▲ ▲ – разрешение (r) 

 

Эксперимент 7. Получим зависимость между скоростью движения потенциальных 

электродов и точностью преобразователя (рис. 10). Значения остальных конструктивных 

параметров примем равными следующим величинам: ширина секции 4 мм, зазор между 

секциями 0,2 мм, количество секций 25, частота сигнала генератора 227 кГц, разрядность 

АЦП 14 бит, частота дискретизации АЦП 200 кГц, число измерений АЦП для определения 

амплитуды 20.  
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Рис. 10.  Зависимость точности измерения от скорости движения 

потенциальных электродов: 

○-○-○ – максимальная погрешность измерения (Δmax); □-□-□ – вероятная погрешность 

измерения (Δвер). 

 

Согласно полученному графику (рис. 10) можно сделать вывод, что рост скорости 

движения потенциальных электродов приводит к ухудшению точности преобразователя, 

однако не значительно.  

Выводы. Точность емкостного дифференциального преобразователя перемещений 

имеет сложную, нелинейную зависимость от его конструктивных параметров. Для 

определения оптимальных конструктивных параметров преобразователя необходимо 

построение математической модели с использованием многофакторного эксперимента. На 

основании полученных результатов для многофакторного эксперимента можно 

рекомендовать следующую область исследования: 

· ширина секции 1 – 10 мм, 

· зазор между секциями 0,2 – 0,8 мм, 

· частота сигнала генератора 173 – 273 кГц, 

· разрядность АЦП 12 – 14 бит, 

· частота дискретизации АЦП 200 – 1000 кГц, 

· число измерений АЦП для определения амплитуды 10-30.  

Дальнейшие исследования будут направлены на получение многофакторной 

математической модели для точности преобразователя. 
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УДК 551.501.793                                                                   Прокопенко Є.В. (НАДПСУ) 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗРІЗНЕННЯ СИГНАЛІВ ВІД 

СТОРОННІХ ОБ’ЄКТІВ В ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМАХ 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

 
У статті приведено результати дослідження, щодо оптимізації побудови виявлення 

сторонніх об’єктів на зображеннях в системах відеоспостереження за сигнальними ознаками. 

Отримані співвідношення та структури виявлячів, з урахуванням особливостей апріорних та 

апостеріорних сигнальних ознак в системах відеоспостереження показують, що вирішення 

статистичної задачі виявлення в цих умовах значно відрізняється від загальноприйнятих 

підходів і вимагає певних специфічних заходів.  

Ключові слова: оптико-електронні системи, відеоспостереження, виявлення, 

оптимальний приймач, відео зображення, сторонні об’єкти. 

 

В статье приведены результаты исследования, относительно оптимизации построения 

обнаружения посторонних объектов на изображениях в системах видеонаблюдения за 

сигнальными признаками. Полученные соотношения и структуры виявителей, с учетом 

особенностей априорных и апостериорных сигнальных признаков в системах видеонаблюдения 

показывают, что решение статистической задачи выявления в этих условиях значительно 

отличается от общепринятых подходов и требует определенных специфических мер.  

Ключевые слова: оптико-электронные системы, видеонаблюдение, выявление, 

оптимальный приемник, видео изображения, посторонние объекты. 

 
In the article the results of research, concerning optimisation of construction of detection of foreign 

objects on images in video observation systems behind alarm signs are resulted. The received parities 

taking into account features aprioristic and posteriori alarm signs in video observation systems show, that 

the decision of a statistical problem of revealing in these conditions considerably differs from the standard 

approaches and demands certain specific measures.  

Keywords: optoelectronic systems, video observation, revelation, optimal receiver, image video, 

foreign objects. 

 

Вступ. Сучасні тенденції в розвитку системи інженерно-технічного контролю охорони 

кордону [1], свідчать про всебічне нарощення систем автоматизованого дистанційного 

контролю, а відповідно і автоматизацію та інтелектуалізацію системи в цілому. Невід’ємною 

частиною цієї системи, є засоби відеоспостереження, що виконують роль джерел первинної 

інформації про обстановку на ділянці відповідальності. Очевидно, що візуальний моніторинг 

великої кількості інформації в таких системах виключно оператором, фізично не можливий і 

виникає гостра необхідність застосування алгоритмів додаткової обробки відео зображень на 

предмет виявлення на них сторонніх об’єктів [2,3]. На відміну від загальноприйнятих 

підходів в системах радіолокаційного та відеоспостереження, в умовах ведення 

відеоспостереження на відкритих ділянках місцевості з безліччю як рухомих так і статичних 

об’єктів, задачу виявлення сторонніх об’єктів на відео зображенні необхідно вирішувати зі 

значним підвищенням вимог до достовірності, як за показником ймовірності хибної тривоги 

так і за показником ймовірності пропуску сигналу, оскільки їх ціна однаково висока, при 

цьому вимоги до правильного виявлення так само підвищенні як і до правильного не 

виявлення. 

Основна частина. В системах відеоспостереження, як це показано в ряді робіт [3], 

застосовувати класичні методи побудови оптимальних виявлячів недоцільно, оскільки при 

обробці сигналів з виходу відео реєстратора є певні особливості в співвідношенні часових 

інтервалів огляду і наявності об’єктів. Основним індикатором цих особливостей, є висока 

залежність ймовірності виявлення об’єкту від середнього часу не виявлення, при 

знаходженні його в зоні спостереження. А отже, за таких умов, метод виявлення об’єкту, що 

з'являється в невизначений момент часу  і при якому, для заданого розподілу ймовірностей 
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P(t0), середній час невиявленого існування об’єкту найменший, полягає в наступному: при 

кожному значенні обчислюється величина відношення правдоподібності 

 що визначається з виразу:  

 

де  – відношення правдоподібності для множини  відліків сигналу при 

наявності об’єкту в зоні спостереження,рішення про появу об’єктуприймається, якщо при 

деякому п ця величина перевищує поріг . 

Величину ,в даному випадку, можна записати в наступному вигляді: 

 
де 

 
Оскільки  

 
то з формули (2) отримується 

 
 

Відповідно цього рекурентного співвідношення, оптимальний пристрій виявлення 

об’єкту при реалізації системи відеоспостереження, містить перемножувач, суматор, 

пристрій пам'яті, і пороговий пристрій (рис. 1). 

 

Обчислювач  

Формувач одиничних 

елементів Σ 

X 

Запам’ятовуючи

й пристрій 

Пороговий 

пристрій 

 

 
 

Рис. 1.Структура пристрою виявлення сторонніх об’єктів на відео зображенні 

 

В даній структурі, запам’ятовуючий пристрій зберігає вихідну величину 

перемножувача протягом періоду проходження відліків послідовності  реалізуючи 

рекурентність обробки, а пороговий пристрій виробляє сигнал наявності цілі, якщо вихідна 

величина  перевищує поріг . 
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Описаний метод виявлення відповідає таким умовам, при яких об’єкт, з'явившись у зоні 

спостереження, залишається в ній до виявлення. Якщо час перебування об’єкту обмежений 

дорівнює  періодам огляду, то нижню межу суми по  слід прийняти рівним . 

При цьому в виявлячі при кожному значенні п обчислюється і порівнюється з порогом 

величина 

 
Останній вираз можна записати у вигляді: 

 
де 

 
Пристрій виявлення цілі для розглянутих умов відрізняється від попереднього 

наявністю додаткового блоку пам'яті і схеми віднімання (рис. 2). 
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Рис. 2. Пристрій якнайшвидшого виявлення при обмеженому часі перебування мети в 

зоні огляду 

 

Блок пам'яті призначений для зберігання величини  протягом r періодів огляду. 

Цей блок повинен мати  комірок пам'яті для зберігання наступних 

величин:  Схема віднімання формує різницю  

величин  і , перша з яких надходить із виходу перемножувача а друга з блоку 

пам'яті. 

Запропонований оптимальний метод виявлення об’єктів пов'язаний з необхідністю 

включення в обчислювальну при кожному значенні п, величину  усіх відліків 

спостережуваної послідовності , починаючи з . Якщо об’єкт з моменту появи і до 

виявлення може перебувати в різних елементах розрізнення контрольованої зони, то 

кількість можливих траєкторій об’єкту, для кожної з яких у пристрої виявлення повинна 

обчислюватися величина відношення правдоподібності, може бути дуже великою, а пристрій 

виявлення надто складним. 

У зв'язку з цим, замість рекурентного співвідношення (4) необхідно використовувати 

спрощений варіант: 
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і розв'язок про появу об’єкту видається в тому випадку, коли , де поріг С не залежить 

від пі вибирається виходячи з необхідності забезпечення заданого значення . 

Перехід до даного співвідношення заснований на використанні правила «відбору 

більшого значення». Дане правило полягає в тому, що приймається найбільшим із 

двох:  або . Перша із цих величин представляє собою коефіцієнт 

правдоподібності, що відповідає гіпотезі «об’єкт з'явився між -м і п-мперіодами 

огляду». Друга дорівнює найбільшому з п-1 коефіцієнтів правдоподібності, кожний з яких 

відповідає одній з наступних гіпотез: «ціль з'явилася перед першим оглядом», «ціль з'явилася 

перед другим оглядом», ... «ціль з'явилася перед (п-1)-м оглядом». Таким чином, вираз (8) 

визначає найбільший з п коефіцієнтів правдоподібності, кожний з яких відповідає або одній з 

перерахованих гіпотез, або гіпотезі «ціль з'явилася перед п-м оглядом». 

Характер зміни величини  в області її значень менших одиниці, можна не 

фіксувати в процесі обробки, тобто при <l вважається = l. 

Таким чином, «сигнальна» безліч буде містити у собі всі послідовності , що 

задовольняють умові 

 
де  

 
Особливість розглянутого методу виявлення об’єкту полягає в тому, що величина 

 ухвалює значення, що дорівнює одиниці, якщо при деякому п виконується умова 

<l. При цьому послідовність  виключається з обробки. Зазначена особливість 

приводить доістотного спрощення пристрою обробки при виявленні рухомих об’єктів. 

Замість величини  у пристрої простіше обчислювати її логарифм  і 

порівнювати його з порогом lg С. Логарифмуючи обидві частини вираpe, одержуємо 

 
де 

 
Описаний метод виявлення тотожний з методом послідовного спостерігача у випадку, 

коли нижній поріг дорівнює одиниці і часто називається методом виродженого послідовного 

аналізу. 

Пристрій виявлення об’єкту при використанні даного методу містить блок формування 

величини , суматор, блок пам'яті і пороговий пристрій (рис. 3). 
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Рис. 3. Пристрій виявлення об’єкту методом виродженого послідовного аналізу 

 

У суматорі проводиться додавання величин  і . Якщо сума цих величин 

від’ємна, то її значення приймається нульовим. Пороговий пристрій видає сигнал про 

наявність об’єкту, якщо >lg С. 

Висновок. Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що при виявленні стороннього 

об’єкту на відео зображенні, поряд з розглянутими оптимальними методами можуть 

використовуватися так звані серійні критерії виявлення. В останньому випадку рішення про 

появу об’єкту, що видається після надходження у виявляч відліку визначається k 

відліками послідовності , де k - задане число. Порівняння 

запропонованого методу виродженого послідовного аналізу і серійних критеріїв показує, що 

цей метод забезпечує значно менший час  при виявленні слабких сигналів. 
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РОЗРОБКА МЕТОДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЯВНИКА-

РОЗРІЗНЮВАЧА НЕРІВНОПОТУЖНИХ ФМ СИГНАЛІВ ЗА РАХУНОК 

НЕУЗГОДЖЕНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ 

 
Розглядається один з методів зниження рівня бічних пелюсток фазоманіпульованних (ФМ) 

сигналів на виході фільтра стиснення в радіотехнічних засобах радіолокаційних станцій і 

оцінюються втрати у відношенні сигнал / шум, зумовлені неузгоджені прийомом ФМ сигналів. 

Ключові слова: відношення сигнал / шум, частотний зсув сигналу, взаємна кореляційна 

функції, код Баркера, частотний спектр. 

 

Рассматривается один из методов снижения уровня боковых лепестков 

фазоманипульованних (ФМ) сигналов на выходе фильтра сжатия в радиотехнических средствах 

радиолокационных станций и оцениваются потери в отношении сигнал/шум, обусловленные 

несогласованные приемом ФМ сигналов. 

Ключевые слова: отношение сигнал/шум, частотный сдвиг сигнала, взаимная 

корреляционная функции, код Баркера, частотный спектр. 

 

One of methods of decline of level of lateral petals of fazomanipulovannih (FM) signals is 

considered on the output of filter of compression in radio engineering facilities of the radio-location 

stations and the losses in the relation are estimated signal/noise, conditioned uncoordinated by the 

reception of the FM signals. 

Keywords: the relation is a signal/noise, frequency change of signal, mutual correlation the 

functions, the Barkera code, frequency spectrum. 

 

Постановка завдання. У теорії виявлення і вирішення сигналів звичайно розглядають 

два випадки виявлення-розділ [1]: виявлення і розділ близько розташованих сигналів; 

виявлення і розділ сигналів однієї цілі на фоні інтерференційних перешкод, зумовлених 

сигналом від іншої цілі. 

Перший випадок має місце, коли ставиться завдання виявлення і виміру параметрів 

цілей, близьких по дальності або швидкості (при цьому інтенсивності сигналів приймаються 

однаковими або, принаймні, порівнянними). Другий випадок має місце при виявленні 

складних сигналів і припускає значний рознос параметрів цілей, проте інтенсивності 

сигналів при цьому можуть істотно відрізнятися. У першому випадку для успішного 

вирішення задачі виявлення-дозволи необхідно виконання умови [2]  (1) 

  пор

22

c ),τ(ψ1)0,0(ψ qFq  ,                                           (1) 

де шсc / ррq  - відношення сигнал/шум для сигналів, які підлягають виявленню і 

вирішенню; порq - відношення сигнал / шум при якому забезпечується необхідну якість 

виявлення сигналу (порогове відношення сигнал / шум); 

),(ψ F  - нормована двовимірна автокореляційна функція сигналу (при узгодженому 

прийомі) чи взаємна кореляційна функція сигналу і імпульсної характеристики фільтра (при 

неузгоджені прийомі); , F – часовий і частотний зсуви сигналів.  

Вирішальними факторами виконання умови (1) є інтенсивність сигналу і ширина 

двовимірної автокорреляційної функції (АКФ) - ),τ(ψавт F або взаємної кореляційної функції 

(ВКФ).  

У загальному випадку мають місце співвідношення 1),(ψ вт а F  і 1),τ(ψвз F . 
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У другому випадку для успішного вирішення завдання виявлення – дозволу для більш 

"слабкого" сигналу (наприклад, першого) необхідно виконання умови. 
2

c1пор

2

c2 )0,0(ψ),(  qqFq                                      (2) 

Видно, що в другому випадку вирішальним фактором успішного вирішення завдання 

виявлення-дозволи, при інтенсивності "слабкого" сигналу, достатньої для виявлення 

останнього на тлі власних шумів приймального тракту РЛС, є рівень побічних максимумів 

функцій ),τ(ψвз F або ),τ(ψвз F . Це означає, що підвищити якість виявлення – розрізнення 

нерівнопотужних ФМ сигналів можна тільки за рахунок зниження рівня бічних пелюсток, 

згаданих вище АКФ або ВКФ. 

Якщо перший випадок виявлення-розрізнення у відомій літературі висвітлено досить 

повно і глибоко, то другому приділено явно не достатньо уваги, хоча цей випадок і є 

основним у сучасних РЛС. Можливість використання неузгоджені прийому для зниження 

рівня бічних пелюсток при стисненні ФМ сигналів розглядалася в [3], проте, в цій роботі: 

нечітко сформульовані фактори, що обумовлюють зниження рівня бічних пелюсток, 

некоректно зроблена оцінка втрат у відношенні сигнал / шум, не враховані фізичні 

обмеження, пов'язані з особливостями технічної реалізації РЛС будь-якого призначення. 

Мета статті - заповнити існуючу прогалину в галузі розробки та аналізу методів, що 

забезпечують підвищення якості виявника-розрізнювача нерівнопотужних ФМ сигналів за 

рахунок неузгоджені фільтрації. 

На рис. 1 представлена спрощена структурна схема обробки ФМ сигналу, що включає в 

себе, крім усього іншого, так званий, фільтр передспотворень. Прикладом фільтра 

передспотворення може служити фільтр, який забезпечує згладжування амплітудно-

частотного спектра (АЧС) лінійно-частототно модульованого сигналу для зниження рівня 

бічних пелюсток стисненого імпульсу [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурна схема обробки ФМ сигналу 

 

Огинаюча спектра ФМ сигналу має яскраво виражені пульсації. Це наочно 

ілюструється рис. 2, на якому представлений вид АЧС ФМ сигналу, модульованого за фазою 

11 позиційним кодом Баркера. Частотний спектр (НС) ФМ сигналу можна представити у 

вигляді 

 

)()()( c1c fGfGfG m ,                                                       (3) 

 

де )(c1 fG - ЧС парціального імпульсу ФМ сигналу, АЧС парціального імпульсу має 

огинаючу виду (x)/xsin ; )( fGm  
- ЧС функції, модулюючи початкові фази парціальних 

імпульсів ФМ сигналу. 
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Рис. 2. Амплітудно-частотний спектр НС ФМ сигналу 

 

Наявність в (3) співмножника )( fGm  зумовлює зрізаність АЧС ФМ сигналу і є однією з 

основних причин неможливості зменшення рівня бічних пелюсток при стисненні ФМ 

сигналів за рахунок використання будь-яких вагових функцій. 

Рівень бічних пелюсток при стисненні складного сигналу, зокрема ФМ сигналу, 

відповідає рівню бічних пелюсток двовимірної АКФ або ВКФ, які при нульовому значенні 

доплерівського зсуву частоти 0DF , визначаються як  
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де позначено: 
ефT

 
– ефективна тривалість складного сигналу; )(пр fН  - частотна 

характеристика лінійної частини приймального тракту; 
iП - ширина спектра складного 

сигналу на виході лінійної частини приймального тракту РЛС. 

При узгодженому прийом 

)()( *

cузгодпр fGсfH        (5) 

 

де c - постійний коефіцієнт; * - знак комплексного сполучення. З урахуванням (3) і (5) 

при узгодженому прийомі неспотвореного ФМ сигналу співвідношення (4) набуває вигляду .  
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При неузгоджені прийомі ФМ сигналу замість (6) будемо мати 
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де )(пред fH  - амплітудно-частотна характеристика (АЧХ) фільтру передспотворень. 

Відомо [5], що єдиною функцією з класу підінтегральної функції в (7), перетворення 

Фур'є від якої не має бічних пелюсток, при мінімальній ширині основного пелюстки є 
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функція виду 22 /sin x(x) . Тому з (7) випливає очевидний висновок: для зниження рівня бічних 

пелюсток при стисненні ФМ сигналу фільтр передспотворень повинен мати АЧХ, яка 

визначається співвідношенням 
2

пред )(/)( fGNcfH mп ,      (8) 

де пN  - число парціальних імпульсів в ФМ сигналі. 

Коефіцієнт пN  введено в (8) лише для спрощення подальшого аналізу, пов'язаного з 

оцінкою втрат у відношенні сигнал / шум, обумовлених включенням в приймальний тракт 

РЛС фільтра передспотворень. Використовуючи теорему запізнювання спектрів [6] можна 

показати, що АЧС модулюючої функції визначається виразом 
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де 1ia - значення i-го елемента модулюючої функції ФМ сигналу; 

пτ  - Тривалість парціального імпульсу ФМ сигналу. 

При неузгоджені прийомі ФМ сигналу, з урахуванням виразів (5) і (8), ЧХ 

приймального тракту РЛС дорівнюватиме 
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При виборі ЧХ приймального тракту відповідно до (9), вихідний сигнал у схемі на 

рис.1 можна визначити співвідношенням 
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де позначено: 0ttt rd  ; rt - час приходу сигналу на вхід приймального тракту РЛС; 0t - 

час запізнювання сигналу у фільтрі стиснутого; ncП /1
 
- ширина спектра парціального 

імпульсу ФМ сигналу; сИ ППk / - параметр, що враховує необхідність збільшення ширини 

спектра ФМ сигналу (на нульовому рівні) на виході приймального тракту, для забезпечення 

заданого рівня бічних пелюсток стисненого сигналу. 

Інтеграл в (10) обчислюється досить просто. Враховуючи, 1 ncП 
 

що, після 

нескладних перетворень отримаємо 

  пoooc kASiASiAASiAAAtU τπ/)()()(2)(cos)(cos)(cos2)( 2

2121  , (11) 

де позначено: пdo ttkA τ/)(π  , π1  kAA o , π2  kAA o ;  

)( iASi - інтегральний синус, 2,0i . 

Рис. 3 дозволяє оцінити рівень бічних пелюсток при стисненні ФМ сигналу, 

модульованого за фазою 11 позиційним кодом Баркера, у схемі на рис. 1. Параметр k при 

розрахунку рівня бічних пелюсток прийнятий рівним двом. 

Нульовий пелюстка на рис. 3 відповідає основному пелюстці стисненого ФМ сигналу. 

Аналізуючи вираз (10), можна сформулювати причини, що виключають можливість 

повного усунення бічних пелюсток стисненого ФМ сигналу при включенні в приймальний 

тракт РЛС фільтра передспотворень: по-перше, відмінність функції, що описує реальний 

спектр парціального імпульсу ФМ сигналу, від функції виду
2/sin x(x) , по-друге , фізичні 

обмеження, пов'язані із забезпеченням великих значень ИП в РЛС розвідки. 
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Рис. 3. Інтенсивність бічних пелюсток при наявності в приймальному 

тракті РЛС фільтра передспотворень 

 

Рис. 4 ілюструє швидкість зниження інтенсивності перших бічних пелюстки при 

розширенні спектру ФМ сигналу (на нульовому рівні) на виході лінійної частини 

приймального тракту РЛС. 

 
 

Рис. 4. Залежність відносного рівня першого бокового 

пелюстки від параметра k 

Різке зниження відносного рівня першого бічної пелюстки стисненого ФМ сигналу при 

переході від 1k  до 2k  пояснюється тим, що при 1k інтенсивність спектральних 

складових на краях функції 
2

c1 )( fG всього лише на 3дБ менше інтенсивності спектральних 

складових в центрі цієї функції, в той час як при 2k інтенсивність спектральних складових 

на краях функції 
2

c1 )( fG дорівнює нулю.  
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При 2k  Інтенсивна перша бічної пелюстки при включенні в приймальний тракт РЛС 

фільтра передспотворень на 5 дБ нижче рівня бічних пелюсток стисненого сигналу за 

відсутності у схемі на рис. 1 фільтра передспотворень (для 11 позиційного коду Баркера при 

узгодженому прийомі рівень бічних пелюсток рівний – 21дБ ). 

Діаграми, наведені на рис. 3 і 4, отримані на основі співвідношення (11). Оцінимо 

втрати у відношенні сигнал / шум при включенні в приймальний тракт РЛС фільтра 

передспотворень з АЧХ, яка визначається виразом (8). 

В момент часу dtt   у співвідношенні (10) має місце максимум функції )(tUc  
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,   (12) 

де 0Å  - енергія ФМ сигналу. 

Потужність шуму на виході схеми на рис.1, з урахуванням (9), дорівнюватиме  
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де 0N - спектральна щільність власних шумів приймального тракту РЛС. 

При узгодженому прийомі неспотвореного ФМ сигналу замість (13), маємо 
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З урахуванням співвідношень (13) і (14), втрати у відношенні сигнал/шум при 

включенні в приймальний тракт РЛС розвідки фільтра передспотворень можна визначити як 

ðô

0 0

2

c2

2

c12 )(/
)(

)(
LdffGdf

fG

fG
NL

ñ ñÏk Ïk

m

ï   
 

,    (15) 

де - kL рф втрати у відношенні сигнал / шум, зумовлені розширенням смуги 

пропускання приймального тракту РЛС в порівнянні з узгодженою. 

При записі (15) враховано, що енергія корисного сигналу на виході фільтру стиснення 

передспотворень сигналу при введенні в (8) множника nN
 
- залишається такою ж як і при 

відсутності фільтра передспотворень, у той час як потужність шумів у смузі пропускання 

приймального тракту збільшується. 

 
 

Рис. 5. Втрати у відношенні сигнал / шум 
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На рис. 5 представлена залежність втрат у відношенні сигнал / шум для 11 позиційного 

коду Баркера від параметра, що характеризує ступінь розширення смуги пропускання 

приймального тракту РЛС. 

З рис. 5 видно, що втрати у відношенні сигнал / шум з фільтром передспотворень в 

приймальному тракті РЛС, при значеннях параметра 2k , сумірні з числом парціальних 

імпульсів ФМ сигналу. Враховуючи, що в ряді випадків навіть при великих відносинах 

сигнал / шум, виявлення "слабкої" сигналу на фоні "сильного" при узгодженої фільтрації 

виявляється неможливим, подібні втрати можна вважати цілком прийнятними. 

Висновки. 

1. При наявності запасу у відношенні сигнал/шум для підвищення якості виявлення і 

вирішення нерівнопотужних ФМ сигналів в приймальний тракт РЛС слід включати фільтр, 

який забезпечує виключення флуктуацій в спектрі ФМ сигналу. 

2. При прямокутній формі огинаючої парціальних імпульсів можливості щодо 

зниження рівня бічних пелюсток стисненого ФМ сигналу обмежуються допустимими 

втратами у відношенні сигнал / шум і шириною спектру ФМ сигналу (на нульовому рівні) на 

вході приймального тракту РЛС. 
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МЕХАНІЧНЕ ТА ІНШІ ВИДИ ЗАБРУДНЕННЯ В МІСЦЯХ РОЗТАШУВАННЯ 

ОБ’ЄКТІВ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
У статті розглядаються промислові та побутові відходи, що виникають у результаті 

промислової діяльності, їх класифікація. Розподіл техногенних забруднень на основні групи їх 

коротка характеристика та вплив на стан навколишнього середовища. 

Ключові слова: види забруднення, навколишнє середовище, об’єкти військового 

призначення. 

 

В статье рассматриваются промышленные и бытовые отходы, которые появляются в 

результате промышленной деятельности, их классификация. Распределение техногенных 

загрязнений на основные группы их краткая характеристика и влияние на состояние 

окружающей среды. 

Ключевые слова: виды загрязнения, окружающей среды, объекты военного назначения. 

 
In the article an industrial and household waste which appear as a result of industrial activity, their 

classification are considered. Distribution of technogenic pollution to the basic groups their short 

characteristic and influence on an environment condition. 

Keywords: kinds of pollution, environment, military-oriented objects 

 

Вступ. Всі міста з високою концентрацією населення характеризуються утворенням 

великої кількості промислових і побутових відходів [1, 2]. Відходи поділяються на тверді і 

рідкі. Загальний об’єм твердих відходів перевищує 300 млн. т. Загальний об'єм твердих 

відходів в Україні складає 10-11 млн. тонн/рік. Звалищами в Україні зайняті 2600 Га земель. 

Вважається, що в середньому, в містах їх утворюється приблизно 1 т на одну людину на рік. 

Типовий склад міських відходів такий: папір і картон - 41%, сміття - 17,9%, гума, шкіра 

та деревина - 8,1%, харчові відходи - 7,5%, метали - 8,7%, скло - 8,2% та інші - 1,6%. 

Проблема відходів має високу гостроту через низьку швидкість їх розкладання. Папір 

руйнується через 2-10 років, консервні банки за 100 років, поліетиленові матеріали за 200 

років, пластмаса за 500 років, а для повного розкладу скла потрібно 1000 років. 

Основна частина. Антропогенні відходи виникають як у результаті промислової 

діяльності, так і їх споживання. Відповідно до цього їх поділяють на відходи виробництва і 

відходи споживання. Відходами виробництва вважають невикористані залишки сировини, 

матеріалів або напівфабрикатів, що утворилися при виготовленні продукції і повністю або 

частково втратили свої споживчі властивості. До них належать також продукти фізико-

хімічної чи механічної переробки сировини, отримання яких не було метою виробничого 

процесу і які в подальшому можуть бути використані в господарстві як готова продукція 

після відповідної обробки або як сировина для подальшого перероблення. 

До відходів споживання відносять різні вироби, комплектувальні деталі тощо, які з тих 

чи інших причин не придатні для подальшого використання. Ці відходи поділяють на 

промислові та побутові. До перших належать металобрухт, обладнання, що вийшло з ладу, 

вироби технічного призначення з гуми, пластмаси, скла тощо. До побутових належать 

харчові відходи, зношені вироби побутового призначення (одяг, взуття та ін.), різноманітні 

використані вироби (пакувальні матеріали, скляна та інші види тари), побутові стічні води 

тощо. 

Техногенні забруднення поділяють на дві основні групи – матеріальні та енергетичні: 

1 - загальносоматичні - призводять до отруєння всього організму (оксиди карбону, 

ціанисті сполуки, свинець, ртуть, арсен та його сполуки).  
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2 - подразнювальні - призводять до подразнення дихальних шляхів та слизової 

оболонки (хлор, аміак, сірчистий газ, фторид гідрогену, оксиди нітрогену, озон, ацетон та 

ін.). 

3 - сенсибілізувальні - діють як алергени (розчинники, лаки та ін.). 

4 - канцерогенні — призводять до появи ракових пухлин (азбест, радон, оксиди хрому 

та ін.). 

5 - мутагенні - зумовлюють зміну спадкової інформації (свинець, радій, уран та ін.). 

До матеріальних належать викиди в атмосферу (газоподібні, рідкі, тверді та змішані), 

стічні води (умовно чисті й брудні) та тверді відходи (нетоксичні й токсичні). До 

енергетичних віднесені теплові викиди, шум, вібрація, ультразвук, електромагнітні поля, 

світлове, лазерне, інфрачервоне ультрафіолетове, іонізуюче та електронне випромінювання. 

За ознакою взаємодії з навколишнім середовищем забруднення поділяють на стійкі, які не 

руйнуються впродовж тривалого часу (наприклад, пластмаси), і нестійкі, які швидко 

руйнуються під дією природних фізико-хімічних або біохімічних процесів. 

Під навмисними забрудненнями розуміють цілеспрямоване знищення лісів, 

використання родючих земель і пасовиськ під забудову, утворення внаслідок техногенної 

діяльності людей кар'єрів, шламонакопичувачів, териконів, мулових майданчиків, 

неправильне використання поверхневих і підземних вод, мінеральних та інших природних 

ресурсів. 

Супутнє забруднення — це поступові зміни біосфери під впливом антропогенної 

діяльності (спустелювання, потепління в результаті «парникового ефекту», руйнування 

озонового шару, висихання боліт, озер, морів, випадання кислотних дощів тощо). 

Біосфера зазнає різноманітних фізичних забруднень: теплових, шумових [3] світлових, 

вібраційних [4], інфразвукових, електромагнітних та іонізуючих. 

Шумове забруднення. Під шумом розуміють усі неприємні та небажані звуки або їх 

сукупність, які заважають нормально працювати, сприймати потрібні звукові сигнали, 

відпочивати і призводять до різних порушень екосистеми. Шуми негативно впливають на 

здоров'я людей, знижують їх працездатність, призводять до захворювань серцево-судинної 

(гіпертонія), нервової та ендокринної систем та органів слуху. Вони можуть також істотно 

впливати на життєдіяльність біоценозів різних екосистем. 

Рівень звукового тиску шумів вимірюють белами (Б) і децибелами (дБ). Це умовні 

одиниці характеристики сили звуку, які показують, наскільки звук (шум) у логарифмічних 

відносних величинах вищий за поріг слухового сприйняття людини. Звичайна розмова 

ведеться в межах інтенсивності звуку 30-60 дБ, що відповідає частоті 250-10000 Гц (герц). 

Допустимі межі сили звуку становлять 45-85 дБ, больовий поріг - 140 дБ. У разі постійного 

шуму силою 70 дБ виникає розлад ендокринної та нервової систем, 90 дБ порушується слух, 

120 дБ - з’являється нестерпний фізичний біль. В середині приміщень різного призначення 

рекомендують діапазони шумів: для сну, відпочинку 30-45 дБ; для виробничих приміщень 

56-70 дБ [5]. 

Гранично допустимі норми шуму залежать від частоти звуку. Низькочастотні шуми за 

рівня до 100 дБ не завдають особливої шкоди слуху. Проте високочастотні є небезпечними 

при рівнях понад 75-80 дБ. Джерелами шумів є транспорт, промислові об'єкти, гучномовні 

пристрої, ліфти, телевізори, музичні інструменти тощо. Потужними джерелами шумів, які 

негативно впливають на здоров'я людей, є потужна електроакустична апаратура та рок-

ансамблі. В концертних залах, де вони виступають, інтенсивність звуку досягає 120 дБ. Для 

порівняння наведемо кілька прикладів інтенсивності шумів: цокання годинника - близько 30, 

шелест листя і тихий шепіт на відстані 1 м - 10-15 дБ, рух вагона метро і вантажної машини - 

90-95, поїзда - 95-100, робота телевізора - 80-95, літака в повітрі - 105 дБ. Європейська 

економічна комісія ООН визначила максимально допустимі рівні шуму: для легкових 

автомобілів - 80 дБ, автобусів і вантажних машин - 81-88 дБ. З метою запобігання 

шкідливому впливу шумів на здоров'я людей створюють шумовловлювальні екрани, 
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поглинальні фільтри та різні пристрої. Радикально дії шумів можна запобігти шляхом 

використання безшумних механізмів. 

Теплове забруднення. Воно є наслідком теплових викидів переважної більшості 

промислових підприємств, устаткування і машин, що використовують процеси горіння, 

нагрівання, вибуху, теплові агрегати тощо. Теплові агрегати мають невисокий тепловий ККД 

і викидають в атмосферу значну кількість теплоти. На теплових електростанціях щороку 

втрачається 42 - 1012 кДж. Значна кількість електроенергії, яку споживають різні прилади, у 

вигляді теплових втрат розсіюється в навколишній простір. Багато теплоти надходить у 

довкілля від опалювальних систем, теплотрас, транспортних засобів, систем охолодження та 

інших джерел. Нині, поки що вся розсіювана теплота значно менша, ніж та, що надходить з 

природних джерел, і не чинить істотного впливу на тепловий баланс планети. Проте вона 

може мати суттєвий вплив на окремі екосистеми у разі значних промислових викидів 

теплоти. Верхня межа витривалості організмів стосовно температурного фактора не 

перевищує 40-45°С. Оптимум становить 15-30°С. Окремі види бактерій і водоростей можуть 

жити і розмножуватися за температури 80-88°С. Підвищення температури води у ставках-

охолодниках потужних теплових електростанцій до 36°С істотно зменшує біопродуктивність 

і може завдати значної шкоди існуючим біоценозам. 

Вібрації. Це тремтіння або струс усього тіла людини чи окремих його частин під час 

виконання різних робіт (роботи в шахтах з відбійним молотком, розпилювання матеріалів, 

бетоноукладання, пневмоподрібнення тощо). Тривалі вібрації призводять до сильної втоми і 

значних порушень багатьох функцій організму: струсу мозку, деформації м'язів, розриву 

тканин, порушення діяльності нервової, серцево-судинної систем, кровообігу, чутливості 

шкіри тощо. Розрізняють локальну та загальну вібрації. Допустимі норми вібраційних 

навантажень становлять 2 - 2000 Гц, для коливальних рухів - від 0,45-1,12 до 4 см/с. Рівень 

коливань шуму при зазначених параметрах змінюється від 99 до 120 дБ. Для зменшення 

негативного впливу вібрації використовують віброізоляцію, прокладки, килимки, 

вібродемпфірування, пружинні основи й опори та інші пристрої. 

Деякі види техніки створюють електромагнітні поля, які в окремих районах у сотні 

разів перевищують середній природний фон. Головними джерелами електромагнітного 

випромінювання є радіотелевізійні та радіолокаційні станції, засоби радіозв'язку, 

високовольтні лінії електропередачі (ЛЕП), електростанції й трансформаторні підстанції, а 

також лінії електротранспорту. Рівень електромагнітних випромінювань у цих місцях 

змінюється в межах від 50-100 до 300 Гц і значно перевищує допустимі гігієнічні норми. 

Значення електромагнітного поля поблизу потужних ЛЕП (понад 1000 кВ) перевищує норму 

в 20 разів. Мірою забруднення електромагнітними полями є напруженість поля, одиницею 

якої є вольт на метр (В/м). Ці поля негативно впливають на нервову систему. Поле 

напруженістю 1000 В/м спричинює головний біль і сильну втому, більших значень - неврози, 

безсоння, імпотенцію та інші тяжкі захворювання. 

Іонізуюче випромінювання. Особливо небезпечним забрудником природного 

середовища є іонізуюче випромінювання, зокрема радіація. Радіонукліди, потрапляючи з 

їжею, водою або повітрям в організм, руйнують його клітини і тканини, органи і гени. 

Одиницею еквівалентної дози випромінювання є зіверт. Зіверт дорівнює дозі будь-якого 

виду іонізуючого випромінювання, що чинить таку саму біологічну дію, як і доза 

рентгенівського чи гамма-випромінювання в 1 Гр (грей). Грей - одиниця поглинутої дози 

випромінювання; 1 Гр дорівнює поглинутій дозі випромінювання, за якої опроміненій 

речовині масою 1 кг передається енергія іонізуючого випромінювання 1 Дж. 

Розрізняють природну та штучну радіацію. Природними є випромінювання Сонця, 

космічне випромінювання, а також випромінювання внаслідок радіоактивного розпаду 

мінералів у надрах Землі. Інтенсивність цього випромінювання залежить від висоти над 

рівнем моря та географічного положення. 

Джерелами штучної радіації є медичні рентгенівські установки, ядерна медицина, 

атомні електростанції, відеотермінали, деякі будівельні матеріали, випробування ядерної 
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зброї. Постійний викид радіоактивних частинок відбувається з димами ТЕС, які спалюють 

вугілля, під час видобутку радіоактивної сировини, її обробки й транспортування, 

захоронення радіоактивних відходів, проведення досліджень в інститутах атомно-

енергетичного профілю. В стратосфері радіоактивні речовини можуть знаходитись протягом 

3-4 років, у тропосфері – кілька місяців, випадаючи на поверхню Землі з атмосферними 

опадами. 

Висновок. Використання класифікації промислових та побутових відходів, що 

виникають у результаті промислової діяльності та характеристику основних техногенних 

забруднень дозволяють більш якісно оцінити викиди забруднень їх джерела та попередити 

негативні наслідки впливу на стан навколишнього середовища від промислового 

виробництва на об’єктах військового призначення. 
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ 

БАГАТОШАРОВОГО ПЕРСЕПТРОНА 

 
Проаналізовано перспективність використання нейромережевих структур для 

розпізнавання образів, синтезовано та перевірено на адекватність відповідний багатошаровий 

персептрон. Обґрунтовано можливість його використання в системах спеціального 

призначення. 

Ключеві слова: образ, нейронна мережа, перенавчання, адекватність. 

 

Проанализирована перспективность использования нейросетевых структур для 

распознавания образов, синтезирован и проверен на адекватность соответствующий 

многослойный персептрон. Обоснована возможность его использования в системах 

специального назначения. 

Ключевые слова: образ, нейронная сеть, переобучение, адекватность. 

 

Analyzed the prospects of using neural networks for pattern recognition structures, synthesized and 

tested for adequacy of the corresponding multilayer perceptron. The possibility of its use 

in special naznaznacheniya. 

Keywords: the image, neural network, retraining, adequacy. 

 

Вступ. Головною відмінною рисою сучасності є небачений розвиток науки та техніки. 

Місце країни в сучасному світі визначається не стільки надлишком робочих рук та сировини, 

скільки рівнем освіти та практичного використання знань, інноваційною активністю 

економіки. Впровадження сучасних засобів автоматики та робототехніки в усі галузі 

відноситься до перспективних інноваційних проектів і пов'язане з капітальними вкладами як 

на придбання техніки, так і на розробку проектів та виконання підготовчих робіт. Тому 

доцільності впровадження робототехнічних систем спеціального призначення має 

передувати  всебічне обґрунтування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що існуючим засобам 

розпізнавання образів властиві наступні основні недоліки: низький рівень точності 

розпізнавання в умовах динамічної невизначеності, значні капітальні та експлуатаційні 

витрати на створення та застосування обладнання [1]. Одним із напрямків усунення 

зазначених недоліків є широке застосування нейронних мереж. Однак у зв'язку з великими 

обсягами початкових даних і відсутністю ефективних інженерних методик вирішення даної 

задачі виникає необхідність у проведенні цілеспрямованих досліджень у цьому напрямку. 

Мета досліджень. Розробка методичних засад використання нейронних мереж для 

розпізнавання образів в системах спеціального призначення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розпізнавання образів включає в себе ряд 

кроків: 

1. Сприйняття образу (технічне вимірювання). 

2. Попереднє опрацювання отриманого сигналу (фільтрація). 

3. Виділення потрібних характеристик (індексація). 

4. Класифікація образу (прийняття рішення). 

Стосовно першого кроку, то для сприйняття образу, наприклад, можна використати 

сприймаючий елемент HiTechnic (рис. 1). Він може працювати в трьох режимах: відрізняти 

шість кольорів, чи розподіляти сприйнятий колір на три кольори режиму RGB (червоний, 

зелений, синій); фіксувати зовнішнє освітлення і видавати результат в умовних одиницях; 
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фіксувати відбите світло, створене власним випромінювачем і видавати результат в умовних 

одиницях. 

 
Рис. 1. Структурна схема сприймаючого елемента HiTechnic 

 

Для попереднього опрацювання (фільтрації) вхідних образів доцільно застосовувати 

Вейвлет-аналіз, який базується на використанні вейвлетів, що являють собою математичні 

функції та дозволяють аналізувати різні частотні компоненти. У загальному випадку такий 

аналіз відбувається в площині: вейвлет-коефіцієнт – час – рівень. Самі вейвлет-коефіцієнти 

визначаються інтегральним перетворенням сигналу. Отримані вейвлет-спектрограми 

принципово відрізняються від рядів Фур’є тим, що дають чітку прив’язку спектра 

особливостей сигналу до часу.  

Третій та четвертий кроки розпізнавання образів, як правило, об’єднуються у системі 

розпізнавання образів (СРО), яка і є головним елементом такого інтелектуального 

комплексу. Алгоритм синтезу СРО є достатньо відпрацьованим: 

1. Отримання тренувальної вибірки. 

2. Вибір способу представлення даних та значимих характеристик. 

3. Розробка класифікуючого критерію. 

4. Навчання СРО. 

5. Перевірка якості роботи з можливістю повернення до кроку 2 (або, навіть, і до 

кроку 1). 

6. Оптимізація СРО. 

Як відомо, протягом дослідження проблем розпізнавання образів виокремились два 

основні підходи – детерміністичний та статистичний. Перший включає в себе математичні 

формалізовані емпіричні і евристичні методи, другий базується на фундаментальних 

результатах математичної статистики. Однак, під час практичної реалізації відповідних 

інтелектуальних систем точно розподілити їх досить складно, а інколи і неможливо. 

До проміжного класу можна віднести СРО з використанням нейронних мереж (НМ). 

Традиційна для такого підходу щодо вирішення задач розпізнавання образів – 

нейромережева архітектура у вигляді багатошарового персептрона. Враховуючи 

налагодженість програмних засобів та здатність до адаптивного підлаштування в умовах 

динамічної розмитості технологічної інформації, саме цей математичний апарат доцільно 

використовувати для створення СРО. 

Навчання, продемонстроване на прикладі двошарового персептрона (рис. 2), зводиться 

до формування ваги зв'язків між першим і другим шарами відповідно до наступного 

алгоритму. 
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Рис. 2. Двошаровий персептрон 

 

Крок 1. Проініціалізувати елементи вагової матриці (невеликими випадковими 

значеннями). 

Крок 2. Подати на входи один з вхідних векторів, які мережа повинна навчитися 

розрізняти, і обчислити її вихід. 

Крок 3. Якщо вихід правильний, перейти до кроку 4. 

Інакше – обчислити різницю між ідеальним d і отриманим Y значеннями виходу: 

.Yd        (1) 

 

Модифікувати вагу відповідно до формули: 

,)()1( iijij xtwtw      (2) 

де: t  і  1t  – номери відповідно поточної і наступної ітерацій; 

  – коефіцієнт швидкості навчання, 0< <1; 

i - номер входу; 

j  - номер нейрона в шарі. 

Очевидно, якщо d > Y, то вагові коефіцієнти будуть збільшені і, тим самим, зменшать 

помилку. Інакше вони будуть зменшені, і Y теж зменшиться, наближаючись до d. 

Крок 4. Виконати цикл з кроку 2, поки мережа не перестане помилятися. 

На другому кроці на різних ітераціях по черзі у випадковому порядку пред'являються 

всі можливі вхідні вектори. На жаль, не можна наперед визначити число ітерацій, які 

потрібно виконати, а в деяких випадках і гарантувати повний успіх. 

Збіжність розглянутої процедури встановлюється теоремами [2, 3], стверджуючими, що 

для будь-якої класифікації навчальної послідовності можна підібрати такий набір (з 

нескінченного набору) елементарних нейронів, у якому буде здійснено розділення 

навчальної послідовності за допомогою лінійного вирішального правила, і якщо відносно 

задуманої класифікації можна знайти набір елементів, в якому існує рішення, то в рамках 

цього набору воно буде досягнуто в кінцевий проміжок часу. 

Для синтезу та дослідження відповідних НМ використовується демоверсія програмного 

пакету Statistica Neural Networks. Критерій навчання – мінімізація помилки НМ. У контексті 

даної задачі перевага такого пакету над аналогічними розробками полягає у реалізації 

функціонального блоку оптимізації архітектури нейромоделей, який використовує лінійні 

підходи та метод “відпалювання” на основі розподілу ймовірностей Гіббса: 
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де Qi > 0 — елементи довільно спадаючої до нуля послідовності. 

У якості прикладу вхідних даних використаємо набори картинок. Умовно розділимо їх 

на дві групи: “сигнальна ракета червоного кольору” та “сигнальна ракета коричневого 

колору”. Критерій – насиченість червоного кольору. Очевидно, що у випадку реального 

розпізнавання однакових картинок ніколи не отримаємо. Ситуація ускладнюється тим, що 

майже завжди надходитиме зображення із шумами. Тобто обов’язково потрібна фільтрація 

сигналу. 

Для спрощення апробації математичного апарату НМ приймемо, що отримані 

зображення матимуть розширення 55 та глибину кольору 1 біт. Можливі значення 

всередині пікселів приймемо фіксованими: 0, 0,5, 1. Картинки представимо в одній двомірній 

таблиці, застосувавши просте розвертання: кожному зображенню відповідає одне 

спостереження – рядок у таблиці даних; елементи рядка – значення відповідних пікселів в 

отриманому із сприймаючого елемента сигналі (рис. 3). Останній стовпець – експертне 

визначення насиченості сигнальної ракети червоним кольором. 

 

 

 
Рис. 3. Фрагмент тренувальної таблиці 

 

Під час навчання задали 5 прикладів “сигнальна ракета червоного кольору” та 5 

прикладів “сигнальна ракета коричневого кольору”. У результаті отримали таблицю з 26 

стовпцями ((5 5) +1 = 26) та 10 рядками. 

Задали тип задачі – класифікація. Значення пікселів задали неперервними змінними, що 

матиме місце у реальних умовах. Експертне визначення насиченості червоного кольору – 

категоріальна змінна. 

Майстер розв’язків налаштований таким чином: тип НМ – чотирьохшаровий 

персептрон (ЧП); збереження найкращої мережі; критерій збереження – найменша помилка 

на контрольній виборці. 

Для ефективного моделювання у пакеті Statistica Neural Networks вхідні дані 

автоматично розбиваються на три блоки: навчальний, контрольний, тестовий [4]. Наявність 

трьох блоків не є об’язковою, однак тестовий блок покращує якість подальшої роботи, 

оскільки дає можливість впевнитись, що не відбулося “перенавчання” (overfitting ) мережі. 
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Найкращий результат продемонстрував приклад “сигнальна ракета червоного кольору” 

5:5-8-8-1:1 (рис. 4). Він забезпечив продуктивність на всіх вибірках 1,0 – тобто максимальну 

та вірно класифікував усі 10 образів. 

 
Рис. 4. Архітектура оптимального НМ-класифікатора 

 

На особливу увагу заслуговує те, що у процесі навчання модуль відбору входів, для 

заданого навчального набору даних, визначив як “значимі” лише 5 входів з початкових 25. 

Оптимізація конфігурації НМ реалізована на основі апарату генетичного алгоритму [5]. 

Задавши 5 наборів даних, на яких мережа не навчалась, було отримано 80% 

(ефективність функціонування – вірно класифіковано 4 образи). 

Завершальним кроком стало генерування програмного коду на мові “C++” (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Фрагмент скриптінгу на мові “С++” синтезованого НМ-класифікатора образів 

 

Висновок. Враховуючи встановлену достатню якість функціонування НМ-

класифікатора образів та можливість генерування відповідного програмного коду на мові 

“С++” для використання в системах реального часу, апарат нейронних мереж, а саме 
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багатошаровий персептрон, доцільно використовувати для встановлення образів в 

перспективних робототехнічних системах спеціального призначення. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

УДК 621.263                                                                                              Віщун В.В. (НУОУ) 

  

ВПЛИВ КІБЕРАТАК НА ЕФЕКТИВНІСТЬ  

ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ  
 

Викладені результати досліджень щодо порядку оцінки ефективності функціонування 

інформаційних систем, представлена схема залежності функціонування інформаційної системи 

від впливу кібератак.  

Ключові слова: інформаційні системи, кібератака. 

 

Изложены результаты исследований относительно порядка оценки эффективности 

функционирования информационных систем, представлена схема зависимости 

функционирования информационной системы от влияния кибератак.  

Ключевые слова: информационные системы, кибератака. 

 

The results of researches concerning an order of an estimation of information systems functioning 

efficiency, the scheme of dependence of information system functioning from influence of cyberattacks is 

presented. 

Keywords: information systems, cyberattack. 

 

Постановка завдання. Інформація, як окремий феномен суспільного життя, завжди 

виконувала суттєву роль в усіх процесах життєдіяльності. Саме можливість опановувати 

інформаційні потоки у будь який час стала могутньою зброєю у боротьбі за виживання, і, з 

часом, поставила людство у певну залежність від сучасних інформаційних систем. На даний 

час більша частина людства не уявляє своє життя без постійного отримання інформації, без 

забезпечення життєдіяльності за рахунок інформаційних систем, які допомагають планувати, 

контролювати та створювати нові технологічні процеси. 

Розвиток інформаційних технологій з часів створення ПЕОМ привів до можливостей 

миттєвого отримання потрібної інформації. Ці можливості забезпечують створення нової 

сфери існування – віртуальної, так званого кіберпростору. Як будь-який простір, він має 

певні характеристики та закономірності, але окрім фізичної складової має віртуальну, яка не 

завжди відповідає реальності. Можливість представлення користувача у кіберпросторі в 

різних ролях це лише частина проблеми, інша полягає у можливості підміни реального 

об’єкта на сформоване представлення за ознаками характеристик даного об’єкта, що 

приводить до можливості керування процесами відображення кіберпростору в реальному 

житті. До даної проблеми додається можливість знищення інформаційних ресурсів, 

модифікація інформації та інформаційних процесів, недоступність їх для кінцевих 

користувачів. Всі ці можливості реалізуються шляхом проведення кібератак на інформаційні 

системи. 

Таким чином основною проблемою забезпечення ефективного функціонування будь-

яких інформаційних систем стало визначення кібератак, які можуть вплинути на 

ефективність їх функціонування, та оцінка можливості такого впливу відповідно до певних 

показників та критеріїв.  

Перша спроба визначитись із критеріями функціонування інформаційних систем була 

висвітлена у стандарті «Критерії оцінки довірених комп'ютерних систем» /Trusted Computer 

System Evaluation Criteria/, більш відомому як «Помаранчева книга», який був розроблений 

Міністерством Оборони США в 1983р. [1]. Ці критерії описують функціонування 

інформаційних систем відносно до операцій з інформацією та можливості доступності до неї. 

Так на даний час в Україні прийнято за основу стандарт з інформаційної безпеки НД ТЗІ 2.5-

004-99, де визначено критерії за такими характеристиками: конфіденційність; цілісність; 

доступність; спостережність; гарантованість [2]. 
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Недоліком даного підходу є те, що зазначені показники розраховуються під кінцеву 

інформаційну систему, із визначеною структурою, програмним забезпеченням, політикою 

безпеки тощо. Ці показники також не враховують можливість проходження пакетів в 

мережах у залежності від показників апаратної складової (пропускна спроможність 

маршрутизатора, частота процесора та ін.), які дозволяють визначити критичні елементи цієї 

мережі. Так, якщо в інформаційній системі не будуть виявлені та захищені критичні 

елементи, то слід вважати, що така система знаходиться у нестійкому стані.  

Метою даної роботи є розгляд підходу щодо визначення впливу типових кібератак на 

критерії ефективності функціонування інформаційних систем. 

Під інформаційною системою розуміється технологічна система, що представляє 

сукупність технічних, програмних засобів та інформаційних масивів, об'єднаних структурно 

і функціонально для забезпечення одного або декількох видів інформаційних процесів і 

надання інформаційних послуг. 

Відповідно, ефективністю функціонування інформаційної системи є  – 

спроможність інформаційної системи виконувати операції з інформацією в режимі 

«реального часу», тобто можливості отримання необхідної інформації або створення 

інформаційного процесу без помітних користувачу затримок у часі. 

Тому, з врахуванням вимог до ефективного функціонування інформаційної системи 

розглянемо їх залежність від її складових: технічної складової, програмної складової та 

інформаційного масиву: 

 
Рис. 1 

 

Технічно, інформаційна система представляє собою поєднання автоматизованих 

робочих місць (АРМ) в мережі за допомогою мережного обладнання (мережевих карт, 

концентраторів, маршрутизаторів) та можливістю розміщення інформації загального 

користування на серверах або системах управління базою даних (СУБД).  

Типову технічну складову інформаційної системи можна представити в наступному 

вигляді: 

 
Рис. 2 
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Де на рис. 2 показано, що АРМ можуть бути поєднані в інформаційній систем (у 

даному випадку – закритій) у підмережах (α,β,…), при чому кожній АРМ присвоюється 

індивідуальна IP-адреса (від 1 до 255 в кожній підмережі), яка дає можливість обміну 

інформацією між АРМ, серверами та базами даних у межах політики безпеки даної системи 

за допомогою мережного обладнання та протоколів із використанням таблиць маршрутизації 

для уникнення конфліктів при обміні. 

На ефективність функціонування інформаційної системи будуть впливати відповідно: 

обчислювальні, пропускні та масивні спроможності даного обладнання. 

Слід зазначити, що на ефективність функціонування інформаційної системи також 

впливає ергономічність обладнання (в основному засобів введення інформації), але в зв’язку 

із необхідністю врахування особливостей кожного користувача, в межах даної роботи ця 

складова не розглядалась.  

До обчислювальних спроможностей відносяться: частотні характеристики оперативної 

пам’яті, процесора, материнської плати, відео карти, аудіо карти, мережевих карт, 

концентраторів, маршрутизаторів. 

До пропускних спроможностей відносяться: буферні характеристики оперативної 

пам’яті, процесора, материнської плати, відео карти, жорстких дисків, мережевих карт, 

концентраторів, маршрутизаторів. 

До спроможностей щодо розміщення інформації та забезпечення можливості 

загального користування нею відносяться: об’єм жорстких дисків та оперативної пам’яті. 

Програмна складова інформаційної системи представляє собою: служби, протоколи та 

експлойти операційної системи, кожного елемента інформаційної системи, сторонні 

програми обробки інформації, програми баз даних, файлова система жорстких дисків, набір 

алгоритмів процесорів, відео та аудіо карт. 

Робота інформаційної системи напряму залежить від можливості виконання 

технічними елементами операцій із інформацією. Так, при наявності одних і тих же 

характеристик, при встановленні різних операційних систем та програмних продуктів на 

АРМ, швидкість виконання операції з обробки інформації буде різною. Тому врахування 

даної складової при оцінці ефективності функціонування інформаційної системи вкрай 

важливе. 

Інформаційний масив представляє собою саму інформацію, яка зберігається на 

жорстких дисках та відображається в інтерфейсі користувача. Ефективний розподіл 

необхідної для користувачів або програм інформації, спроможність пошуку та отримання її в 

любий час при любому стані інформаційної системи, ще одна складова, що впливає на 

ефективність її функціонування. Хоча дана вимога потребує наявність користувача для 

оцінки ефективності інформаційної системи, створення умов доступу до інформації для 

кожного користувача знаходиться в межах його компетенції, тобто – створення необхідних 

умов рахується як показник ефективності. 

Порядок оцінки ефективності функціонування інформаційної системи може бути 

проведений в наступній послідовності: 

– визначення спроможності з обчислення та можливості розміщення інформації 

кожного АРМ; 

– визначення програмного забезпечення кожного АРМ; 

– визначення пропускної спроможності комунікаційних каналів між елементами 

інформаційної системи; 

– визначення інформаційних потоків необхідних для нормального функціонування 

кожного елемента інформаційної системи; 

– визначення критичних процесів в елементах інформаційної системи; 

– визначення критичних елементів інформаційної системи. 
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Оцінивши таким чином ефективність функціонування інформаційної системи, слід 

вважати такий рівень за початковий, тобто такий, що відповідає вимогам з безпеки 

функціонування інформаційної системи (до моменту здійснення атаки). 

На другому етапі необхідно розглянути ефективність функціонування інформаційної 

системи при здійсненні типових кібератак. 

Кібератака – цілеспрямований вплив на уразливі елементи інформаційної системи з 

метою порушення конфіденційності, цілісності, доступності та спостереженостi 

інформації, блокування роботи, відмови в обслуговуванні та виведення з ладу інформаційної 

системи або її окремих елементів. 

Перший блок визначення випливає з вимог до характеристик інформації, другий із 

можливості функціонування самої інформаційної системи. 

Відповідно до вимог державного стандарту можливо визначити наступні типи 

кібератак [2]: 

– спрямовані на порушення конфіденційності інформації. Атаки, що відносяться до 

несанкціонованого ознайомлення з інформацією, становлять загрози конфіденційності 

(довірча конфіденційність, адміністративна конфіденційність, повторне використання 

об'єктів, аналіз прихованих каналів, конфіденційність при обміні (експорті/імпорті)); 

– спрямовані на порушення цілісності інформації. Атаки, що відносяться до 

несанкціонованої модифікації інформації (довірча цілісність, адміністративна цілісність, 

відкат і  цілісність при обміні); 

– спрямовані на порушення доступності до інформації. Атаки, що відносяться до 

порушення можливості використання інформаційних систем або оброблюваної інформації, 

становлять загрози доступності (використання ресурсів, стійкість до відмов, гаряча заміна, 

відновлення після збоїв); 

– спрямовані на порушення спостережності  функціонування інформаційної системи . 

Ідентифікація і контроль за діями користувачів, керованість комп'ютерною системою 

становлять предмет послуг спостереженості і керованості (реєстрація, ідентифікація і 

автентифікація, достовірний канал, розподіл обов'язків, цілісність комплексу засобів захисту, 

самотестування, автентифікація при обміні, автентифікація відправника (невідмова від 

авторства), автентифікація одержувача (невідмова від одержання)). 

За даними досліджень лабораторії Касперського [3],   розповсюдження шкідливого 

програмного забезпечення в інформаційних системах протягом 2010 року мала таку картину:  

 

Таблиця 1 

Кібератаки на інформаційні системи протягом 2010 р. 

Тип атаки Відсоток 

Трояни 69,99 

Віруси 16,82 

Хробаки 7,7 

Шпигуни 1 

Backdoor 1,89 

Рекламне ПЗ 2,27 

 

Як видно з Таблиці 1, переважна більшість шкідливого програмного забезпечення 

відносяться до так званих троянів, які надають стороннім користувачам доступ до АРМ, 

блокують доступ легальним користувачам або висилають за певною адресою зібрану на АРМ 

інформацію. До даних характеристик слід додати можливість даних програм віддалено 

загружати backdoor-програми. Даний тип програм може здійснювати «зомбування» АРМ, 

тобто створення АРМ в якості «бота» для здійснення DDoS-атаки, що може призвести до 

відмови в обслуговуванні кожного мережного елемента інформаційної системи. Віруси 

можуть здійснити знищення та модифікацію інформації, привести до блокування процесів та 
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доступу, наявність хробаків приводить до зниження обчислювальних та пропускних 

спроможностей інформаційної системи. 

Протягом 2010-2011 років відмічались такі кібератаки державних та військових 

інформаційних систем [ 4-6]: 

– викрадення та розповсюдження конфіденційної інформації на сайті Wikileaks; 

– виведення з ладу обладнання контролю атомної електростанції в м. Бушері (Іран) та 

реактора для збагачення урану в Нантензі (Іран) за допомогою вірусу Stuxnet; 

– викрадення даних із сервера компанії Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.,(Японія) на 

якому зберігалися креслення та схеми атомних електростанцій, устаткування для підводних 

човнів та кораблів, ракет та техніки для атомної промисловості; 

– крадіжка даних 35 мільйонів користувачів корейської соціальної мережі Cyworld. 

(імена, прізвища, поштові адреси, телефони) , що складає майже 3/4 населення країни; 

– атака урядових мереж Індії та викрадення даних, що містять секретні розпорядження, 

військові дані, відомості про ситуацію в Афганістані; 

– спам-атака комп'ютерних мереж з серверу США оборонної та хімічної галузей  США, 

Великобританії, України і Бангладеш; 

– атака систем управління БПЛА на базі ВПС США Кріч у штаті Невада (перехоплення 

відео-потоків та  зараження вірусом,  який фіксував інформацію, передану в БПЛА від 

пілота-оператора через клавіатуру комп'ютера); 

– DDoS-атаки популярних видань під час виборів до Державної Думи Російської 

Федерації. 

Дані факти підтверджують широке поширення кібератак не тільки у відкритих 

мережах, але і в закритих. До того ж, наслідки від цих атак приводять, як до втрати 

інформації, так і до втрати обладнання. Тому визначення впливу кібератак на 

функціонування інформаційних систем стає першочерговим завданням для ефективного їх 

функціонування. 

Усі кібератаки можна здійснити за допомогою: 

– технічного модулю (шпигунське  устаткування (key-логери, аналізатори бездротових 

пакетів) та апаратні закладки); 

– програмного модулю (бот-мережі (за умов «зомбування» АРМ мережі), трояни, 

віруси, хробаки, експлойти, руткіти, бекдори, програми підбору паролів, шпигунські 

програми, сніфери). 

Представимо наступну схему залежності функціонування інформаційної системи від 

впливу кібератак:  
 

 
Рис. 3 
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Як видно з рис. 3, в залежності від кожного типу кібератаки вплив на ефективність 

функціонування інформаційної системи буде різним (відповідного впливу на вказані 

критерії), та критичними з них будуть апаратні закладки елементів системи та DDoS-атаки 

мережевих ресурсів, які призводять до відмов в обслуговування або до їх знищення.  

 

Висновки. 

Провівши аналіз залежності ефективності функціонування інформаційних систем від 

типових кібератак та в умовах стрімкого зросту випадків порушення нормального 

функціонування таких систем, в-першу чергу необхідно врахувати наступне: 

– при визначенні ефективності функціонування інформаційної системи, розглядати 

саму інформаційну систему, як поєднання трьох складових: технічної складової, програмної 

складової та інформаційного масиву, введення до порядку оцінки функціонування 

інформаційної системи інформаційного масиву, дозволить врахувати інформаційні потоки, 

розширивши таким чином її функціонуванні показники; 

– при оцінці функціонування інформаційної системи, враховувати вплив існуючих 

типових кібератак, у відповідності до критеріїв безпеки інформаційних систем за 

представленою схемою залежності цих критеріїв від кожного типу кібератак. 

Дані положення можуть бути враховані у подальшому в дослідженнях щодо розробки 

методів забезпечення захищеності інформаційних систем від впливу кібератак. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВІДТВОРЕННЯ 

ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

 
У статті проведене дослідження можливості несанкціонованого відтворення програмного 

забезпечення систем дистанційної освіти. Проаналізована можливість відтворення повного 

робочого вигляду захищеного програмного забезпечення, яке санкціоновано виконується на 

персональному комп’ютері клієнта. 
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В статье проведенное исследование возможности несанкционированного воспроизведения 

программного обеспечения систем дистанционного образования. Проанализирована 

возможность воспроизведения полного рабочего вида защищенного программного обеспечения, 

которое санкционировано выполняется на персональном компьютере клиента. 
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In the article the research of possibility of not authorised reproduction of system software of online 

education. Possibility of reproduction of a full working kind of the protected software which is authorised  

and is carried out on the personal computer of the client. 
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Постановка проблеми. Системи дистанційної освіти висувають особливі вимоги до 

захисту програмного забезпечення (ПЗ) від несанкціонованого копіювання. Ця теза 

пояснюється тим, що сама освітня діяльність за дистанційною формою практично повністю 

базується і цілковито залежить від використання відповідного спеціалізованого програмного 

забезпечення. Якщо його немає, то навіть організація, яка має достатній кадровий потенціал і 

матеріальну базу, не може провадити навчання за дистанційною формою (зокрема, через 

неможливість проведення лабораторних робіт у дистанційному режимі). Якщо ж організація 

має повний комплект ПЗ, що розроблене висококваліфікованими працівниками і дозволяє 

провадити навчання у повністю автоматичному режимі (зокрема, комплекс віртуальних 

лабораторних робіт), то ступінь якості кадрового і матеріального забезпечення відходить на 

другий план. Відповідно, конкурентоспроможність навчального закладу у сфері дистанційної 

освіти в першу чергу обумовлюється якісним і захищеним програмним забезпеченням. 

Аналіз попередніх досліджень. Проблема створення систем захисту ПЗ від 

несанкціонованого копіювання є актуальною і ключовою не тільки для систем дистанційної 

освіти [1], а й в цілому у боротьбі з комп’ютерним піратством [2-3]. Існує кілька варіантів 

несанкціонованого копіювання ПЗ, описаних в літературі (наприклад, [4-6]), але, відповідно 

до цих же джерел, можливе зведення додаткових рубежів захисту, що нейтралізуватимуть 

дані загрози. Однак, існує важливий аспект захисту ПЗ, який полягає у тому, що програмне 

забезпечення взагалі повинно бути передане користувачеві для виконання, і який слід 

проаналізувати більш докладно. 

Мета роботи. Одне із принципових питань, що виникає при аналізі поставленої 

проблеми несанкціонованого копіювання ПЗ, полягає в тому, що процесор комп’ютера 

клієнта взагалі повинен виконувати програму, отже через нього проходитимуть усі команди, 

які входять до програмного забезпечення. Тож необхідно провести аналіз, чи можливо 

відтворити у повністю робочому вигляді захищене програмне забезпечення, яке 

санкціоновано виконується на персональному комп’ютері клієнта. 
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Основна частина. Усі системи захисту, що претендують на реальне практичне 

застосування, повинні мати зашифровані ділянки коду. Спочатку доведемо це твердження, а 

потім проаналізуємо можливість збору і відтворення коду, що є у файлі зашифрованим. 

Найперше вихідне твердження для доказу полягає в тому, що у незаконного 

користувача є копія ПЗ, у якій присутні всі програмні коди, що відповідають 

повнофункціональній версії (можливо, деякі з них відключені, але все ж присутні у 

виконуваному файлі). Це пояснюється тим, що після продажу першої легальної (отже, 

повної) копії, покупець може її розтиражувати. Таким чином, у систему захисту слід 

вбудовувати якісь заходи, що протидіятимуть використанню однієї і тієї ж копії ПЗ різними 

користувачами на різних машинах. 

Незалежно від використаного алгоритму запобігання несанкціонованому тиражуванню 

ПЗ, кінцево такі заходи зводяться до одного підсумкового умовного оператора (команди 

асемблера), що видає вирок: дана запущена копія працює законно чи ні. Місце такої 

перевірки в загальному випадку знаходиться зломщиком через невеликий проміжок часу, і 

може бути скориговане на логічно протилежну дію. Відбувається модифікація і реалізується 

«фізичний» злом ПЗ, докладніше про це див. [4]. 

Уникнути такого злому можливо лише завдяки закриттю окремих ділянок коду 

програми, які відповідають системі захисту. Без використання якихось апаратних засобів 

таке закриття можна організувати лише шляхом шифрування коду програми. Таким чином, 

твердження про необхідність шифрування критичних ділянок виконуваних файлів доведено. 

При виконанні програми зашифровані ділянки файлів для перетворення у змістовний 

код повинні бути розшифровані, причому, оскільки процес відбувається на комп’ютері 

користувача, алгоритм та необхідні дані для такого перетворення є потенційно відомим 

зловмиснику. Якщо застосувати симетричний криптоалгоритм, то зломщик може 

розшифрувати закриті ділянки, виправити необхідні йому команди, та знову зашифрувати 

уже виправлену версію програми. Після таких операцій програма працюватиме за тими ж 

принципами, що передбачив розробник системи захисту (тобто розшифровуватиме необхідні 

ділянки коду, і т.д.), але видаватиме невірний висновок щодо законності використання даної 

копії.  

Якщо ж застосувати якийсь асиметричний алгоритм, то розшифровуватися закриті 

ділянки будуть відкритим ключем, отже будь-хто зможе їх прочитати. Але, зважаючи на 

секретність другого ключа шифрування, ніхто, окрім виробника ПЗ, не зможе виправити код 

у зашифрованих ділянках вихідного файлу. 

У загальному випадку така схема захисту могла б бути «ідеально» стійкою, тобто її 

стійкість дорівнювала б стійкості застосованого двохключового алгоритму. Але існує ще 

одна принципова можливість злому системи захисту, що полягає у зборі виконуваних 

команд з оперативної пам’яті ПК. Це пов’язано з важливою особливістю сучасних 

процесорів архітектури фон Неймана, які потребують розміщення коду їх програм перед 

виконанням у оперативній пам’яті (причому у відкритому, придатному до виконання виді). 

Таким чином, якщо навіть у файлі присутня ділянка із зашифрованим кодом, перед її 

виконанням процесором вона повинна бути розшифрована у деякій області пам’яті (нажаль 

розшифровуватися у самому процесорі поза областю доступності інших процесів код не 

може). 

Вказана можливість реалізується завдяки особливостям архітектури процесора Р6, 

розробленої корпорацією Intel, та його сучасних нащадків. Наявність спеціального режиму 

роботи процесора типу System Management Mode (DEBUG), що використовується для 

покрокового виконання програми, дозволяє зупинити її виконання у потрібному місці, і 

проаналізувати внутрішній стан таких компонентів ПК, як регістри процесора та оперативна 

пам’ять. При цьому відбуваються в цілому несанкціоновані дії, адже одна прикладна 

програма (відладчик) отримує доступ до адресного простору іншого процесу, що має бути 

неприпустимим без відповідної санкції.  
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Таким чином, виникає наступна загроза. Оскільки замінити у вихідному файлі 

зашифровані ділянки зломщик не може, йому залишається спробувати відтворити змістовні 

оператори у новому виконуваному файлі без системи захисту. Отже, вихідний файл 

аналізується, зашифровані ділянки, що відповідають системі захисту відкидаються, а з 

необхідних операторів, що відповідають за функціональність ПЗ, формується новий 

виконуваний файл. Необхідні поля заголовків та загальний опис внутрішньої структури 

формуються самостійно, згідно до формату, притаманного даній платформі. В ОС Windows, 

наприклад, таким форматом є Portable Executable (РЕ) файли. 

Якщо ж у виконуваному файлі буде зашифрованою не лише сама система захисту, а й 

деяка частина функціональних операторів, то тут можливі два варіанти. По-перше, можна 

розшифрувати зашифровані функціональні оператори, читаючи відповідні області прямо з 

файлу (бо алгоритм та ключ є потенційно відомими). По-друге, можна використати 

спеціальний режим роботи процесора DEBUG, дозволивши системі захисту самій 

розшифровувати код із файлу та розміщувати його у оперативній пам’яті, а потім зчитуючи і 

збираючи розшифрований код звідти.  

Ще одним можливим типом захисту ПЗ від модифікацій є вміщення всіх, або частини 

програмних кодів у недорогий зовнішній запам’ятовуючий пристрій (наприклад, HASP). 

Внутрішній вміст такого пристрою є недоступним для модифікацій, але зважаючи на вказану 

особливість сучасних процесорів, що не можуть розшифровувати код «власне у собі», ці 

команди мають бути попередньо розміщені в оперативній пам’яті ПК. Тут стає принциповою 

можливість доступу одного процесу до пам’яті, що належить іншому процесу. Таким чином, 

будь-які виконувані команди, які зберігаються в HASP’і можна зібрати, проаналізувати і 

відтворити у програмному емуляторі апаратного пристрою (які на сьогоднішній день є 

єдиним засобом для злому захищених апаратно програм). 

Можливі і інші види захисту (наприклад, зашифровка всього тіла даної копії програми 

розміщенням збійних секторів на гнучкому диску або CD-ROM), які на перший погляд не 

дозволяють використати дану копію без санкції виробника. Але використання даної копії і не 

обов’язкове – можливе відтворення усіх функціональних блоків коду у окремому 

виконуваному файлі, що збирається по частинах вручну (тому звичайно в ньому відсутні 

будь-які обмеження). 

Звичайно, така методика є одним із найскладніших методів злому, до якого можна 

вдатися, лише якщо інші більш прості не дають відповідного результату, але принциповість 

такої можливості показує, що ідеального захисту від несанкціонованого копіювання 

програмного забезпечення створити не можливо (під ідеальним мається на увазі захист, 

стійкість якого рівна стійкості застосованих криптоалгоритмів). 

Отже, побудувати систему захисту типу Кірхгофа (наприклад, шляхом запровадження 

якогось нового криптографічного протоколу чи застосування взаємодії з якимсь апаратним 

засобом) неможливо. Формалізація задачі не може забезпечити стійкий захист від 

відтворення коду програмного забезпечення. Це пояснюється тим, що незалежно від 

створеної системи захисту, програму все ж може бути вкрадено шляхом механічного збору 

усіх функціональних ділянок коду даної програми при повному їх переборі та виконанні.  

Практично описаний тип злому реалізується найпростіше у консольних пакетних 

утилітах, які мають лінійну послідовність виконання, але звичайно ці програми не є 

комерційними і їх злом малоймовірний в цілому. Платне ж програмне забезпечення звичайно 

має гарний графічний інтерфейс, отже є таким, що управляється подіями. Відповідно 

програма не є лінійно виконуваною і окремі її функціональні гілки (можливо зашифровані) 

запускаються лише після приходу відповідних їм повідомлень. Повідомлення, які залежать 

від користувача типу WM_COMMAND, WM_USER, WM_CHAR, та ін. можуть надсилатися 

зломщиком безпосередньо, отже і розшифровка та вміщення у оперативну пам’ять 

відповідних гілок відбувається негайно. Отже, зашифровані гілки коду, що є реакцією 

програми на повідомлення про події користувача, легко відстежуються і можуть бути одразу 

зібрані. 
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Дещо іншою виглядає ситуація при якій програма реагує на повідомлення системи або 

якісь внутрішні «події» (що не є подіями операційної системи, а лише характеризують 

досягнення програмою якогось заданого стану). Ці явища в цілому є випадковими для 

зломщика (так як логічний аналіз усього асемблерного лістингу програми є все ж 

нереальним), тому можливо їх буде важко відстежити. Тоді гілки, що відповідають цим 

подіям відповідно важко локалізуються у розшифрованому вигляді у оперативній пам’яті. 

Отже, можливим методом захисту від механічного збору коду для відтворення 

виконуваного файлу є запуск окремих функціональних операцій по випадковим внутрішнім 

подіям. Наприклад, користувач хоче запустити на виконання процедуру обробки фільтром 

якогось зображення. Замість негайного переходу до відповідної гілки, програма (можливо в 

окремому потоці, чи навіть процесі) запускає додаткову маскувальну процедуру, що виконує 

якісь незмістовні дії, а через деякий випадковий інтервал часу запускає функціональну гілку. 

Таким чином, практично у власному програмному забезпеченні виробники можуть 

лише збільшувати трудовитрати зломщика шляхом включення до (обов’язкової) загальної 

системи захисту від тиражування та модифікацій ще й блоків, які ускладнюватимуть роботу 

програми, запускаючи окремі гілки не одразу за повідомленнями користувача, а за якимись 

внутрішніми власними алгоритмами (через невеликий проміжок часу). 

Ще одним серйозним ускладненням для довготривалого процесу збору усіх кодів є 

випадок запуску повнофункціональної програми, що працює деякий (порядку десятків 

секунд) проміжок часу, а лише потім перевіряє свою законність за якоюсь випадковою 

подією (причому не обов’язково внутрішньою). Наприклад, при старті запускається окремий 

потік, який деякий випадковий час «спить», а потім запускає систему захисту. Або, 

наприклад, перевірка законності роботи текстового редактора відбувається лише тоді, коли 

користувач набирає на клавіатурі якусь випадкову послідовність символів. Або користувач 

пересунув мишу з заданою швидкістю. Усі ці випадки об’єднує те, що вони є нібито 

випадковими для зломщика, тому йому важко буде локалізувати механізми захисту, що весь 

час відключатиме програму не даючи проводити збір коду. 

Висновки. В-цілому ж слід констатувати, що можливість відтворення змісту 

виконуваних файлів (із зашифрованими ділянками), принципово присутня і базується на 

необхідності розшифровки перед виконанням процесором зашифрованого коду і розміщення 

його у оперативній пам’яті. Така можливість не дозволяє побудувати формальну модель 

системи захисту, стійкість якої буде рівною стійкості застосованих криптографічних 

алгоритмів, і вимушує програмістів застосовувати, на перший погляд, непрофесійні прийоми 

закриття внутрішньої структури програми та утримування секретності алгоритмів захисту 

[7]. 
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НЕЧЕТКИЕ МОДЕЛИ В ЗАДАЧАХ ПОИСКА ВРЕДОНОСНЫХ АГЕНТОВ В 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 
 

У статті розглядається методологія вирішення проблеми пошуку шкідливих програм в 

розподілених інформаційних системах, характеризуються нечіткої інформацією про 

протікають процеси. Використаний механізм нечіткого логічного висновку, заснованого на 

продукційних правилах прийняття рішення. Отримані результати можуть бути використані 

для антивірусного діагностування програмного забезпечення різних комп'ютерних систем. 

Ключові слова: інформаційні системи, програмне забезпечення. 

 

В статье рассматривается методология решения проблемы поиска вредоносных программ 

в распределенных информационных системах, характеризующихся нечеткой информацией о 

протекающих процессах. Использован механизм нечеткого логического вывода, основанного на 

продукционных правилах принятия решения. Полученные результаты могут быть 

использованы для антивирусного диагностирования программного обеспечения различных 

компьютерных систем. 

Ключові слова: Інформаційні системи, програмне забезпечення. 

 

In the article the methodology of the decision of a problem of search of harmful programs in the 

distributed information systems characterised by the indistinct information on proceeding processes is 

considered. The mechanism of the indistinct logic conclusion based on condition-action rules of decision-

making is used. The received results can be used for anti-virus diagnosing of the software of various 

computer systems. 

Keywords: information systems, the software. 

 

Введение. Развитие и внедрение компьютерных технологий и построение на их основе 

различных информационных систем (управляющих, обучающих, справочных и др.) и 

методов доступа к информационным ресурсам отвечает современным требованиям научно-

технического прогресса и получили в настоящее время достаточно широкое применение. 

Основной задачей при этом является, прежде всего, обеспечение защиты 

пользовательских программ и операционных систем от влияния различных вредоносных 

программ (ВП), создающих потенциальную угрозу особенно со стороны удаленных станций. 

Особое место среди ВП занимают различные вирусные, а также троянские программы, 

которые, в отличие от вирусных программ, способны проникать в систему с целью хищения 

информации, что представляет собой особую опасность.  

Имеющиеся многочисленные факты хищения информации в конкретных системах 

можно объяснить тем, что существующие антивирусные программы во многом 

ориентированы на выявление известных ВП, которые достаточно исследованы и 

классифицированы и не достаточно адаптированы на распознавание новых подозрительных 

объектов, проникающих в систему. 

В технологиях поиска ВП, как известно, различаются два независимых аспекта [1]: 

технический и аналитический. Технический компонент – это система сбора информации (о 

файловой системе, файлах и их цифровом содержимом и др.), на основании которой 

аналитическая часть в соответствии с принятой политикой безопасности оповещает 

пользователя о потенциальной угрозе и запрашивает у него дальнейшие указания 

относительно ВП. К основным методам сбора информации относятся: 

- считывание и работа с файлом как с массивом байтов; 

- эмуляция кода программы и запуск команд в виртуальной копии компьютера; 
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- запуск программы в «песочнице» (sandbox), а также использование технологий 

виртуализации; 

- мониторинг и регистрация всех событий, происходящих в операционной системе; 

- поиск системных аномалий относительно некого эталонного состояния. 

Рассмотренные средства обработки содержат в себе элементы искусственного 

интеллекта, требующие достаточно сложных алгоритмов построения аналитической 

системы, включая экспертные системы или нейронные сети. 

Цель статьи. С учетом приведенного анализа актуальность приобретает формирование 

технологии поиска и идентификации неизвестных ВП, которая сочетает элементы 

технологии поиска аномалий и экспертных систем. Последнее определяет цель данной 

работы. 

Результаты исследования. Для достижения цели в работе использован 

математический аппарат нечеткой логики (НЛ), который в последнее время эффективно 

используется для решения ряда задач со слабоструктурированными данными. 

Механизмы нечеткой логики позволяют строить модели предметной области, 

адекватные реальным, на основе семантического описания объекта исследования и знаний 

экспертов, что на много проще разработки сложных математических моделей. При этом, с 

помощью специализированных методов обработки нечисловой информации обеспечиваются 

достаточно точные решения [2]. 

Предварительно рассмотрим некоторые понятия теории нечетких множеств, 

необходимые для дальнейшего изложения. Нечеткое множество А определяется как 

множество упорядоченных пар (кортежей) вида: (А(u),u ), где А(u) – степень 

принадлежности элемента множества uU нечеткому множеству А, u – является элементом 

универсального множества U. Следовательно, 

А ={А(ui),ui}; i=1,…,k.    (1) 

Степень принадлежности определяется некоторым действительным числом из 

интервала [0, 1]. Функция принадлежности позволяет для произвольного элемента 

универсального множества вычислить степень принадлежности его нечеткому множеству. 

Нечеткое множество связано с лингвистической переменной и их нечеткими переменными, 

которые позволяют определить ее значение с помощью функции принадлежности. 

Например, лингвистическая переменная: “Категория программы“. Её значениями могут 

быть нечеткие переменные, образуемые с помощью модификаторов (или, не, очень и др.) в 

виде: не опасная, немного опасная, очень опасная и т.д. Функция принадлежности, если она 

задана, позволяет оценить далее лингвистическую переменную. Применительно к 

высказываниям в нечеткой логике применимы функции алгебры логики, которые имеют не 

численные, а лингвистические значения истинности, которые адекватны степени 

принадлежности. Основой семантического описания исследуемой модели является выбор и 

анализ входных и выходных лингвистических переменных, а также их значений, которые 

получаются с помощью мониторинга и экспертных оценок. Лингвистическая переменная 

считается заданной, если для нее определены: наименование N, универсальное множество А 

(область рассуждений), базовое терм–множество T (нечеткие переменные – значения 

лингвистической переменной), функция принадлежности  и семантические процедуры 

преобразования (модификации) переменных термов лингвистической переменной.  

Для исследования нечетких моделей используется механизм логического вывода, 

позволяющий получить четкий результат функционирования объекта, описываемого 

нечетким множеством переменных. Данный механизм содержит следующие этапы: 

фаззификация, нечеткий логический вывод, дефаззификация (приведение к четкости) [3,4]. 
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Рис. 1. Обобщенная структура логического вывода 

 

Фаззификация – процесс перевода входных четких величин, полученных на основе 

экспертного анализа исследуемого объекта, в нечеткие переменные. На этапе нечеткого 

логического вывода используются нечеткие продукционные (if – then) правила базы знаний, 

для преобразования нечетких входных данных после фаззификации в нечеткие выходные. 

Дефаззификация – процесс композиции нечетких множеств логического вывода и 

приведение к четкости (получению результата) для принятия решения. 

Действия ВП рассматриваются на этапах проникновения в систему, активизации и 

деструктивных действий, которые образуют один трехуровневый жизненный цикл (ЖЦ). 

Логический вывод о наличии ВП реализуется  с помощью нечеткой модели (НМ), которая 

основана на семантическом описании и анализе множества возможных состояний ВП в 

течении жизненного цикла: 

НМ{(Х,Y,V, Z),     (2) 

где: 

- Х – универсальное множество входных состояний хX, принимающих ВП в 

системе пользователя (функции и действия, используемые ВП для проникновения в 

систему); 

- Y – универсальное множество выходных состояний yY (компоненты, которые 

потенциально могу быть подвержены действию ВП); 

- V – множество нечетких отношений (xi, yj), характеризующее связи между 

элементами множеств X и Y; 

- Z – характеристические параметры отношений. 

На множествах X, Y определены нечеткие множества (Х
п
, Х

a
 ,Х

д
) и (Y

п
, Y

a
 ,Y

д
) 

входных и выходных состояний ВП, где индексы п,а,д соответствуют этапам ЖЦ 

(проникновение в систему, активизация и деструктивные действия). В соответствии с (1) 

множества Х
п
, Х

a
 , Х

д  
определяются, как множества упорядоченных пар: Х

п
 = {Х

п
(х),x}; Х

a
 

= {Х
a
(х),x}; Х

д
 = {Х

д
(х),x}, где Х

п
(х), Х

a
(х) и Х

д
(х) – функции принадлежности, 

указывающие на степень принадлежности элемента х множества Х множествам Х
п
, Х

a
 ,Х

д
 

соответственно. Множества (Y
п
, Y

a
 , Y

д
) представляются в виде множеств отношений (xi, yj): 

Y
п
 = {(x i, yj, Y

п
 (xi, yj)}; Y

a
 = {(xi, yj,  Y

а
 (xi, yj)}; Y

д
 = {(xi, yj, Y

д
 (xi, yj)}, 

где выражения Y
п
(xi,yj),  Y

а
(xi,yj) и Y

д
(xi,yj) являются функциями принадлежности 

нечетких отношений (xi,yj) множествам Y
п
, Y

a
 ,Y

д
 соответственно, которые определяют 

степень уверенности в существовании причинно–следственной связи (xi, yj). Нечеткие 

отношения множеств Y
п
, Y

a
 ,Y

д
 далее и представляются соответствующими матрицами 

отношений: 

Vп = xi, yj, Vа = xi, yj, Vд = xi, yj, 

в которых на пересечении xi, yj находятся значения функции принадлежности Y
п
(xi,yj), 

Y
а
(xi,yj) и Y

д
(xi,yj) соответственно. 

В качестве входной лингвистической переменной на множестве Х принята: “Степень 

подозрительности”. Ее характеристикой является терм–множество T, которое содержит три 
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нечетких переменных (значения лингвистической переменной): “Малая подозрительность 

М(x)”, “Средняя подозрительность С(x)” и “Высокая подозрительность В(x)”, с областью 

определения [0, 1]. На практике число переменных терма не превышает семи. Для 

физической реализации лингвистической переменной необходимо определить значения 

переменных терма Т при заданных входных переменных х. Для этого должны быть найдены 

функции принадлежности: Х
п
(М), Х

п
(С), Х

п
(В); Х

а
(М ), Х

а
(С), Х

а
(В), а также Х

д
(М), 

Х
д
(С), Х

д
(В). На практике с этой целью часто используется ряд типовых форм кривых: 

треугольная, трапецеидальная и гауссова функция принадлежности [4]. Так, на рис. 3 а) для 

нечетких переменных М(х), С(х), В(х) на множествах Х
п
, Х

a
, Х

д
 их функции принадлежности 

определены при входных значениях х1 = 2, х2 = 5, х3 = 9: (0.62, 0.78, 0.37), (0.9, 0.5, 0.25) и 

(0.42, 0.28, 0.5), соответственно. Входные значения определяются и приводятся к 

определенному формату экспертом по результату мониторинга. Выходную лингвистическую 

переменную зададим на множестве Y. В качестве такой переменной принята: “Опасность 

поражения“, значение которой будет определяться на этапах ЖЦ нечеткой переменной: 

“Степень поражения“ c функциями принадлежности: Y
п
(xi, yj), Y

а
(xi, yj) и Y

д
(xi, yj). В 

данной постановке задачи, для оценки лингвистической переменной также учитывается вид 

поражения: зависание системы, потеря и искажение файлов, нарушение реестра и т.д., что 

учитывается вектором Z = {zk}, в котором компонентам zk, k = 1,..,r, (виды поражения) 

присваиваются нормированные приоритетные веса P = {pk}, (pk =1), учитывающие уровень 

их опасности для системы пользователя. 

Рассмотрим содержательную часть матриц отношений, построенных с учетом [5]. Так, 

в матрице отношений Vп = xi, yjэлементы xi – функции (механизмы) и способы 

проникновения ВП в систему пользователя, i = 1,..,k; элементы yj – возможные входы 

проникновения в систему: порты сетевых протоколов прикладного уровня, j = 1,..,h. 

(индексы не совпадают с истинными номерами портов). Например: x1 – набор функций 

работы с электронной почтой; x2 – набор функций работы с системами передачи файлов; x3 – 

набор функций отдаленного доступа (через консоль и командные интерпретаторы); x4 – 

набор функций работы с web–браузером и т.д. Порт p20 – FTP (FileTransferProtocol) – сетевой 

протокол, предназначенный для передачи файлов в компьютерных сетях; p22 – SSH (Secure 

Shell) – сетевой протокол, который позволяет осуществлять отдаленное управление 

компьютером и передачу файлов и т.д.  

На этапе деструктивных действий используется матрица отношений исследуемого 

объекта и структурных компонент операционной системы (ОС) : Vд = xi, yj, в которой xi – 

действия ВП, направленные на структурные компоненты ОС пользователя; i = 1,..,; yj – 

структурные компоненты ОС пользователя, j = 1,..,. Например, x1 – прием и отправление 

файлов; x2 – создание и уничтожение файлов; x3 – создание, запуск и уничтожение процессов 

и т.д. К структурным компонентам ОС относятся: y1 – файловая система; y2 – планировщик 

процессов (как составляющая ядра операционной системы); y3 – системные службы (ключи 

реестра – Windows XP) и т.д. 

Из приведенных примеров видно, что поведение ВП на этапах ЖЦ многовариантно, 

имеет нечеткий характер и, в принципе, не может быть просто прогнозировано. Кроме того, 

их функции принадлежности не определены, что делает невозможным оценки выходной 

лингвистической переменной. В работе данные функции определяются, в отличие от 

типовых подходов, косвенным путем на основе анализа и оптимизации матриц нечетких 

отношений Vп, Vа, Vд с привлечением оценок экспертов. 

Покажем на примере принцип формирования функции принадлежности Y
п
(xi, yj) на 

этапе проникновения. Рассматриваемая задача представляется как нахождение для каждого 

xi матрицы Vп = xi, yj наиболее вероятного порта проникновения yj при заданных признаках 

опасности zk. Данная задача сводится к задаче ранжирования, в которой в отличие от [4], 

попарное сравнение экспертов производится с учетом оценочных признаков, позволяющих 

учесть особенности сравниваемых объектов. 
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Исходным для решения задачи является построение матрицы превосходства S=sij, 

элементы которой sij выражаются любым положительным числом (sij = si /sj; 0 < sij <  ; sji = 1/ 

sij; sii =1; i, j = 1,…,m, где m – число возможных исходов). Элементы sij матрицы S 

определяются вычислением значений парных предпочтений по каждому признаку отдельно с 

учетом их весов P={pk}; k=1,..,r, с использованием выражения: 
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С помощью матрицы S определяется собственный вектор П = (1,...,m), который 

соответствует максимальному положительному корню   характеристического полинома 

 SES ;0 , где E  – единичная матрица. Компоненты вектора П (i = 1) 

отождествляются с оценкой Y
п
(xi, yj), учитывающей принятые признаки опасности. 

Подобная процедура производится для всей матрицы Vп = xi, yj, в результате чего получаем 

оптимизированную матрицу отношений Vп = xi, yj, в которой используются лишь 

отношения xi, yj с наиболее выраженным уровнем опасности, определяемым значением, 

равным max, (0 ≤max≤1). На основе полученной матрицы строится нормированная кривая 

функция принадлежности Y
п
(xi, yj) выходной переменной y, а также таблица, в которой 

каждому значению Y
п
(xi, yj) ставится в соответствие пара (xi, yj), позволяющая 

идентифицировать, в том числе, ресурсы, которые были использованы вредоносной 

программой на рассматриваемом этапе (рис. 2). Для компактности отношения (xi, yj) 

заменены символом R. 

 
 

Рис. 2. Примерный вид функций принадлежности выходной переменной  

 

Основой для нечеткого вывода служит база нечетких продукционных правил (НПП), 

определяющих стратегию решения задачи. Типичное продукционное правило базы правил 

состоит из посылки (антецедента): нечеткие высказывания в форме «если…» и заключения 

(консеквента) – в форме «то…». Антецедент может содержать несколько посылок, которые 

объединяются в зависимости от стратегии посредством логических связок «и» или «или». 

Каждое из правил нечетких продукций может иметь некоторый вес Fi = [0, 1], который 

определяет значимость правила или уверенность в степени истинности заключения, 

получаемого по отдельному нечеткому правилу. В общем виде база, содержащая m правил, 

имеет вид: 

П1: если x1 это A11 … и (или) … xn это A1n, то y это R1; 

Пi: если x1 это Ai1 … и (или)  … xn это Ain, то y это R i; 

Пm: если x1 это Ai1 … и (или)  … xn это Amn, то y это Rm , 
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где: xk – входные переменные, k=1,…,n; y – выходная переменная;  

Aik – заданные нечеткие множества с функциями принадлежности (i=1,…,m; k=1,…,n). 

На основе нечетких высказываний, истинность которых установлена в результате 

фаззификации, оценивается степень истинности нечетких высказываний, являющихся 

заключением соответствующих НПП. Далее выполняется процедура (агрегирование) 

определения степени истинности левых частей (уровней отсечения – ai) по каждому из 

правил системы нечеткого вывода. Так, дизъюнкцией нечетких высказываний является 

логическая операция, результатом которой является нечеткое высказывание, определяемое 

как: 

max( ( ))a A Xik ki
i

 . 

Приведем для примера фрагмент базы правил (три переменные и три правила), в 

которой для каждого правила использованы связки «или» и значения Fi  равны единице: 

П1: если x1 = М, или x2 = С, или x3 = В, то y = R
п
; 

П2: если x1 = М, или x2 = С ,или x3 = В, то y = R
а
; 

П3: если x1 = М, или x2 = С, или x3 = В, то y = R
д
. 

Возможны и другие стратегии получения базы правил. 

В работе используется стратегия на основе правила mах–мin композиции и нечеткой 

операции mах – дизъюнкции для оценки одинаковых заключений. В рассматриваемом 

фрагменте при заданных x1, x2, х3 правила позволяют получить нечеткое заключение о 

степени истинности подозрительности на исследуемых этапах: 

1 = max{х
п
(M); х

п
(C); х

п
(В)} = max{0.62; 0.78; 0.37} = 0.78. 

2 = max{ х
а
(М);  х

а
(С); х

а
(В)} = max{0.9; 0.5; 0.25} = 0.90. 

3 = max{ х
д
(М); х

д
(С); х

д
(В)} = max{0.42; 0.28; 0.5} = 0.5. 

Следующий этап – активизация: процесс нахождения степени истинности каждого из 

заключений нечетких продукционных правил, который осуществляется усечением функций 

принадлежности выходной переменной на уровнях 1, 2, 3, как показано на рис. 3 б): 

Y
п
(R)= 0,78;  Y

a
(R ) =0,90 ;  Y

д
(R ) =0,5. 

Для композиции (объединения) полученных усеченных функций используется 

максимальная композиция нечетких множеств 

М y (R) = max
i

( y (R), 

где: М y (R) – функция принадлежности итогового нечеткого множества. 

На рис. 3 показана графическая интерпретация нечеткого вывода для трех входных 

переменных и трех нечетких правил. 
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Рис. 3. Графическая интерпретация логического вывода 

 

На рис. 3 этапы интерпретации логического вывода а), б), в) выполняют следующие 

функции: а) - представление функции принадлежности для нечетких переменных М(х), С(х), 

В(х) на множествах Х
п
, Х

a
, Х

д
  при входных значениях х1 = 2, х2 = 5, х3 = 9; 

б) - нахождение степени истинности заключений нечетких продукционных правил на 

уровнях отсечения 1, 2, 3 ;   
 

в) - приведение к четкости логического вывода (получение численного значения). 

Заключительным является этап дефаззификации – приведение к четкости (получение 

численного значения для принятия решениия) (см. рис. 3 в)). Для дефаззификации в работе 

использован метод центра тяжести [4], при котором значение выходной переменной равно 

абсциссе центра тяжести площади, ограниченной графиком функции принадлежности 

итогового нечеткого множества Мy(R). 

( )
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n
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Полученный результат интерпретируется как коэффициент опасности поражения 

системы со стороны ВП, который сравнивается с некоторым нормированным 

коэффициентом, определяемым принятой стратегией безопасности. Обобщенная схема 

реализации предложенной методологии приведена на рис. 4, которая содержит подсистемы 

мониторинга и принятия решения. 

 
Рис. 4. Обобщенная схема поиска вредоносных программ 

 

Выводы. В работе предложена новая методология и ее использование для поиска и 

идентификации ВП на основе методов нечеткой логики, позволяющей более просто получать 

достаточно точные решения на основе семантического описания задачи и нечетких 

продукционных правил. 

Существующим методам присущи следующие недостатки: невысокое быстродействие, 

низкая вероятность идентификации новых ВП, высокие требования отдельных методов к 

аппаратному обеспечению, сложность модели и ее реализации. 

Установлено, что применение нечеткой логики открывает большие возможности для 

адаптации к любым моделям ВП, а также принятия оптимального решения путем 

проектирования соответствующей базы продукционных правил и стратегии их обработки. 

При этом обеспечивается повышение быстродействия за счет исключения из алгоритмов 

поиска достаточно сложных компонент и процедур (баз сигнатур, эвристических 

анализаторов, использование контрольных сумм и т.д.), свойственных существующим 

методам, а также достаточно высокая реакция и незначительная вероятность пропуска 

неизвестных ВП. 
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Результаты работы могут быть использованы разработчиками антивирусного 

диагностирования. Рабочей средой для разработки и исследования предложенной 

методологии является программная оболочка FUZZY EXPERT.  
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к.т.н., с.н.с. Невольніченко А.І. (ВІКНУ) 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ НАДІЙНОСТІ СКЛАДНИХ СИСТЕМ  

 
Прояснення фізичного змісту властивості «надійність» складних систем та адекватне 

надання її кількісного рівня, суттєво змінює економіко-математичні задачі оптимального 

розподілу ресурсів на досягнення потрібного рівня даної властивості мінімумом витрат, 

кардинально підвищуючи ефективність як складних систем, так і витрат ресурсів на її 

забезпечення. 

Ключові слова: надійність, складна система, мажоритантне резервування. 

 

Прояснения физического смысла свойства «надежность» сложных систем и адекватное 

предоставление ее количественного уровня, существенно изменяет экономико-математические 

задачи оптимального распределения ресурсов на достижение нужного уровня данного свойства 

минимумом затрат, кардинально повышая эффективность как сложных систем, так и затрат 

ресурсов на ее обеспечение. 

 

Ключевые слова: надежность, сложная система, мажоритантное резервирование. 

Clarify the physical meaning of the properties of the "reliability" of complex systems, and adequate 

provision of its quantitative level, significantly alters the economic and mathematical problems of optimal 

allocation of resources to achieve the desired level of properties of the minimum cost, dramatically 

increasing the efficiency of complex systems as well as overhead for its support. 

Key words: reliability, complex system, majority reservation. 

 

Вступ. Основою функціональної сталості «складної» системи є її елементна й 

структурна надійність – здатність системи  зберігати свою функцію на протязі певного часу в 

певних умовах застосування за  дією деструктивних факторів – «відмов» елементів й 

структури в цілому, як випадкових подій. Таким чином, у сенсі «надійності» система може 

перебувати в двох протилежних станах – «функціонування» і «відмова» (втрата функції). 

Основна частина. Кожний функціональний елемент «одноканальної» системи, який 

перебуває у стані «здатності», може бути переведений у стан його «відмови» настанням 

випадкової події втрати їм здатності. Відмова будь-якого елементу приводе до втрати даною 

системою своєї функції в цілому. Нехай для n різнорідних функціональних елементів 

системи відома «питома» (для кожного елемента) інтенсивність струмів взаємно незалежних 

подій – «відмов» у часі  





n

j
jj Snjt

1

,,1),( ,                                                 (1) 

які діють на відповідний елемент у стані його «здатності», переводячи саме в стан 

«відмови». Тоді ймовірність стану «здатності» кожного елемента, як функція часу )(tp j , 

визначається наступними міркуваннями – темп зменшення ймовірності стану «здатності», як 

її від’ємна похідна за часом (–dpj/dt), є добутком інтенсивності струму «відмов» λj(t), що діє 

на даний елемент у стані «здатності», та поточного значення ймовірності стану «здатності» 

елемента pj(t). Це надається, згідно теорії випадкових процесів, диференційним рівнянням  

виду  

 

.,1),()(
)(

njtpt
dt

tdp
jj

j
                                        (2) 

 

Типовий графік залежності інтенсивності струму «відмов» j-го функціонального 

елемента на протязі часу «життєвого циклу» системи показаний на рис.1. 
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Рис.1.  Вигляд типової залежності njtj ,1),(   

 

На етапі «створення системи» )( ññ

j  інтенсивність відмов елемента  знижується 

відносно початкового значення завдяки поступовому усуненню недоліків «створення» 

системи; на основному етапі «застосування системи» за призначенням )( çñ

j  інтенсивність 

відмов зберігається практично постійною; на етапі «скінчення ресурсу» системи )τ( ср

j  

інтенсивність відмов значно зростає саме з цієї причини. Тому на основному етапі життєвого 

циклу «застосування системи» (за призначенням) вважаємо інтенсивність λj(t) статистичною 

константою, тобто   njt jj ,1,)0(  .  

При інтегруванні диференціального рівняння (2) для інтервалу часу «застосування» 

)τt0(   вважаємо відповідне початкове значення ймовірності 1)0t(p j   та кінцеве 

значення  ).()(  jj ptp  Після «розділення» в (2) змінних «ймовірності» p і «часу» t (та їх 

диференціалів) переходимо до однорідних підінтегральних функцій в лівій та правій 

частинах рівняння, інтегрування яких й визначає функціональну залежність ймовірності 

стану «здатності» від часу застосування (та відповідної до неї ймовірності стану «відмови»)  
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Оскільки для утворення загальносистемної функції її функціональні елементи 

«рівноцінні», то ймовірність складної події - збереження системної функції, згідно теорії 

ймовірностей та алгебрі подій, є добутком ймовірностей стану «здатності» усіх її n 

функціональних елементів за час «застосування» системи TS  
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«Надійність» складної системи звичайно «оцінюється» одним з показників - 

ймовірністю стану «здатності», але «ймовірність» не є синонімом «надійності». Надійність 

системи краще сприймається як її «властивість», що має не «експоненціальну», а 

«рівномірну» шкалу її кількісної міри. Крім того, складна система S(n), яка може перебувати 

в стани «здатності» чи стані «відмови» з певною апріорною ймовірністю (.4), у сенсі 

0 )τ( ср

j  )τ( зс

j  )τ( сс

j  

)t(λ j  

t  

jλ  
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надійності є суто інформаційним об’єктом через його «ентропійну» природу, коли 

визначення фактичного стану («здатності» чи «відмови») пов’язане зі здобуттям інформації, 

кількість якої IS(n) «обернена» до ентропії (міри невизначеності стану) системи HS(n), тобто 

«усуває» її  

).()(log)()(log)()( 22 nISnQSnQSnPSnPSnHS                            (5) 

 

В таблиці 1 надані значення ентропії системи для значень апріорної ймовірності її 

станів. 

Таблиця 1 

PS 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

QS 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.1 0.0 

HS 0.0 0.4690 0.7720 0.8813 0.9709 1.0 0.9709 0.8813 0.7720 0.4690 0.0 

 

Очевидно, «ентропія» системи максимальна (1.0) при рівній ймовірності обох станів 

(PS=QS=0.5). Надійність системи з максимальною «ентропією», для якої ймовірність станів 

однакова, можна обрати за «одиницю» при оцінці надійності інших систем. При цьому 

кількість інформації про фактичний стан даної системи, яка «обернена» до ентропії 

(дорівнює «усуненій ентропії»), складає 1 «бал» (еквівалент 1 біту). 

Таким чином, надійність системи доцільно вимірювати «кількістю» інформації (по 

Хартлі-Шеннону) про «умовну відмову» системи (при апріорній ймовірності даного стану 

QS), тобто наступним «інформаційним показником надійності»  

 

QSRS 2log (балів).                                                       (6) 

 

Таблиця 2 значень інформаційного показника надійності RS свідчить про його 

адекватність фізичному змісту даної властивості системи – надійність системи RS зростає на 

1 бал, якщо ймовірність стану «відмови» QS зменшується вдвічі (нібито додатково до 

існуючої виникає аналогічна система з даною функцією).   

Таблиця 2 

QS    (1) 1/2  1/4 1/8 1/16 1/32 

RS (0) 1 2 3 4 5 

 

Дійсно, для апріорної ймовірності стану «відмови» QS=1/32=0.03125 (відповідна 

ймовірність стану «здатності» PS=1–QS=0.96875), коли система може вважатися практично 

«безвідмовною», інформаційний показник надійності дорівнює 5 «балів» (що відповідає 

кількості  одиниць інформації про «умовну відмову» – 5 «біт»).  

Для прикладу, порівняємо 2 системи по «імовірнісному» та «інформаційному» 

показникам надійності. Нехай відомі значення даних показників для систем відповідно  

 

.322.4)05.0(log),05.0(95.0

;737.2)15.0(log),15.0(85.0

2222

211





RQP

RQP i
 

 

По «імовірнісному» показнику друга система по надійності переважає першу в  

 

%)8,11íà(ðàç³â118.185.0/95.0/ 12 PP , 

 

але по «інформаційному» показнику – в 

 

%),9,57íà(ðàç³â579.1737.2/322.4/ 12 RR  
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що цілком адекватно надає кількісну міру властивості «надійність».  

При наявній елементній надійності системи, яку вже не можна підвищити, подальше 

підвищення надійності системи досягається її по-елементним (по-канальним) резервуванням, 

тобто введенням структурної «надлишковості» наявних функціональних елементів (каналів).   

При резервуванні елементів (каналів) система має m аналогічних елементів (каналів) з 

імовірністю безвідмовного стану кожного елемента  (каналу)  

 

miqp ii ,1),1(  .                                                         (7) 

 

Ймовірність безвідмовного стану системи буде дорівнювати – 

 





m

i
i mQSqmPS

1

).(11)(                                                 (8) 

 

Користуючись виразом (6), знайдемо значення інформаційного показника надійності 

RS(m) для системи з резервуванням. Із (.8) прямує, що   

 





m

i
iqmQS

1

)( ,                                                               (9) 

 

тому інформаційний показник надійності системи – 

 

   ,rqlogqlog)m(QSlog)m(RS
m

1i

i

m

1i

i2

m

1i

i22 










                        (10) 

 

тобто дорівнює сумі часткових показників надійності усіх її елементів (каналів). 

Якщо усі канали по надійності однакові, тобто mirri ,1),(  , то , очевидно  

.)(
1

mrrmRS
m

i

 


                                                         (11) 

 

Розглянемо приклад оцінки надійності системи з резервуванням імовірнісним та 

інформаційним показниками. Нехай одно-канальна система має: 

 

,7.0)1()1(  PPS  

,3.0)1(1)1(  PQ  

737.1)3.0(log)1()1( 2  RRS . 

 

При кратності резервування m=2 (дублюванні «каналу» системи ідентичним), очевидно – 

 

,91.03.01)1(1)( 2  mQmPS  

,09.03.0)1()( 2  mQmQS  

474.3)09.0(log)( 2 mRS . 

 

Таким чином, надійність системи з резервуванням, в порівнянні з одно-канальною, по 

імовірнісному показнику зростає в 

 

)1(/)2( PSPS 0,91/0.7=1.3 разів (на 30%), 

але по інформаційному показнику – в 
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2737.1/474.3)1(/)2( RSRS  рази (на 100%), 

 

що абсолютно адекватно для дублювання «каналів» системи. Це підтверджує коректність 

оцінки надійності системи з резервуванням саме інформаційним показником по (9), (10); 

дійсно  – 

.474.3737.12)1()(  RSmmRS  

Для підвищення функціональної стійкості «інформаційних» систем (АСУ військами і 

зброєю) застосовується їх мажоритарне резервування. Розглянемо його особливості. 

Проаналізуємо, в порівнянні з «одно-канальною», систему з 3-х паралельних 

функціональних «каналів», для яких «мажоритарний» принцип вибору функціонала системи 

полягає у збігу вихідної функції у будь яких двох («2/3») або в усіх трьох («3/3») каналів.  

Якщо «канали» системи однакові щодо імовірності їх безвідмовної роботи (ІБР), тобто 

)( 321 pppp  , а імовірність безвідмовної роботи «мажоритарного» елемента – p
м
, то ІБР 

системи, згідно теорії ймовірностей та алгебрі подій, складе  

 

)"3/3","3/2("PS  

 ìppppppppppppp })1()1()1({ 321321321321  

)3(})1(3{ 32 ìðì PSpppp  .                                              (12) 

 

Графік даної залежності ІБР системи від рівня ІБР «робочих» каналів p та 

«мажоритарного»  елемента p
м
 показаний на рис.2.  

 

 
Рис. 2. «Мажоритарне» резервування по принципу («2/3»,«3/3») 

 

Сирим кольором показаний графік функції PS(3
мр

) при p
м
 =1 (вираз у фігурних скобках 

формули 1). Легко побачити, що в даному випадку мажоритарне резервування доцільне лише 

при ІБР робочих каналів p>0.5, коли графік кривої PS(3
мр

) перевищує пряму PS(1)=p 

нерезервованої системи. Оскільки реальна ІБР мажоритарного елемента завжди p
м
 <1, то 

мажоритарне резервування буде доцільне, з тих же міркувань, лише в діапазоні значень ІБР 

робочих каналів 

0 

p
м
<1 

0,5 p
н p

о p
в 

0,5 

1,0 

1.0 

PS
 

p 
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âí ppp  .                                                               (13) 

 

Зрозуміло, що «нижнє» та «верхнє» значення ІБР робочих каналів є коренями алгебраїчного 

рівняння, що відображає точки перетину кривої (1) чорного кольору PS(3) та прямої РS(1)=р 

(нерезервована одно-канальна система) на рис. 2  

 

.})1(3{ 32 ppppp ì                                                    (14) 

 

Таким чином, рішенням даного рівняння є корені  

 

.
4

8)(93
;

4

8)(93 22

ì

ììì

â

ì

ììì
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p

ppp
p

p

ppp
p





                         (15) 

 

Як видно з рис. 2, існує таке (оптимальне) значення ІБР робочого каналу, при якому 

«виграш» мажоритарного резервування (перевищення ІБР системи над ІБР елемента, яке 

вказане сірою стрілкою) максимальний; знайдемо його з очевидного рівняння  

 

.})1(3{}"3/3","3/2{" 32  ppppppP ì
                         (16) 

 

Умовою максимуму різниці Δ  є рівняння нулю її похідної по р  

 

01)6()6( 2 


pppp
dp

d ìì
.                                           (17) 

 

Рішенням даного алгебраїчного рівняння і є «оптимальне» значення ІБР робочого каналу для 

завданого значення ІБР мажоритарного елемента  

 

ì

ììì
o

ð

ððp
p

12

24)(366 2




 .                                               (18) 

 

Існує також мінімальне значення для ІБР «мажоритарного» елемента, коли 

мажоритарне резервування системи ще доцільне; воно, як то витікає з графіка рис. 2, 

надається очевидною умовою, колі «верхнє» й нижнє «значення» інтервалу (15) дорівнюють 

одне одному, тобто збігаються у «точку дотику» кривої  при мажоритарному «троїрованні» 

системи РS(3
м
) до прямої РS(1)=р нерезервованої системи. Із (4) прямує, що при цьому  

 

р
н
=р

в 
                                                                       (19) 

 

за умови рівняння нулю виразу під коренем для даних ІБР  

 

0p8)p(9 м2м  .                                                            (20) 

 

Остаточно мінімальне припустиме значення ІБР (чи надійність) мажоритарного 

елемента, при якому ще можливе мажоритарне резервування «троїруванням» каналів – 

 

08)(9 2  ìì pp .                                                            (20) 
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Остаточно мінімальне припустиме значення ІБР (чи надійність) мажоритарного елемента, 

при якому ще можливе мажоритарне резервування «троїруванням» каналів – 

 

р
м
 =8/9=0.888…=0.(8), r

м
=–log2q

м
=3.170.                                       (21) 

 

Розглянемо чисельний приклад. Нехай для одно-канальної системи відомо  

 

PS(1)=0.7, (QS=0.3), RS(1)= –log2QS=1.737. 

 

При мажоритарному «троїруванні» системи, для якої  

 

737.1log)1(),3.01(,7.0 2321  qrpqppp (балів) 

 

та ІБР мажоритарного елемента («практично безвідмовного») 

 

5,96875,0 )()(  ìì rp (балів), 

маємо відповідно  

,7595.096875.0)7.03.07.03()3( 32 ìPS  

056.2)3(log)3(,2405.0)3(1)3( 2  ìììì QSRSPSQS (балів). 

 

Кратність зростання надійності системи: 

по імовірнісному показнику  

 

085.17.0/7595.0)1(/)3( PSPS ì  (на 8,5%); 

 

по інформаційному показнику  

 

184.1737.1/056.2)1(/)3( RSRS ì  (на 18,4%). 

 

Пряма пропорційність рівня надійності системи від кратності її по-канального 

резервування  

mRmRS  )1()(                                                             (22) 

 

може бути узагальнена для «лінійної» залежності надійності від витрат на її 

забезпечення  

 

)}1(/1{)1()( CXRXRS  ,                                               (23) 

де        С(1) – вартість системи з нормативним рівнем надійності R(1); 

X  – витрати на підвищення надійності до рівня RS(X).  

Це кардинально змінює формальну постановку задачі мінімізації витрат на забезпечення 

потрібного рівня надійності. Дійсно, для імовірнісного показника надійності (саме ІБР за час 

застосування TS) його залежність від витрат є, згідно (4),  суто нелінійною  

 

},)(exp{)( TSXSXPS                                                    (24) 

 

де )...( 1 nxxX  – витрати на зменшення інтенсивності «відмов» елементів системи  





n

j
jj xXS

1

)()( ,                                                           (25) 

і відносне значення показника ІБР (але не надійність) системи зростає в 
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1})(exp{/})({/  TSSTSXSPSPSXPSPSPS  (разів),            (26) 

 

причому завжди (ΔPS/PS)<1 по фізичному сенсу ймовірності, тоді як відносне значення саме 

«надійності» системи пропорційно зростає в 

 

)1(/)1(/)}1()({)1(/ CXRRXRSRRS   (разів),                              (27) 

для якого обмеження типу (ΔPS/PS)<1 по фізичному сенсу показника не існує. 

 

Висновки. Прояснення фізичного змісту властивості «надійність» складних систем та 

адекватне надання її кількісного рівня суттєво змінює економіко-математичні задачі 

оптимального розподілу ресурсів на досягнення потрібного рівня даної властивості мінім 

умом витрат, кардинально підвищуючи ефективність як складних систем, так і витрат 

ресурсів на її забезпечення. 
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ОПТИМАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ С 

РАЗЛИЧНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ УРОВНЕЙ ФАКТОРОВ 

 
Для сокращения временных и стоимостных затрат на проведение эксперимента 

исследована возможность применения программного обеспечения для анализа многоуровневых 

планов многофакторного эксперимента, в которых факторы варьируются на различном 

количестве уровней. 

Ключевые слова: программное обеспечение, оптимальный план, быстродействие, 

стоимость. 

 

Для скорочення часових і вартісних витрат на проведення експерименту досліджена 

можливість застосування програмного забезпечення для аналізу багаторівневих планів 

багатофакторного експерименту, в яких фактори варіюються на різній кількості рівнів. 

Ключові слова: програмне забезпечення, оптимальний план, швидкодія, вартість. 

 

To reduce time and value  costs required for the experiment the possibility of using the software to 

analyze multi-level multifactorial experiment plans, in which the factors vary for different numbers of 

levels are investigated.  

Keywords: software, the optimal plan, performance, value. 

 

Постановка задачи. Известна программа поиска оптимальных комбинаторных 

многоуровневых планов многофакторного эксперимента [1], предназначенная для 

автоматизации процесса поиска. В основе работы программы лежит генерация 

комбинаторных планов многофакторного эксперимента, оценка их характеристик, отбор 

оптимального по стоимости реализации варианта. Необходимо исследовать возможность 

применения данного программного обеспечения для объектов с различным количеством 

уровней факторов. 

Основная часть. При анализе многоуровневых планов экспериментов с одинаковым 

количеством уровней для каждого фактора, существует проблема большого количества 

рассматриваемых вариантов, что влечет за собой значительные временные затраты. 

Возможность анализа планов экспериментов с различным количеством уровней для каждого 

фактора позволяет значительно повысить быстродействие программного обеспечения для 

поиска оптимальных комбинаторных планов за счет снижения количества рассматриваемых 

вариантов.  

Доказана эффективность применения рассматриваемого программного обеспечения для 

автоматизации процесса поиска оптимальных комбинаторных планов многофакторного 

эксперимента для объектов, факторы которых варьируются на одинаковом количестве 

уровней. В данной статье решается задача анализа возможности применения программного 

обеспечения для объектов с различным количеством уровней факторов. 

Эффективность применения программного обеспечения проверялась на примере 

исследования операции гальванического осаждения серебра на печатных платах. Исходный 

план эксперимента приведен в [2]. Эксперименты по исследованию технологической 

операции осаждения серебра на печатные платы были направлены на выявление временной 

зависимости ухода значения коэффициента выхода по току 1k  по отношению к исходному 

значению 0k , соответствующему данному процессу. При этом измеряемыми переменными 

величинами являлись масса осажденного металла )(tM  и коэффициент выхода по току )(1 tk .  

Для учета нелинейностей и увеличения точности значения нанесенной массы серебра 

эксперименты были направлены на получение функциональной зависимости: 
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),,( 3211 XXXfk  ,                                                                   (1) 

где 1X  – плотность тока; 

      2X  – концентрация электролита; 

      3X  – время обработки плат в гальванической ванне. 

С использованием анализируемого программного обеспечения проведена оптимизация 

исходного плана по критерию суммарной стоимости реализации эксперимента. Стоимости 

изменений значений факторов приведены в табл. 1. Порядок проведения оптимального по 

стоимости реализации плана эксперимента представлен в табл. 2.  

 

Таблица 1 

Стоимости изменений значений уровней факторов 

Стоимости 

изменений, усл.ед. 

Обозначение факторов 

X1 X2 X3 

из «-1» в «0» 1 2 1 

из «-1» в «2» 0 0 3 

из «-1» в «1» 1 3 4 

из «0» в «-1» 1 5 1 

из «0» в «2» 0 0 2 

из «0» в «1» 1 2 3 

из «2» в «-1» 0 0 3 

из «2» в «0» 0 0 2 

из «2» в «1» 0 0 2 

из «1» в «-1» 1 7 4 

из «1» в «0» 1 5 3 

из «1» в «2» 0 0 2 

 

Таблица 2 

Исходный и оптимальный планы эксперимента 

Исходный план Оптимальный план 

Номер 

опыта 

Обозначение факторов Номер 

опыта 

Обозначение факторов 

X1 X2 X3 X1 X2 X3 

1 -1 -1 -1 2 1 -1 1 

2 1 -1 1 4 1 -1 -1 

3 1 1 -1 1 -1 -1 -1 

4 1 -1 -1 7 0 -1 0 

5 0 0 0 5 0 0 0 

6 -1 0 -1 8 -1 0 2 

7 0 -1 0 6 -1 0 -1 

8 -1 0 2 3 1 1 -1 

Стоимость реализации эксперимента по этому плану составляет 18 усл.ед., тогда как 

стоимость реализации исходной матрицы 37 усл.ед., а максимальная стоимость равна 51 

усл.ед. Таким образом, достигнут выигрыш по стоимости реализации в 2,05 раза по 

сравнению с исходным планом эксперимента и в 2,83 раз по сравнению с планом, 

обладающим максимальной стоимостью.  

Эффективность применения программного обеспечения проверялась также при 

идентификации параметров, определяющих отклик двухстепенного демпфирующего 

гироскопа ДУС. В качестве отклика использовалось выходное напряжение ДУС, факторы 

входных воздействий были определены следующим образом: X1 – угловая скорость 

вращения ДУС; X2 – угол крена; X3 – угол тангажа. Исходный план эксперимента 

представлен в [3]. Стоимости изменений значений факторов приведены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Стоимости изменений значений уровней факторов 

Стоимости 

изменений, усл.ед. 

Обозначение факторов 

X1 X2 X3 

из «-1» в «1» 5 2 3 

из «-1» в «2» 10 0 0 

из «1» в «-1» 1 2 3 

из «1» в «2» 8 0 0 

из «2» в «-1» 1,5 0 0 

из «2» в «1» 2 0 0 

 

Была проведена оптимизация исходного плана по критерию суммарной стоимости 

реализации эксперимента. Порядок проведения оптимального по стоимости реализации 

плана эксперимента представлен в табл. 4.  

 

Таблица 4 

Исходный и оптимальный планы эксперимента 

Исходный план Оптимальный план 

Номер 

опыта 

Обозначение факторов Номер 

опыта 

Обозначение факторов 

X1 X2 X3 X1 X2 X3 

1 -1 -1 -1 3 2 -1 1 

2 1 1 -1 4 1 1 1 

3 2 -1 1 2 1 1 -1 

4 1 1 1 1 -1 -1 -1 

 

Стоимость реализации эксперимента по оптимальному плану, приведенному в табл. 4, 

составляет 10 усл.ед., тогда как стоимость реализации исходной матрицы – 24 усл.ед., а 

максимальная стоимость равна 27,5 усл.ед. Таким образом, достигнут выигрыш по 

стоимости реализации в 2,4 раза по сравнению с исходным планом эксперимента и в 2,75 раз 

по сравнению с планом, обладающим максимальной стоимостью. 

Выводы. Проанализирована возможность применения программного обеспечения для 

анализа многоуровневых планов многофакторного эксперимента, в которых факторы 

варьируются на различном количестве уровней. Применение данной программы позволит 

значительно повысить быстродействие процесса поиска оптимального комбинаторного 

плана многофакторного эксперимента за счет снижения количества рассматриваемых 

вариантов.  

Эффективность применения программного обеспечения проверялась на примере 

исследования операции гальванического осаждения серебра на печатных платах и при 

идентификации параметров, определяющих отклик двухстепенного демпфирующего 

гироскопа. 
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 к.т.н. Яблокова С.П. (в.ч.А1906) 

 

ВИКОРИСТАННЯ ВЕКТОРНОЇ МОДЕЛІ ПОДАННЯ ТЕКСТУ ДЛЯ  

ВИЗНАЧЕННЯ МОВИ КОРОТКИХ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ 

 
Пропонується методика формування еталонних масивів, що складаються із символьних 

комбінацій, обраних з текстів різних мов по 5 символів. Розроблено програму на JScrіpt для 

визначення як європейських, так і східних мов текстів, які утворюють масив будь-якого обсягу й 

будь-якої довжини. 

Ключові слова: векторна модель,  комбінації символів, булевська вага. 

 
Предлагается методика формирования эталонных массивов, состоящих из символьных 

комбинаций, выбранных из текстов различных языков по 5 символов. Разработана программа на 

JScript  для определения как европейских, так и восточных языков текстов, которые образуют 

массив любого объема и любой длины. 

Ключевые слова: векторная модель,  комбинации символов, булевский вес. 

 

The technique of formation of the reference files consisting of symbolical combinations, the various 

languages chosen from texts on 5 symbols is offered. On JScript the program is developed for definition 

both European, and east languages of texts which form a file of any volume and any length. 

Keywords: vector model, combinations of symbols, Boolean weight. 

 

Вступ та постановка задачі. Для вирішення завдань контролю телекомунікаційних 

мереж виникає необхідність визначення мови коротких текстових документів (ТД), в яких 

кількість символів не перевищує чотирьохсот. 

У науковому плані процедури аналізу і визначення мови ТД є вирішенням 

багатоальтернативних задач розпізнавання і прийняття рішень. 

У роботах, присвячених проблемі розпізнавання коротких ТД різними авторами 

використовувались програмні продукти, засновані або на відомих лінгвістичних методах 

аналізу текстової інформації, або на статистичній теорії розпізнавання [1]. 

Однак лінгвістичні методи для аналізу й визначення мови ТД вимагають  великого 

обсягу вибірки, що робить їх непридатними для роботи з короткими ТД.  

Другий метод відрізняється від відомих тим, що базується на статистичній теорії 

розпізнавання й у якості простору ознак  використовує величину ймовірності зустрічі в 

тексті символів алфавіту і їхніх комбінацій. Це поліпшує якість визначення мови текстових 

документів обсягом до чотирьохсот символів, а ймовірність правильного визначення мови 

ТД середньої довжини в 138 символів зростає до 0,64 у порівнянні з автоматичним 

визначенням мови текстових фрагментів. 

У роботі з метою збільшення ймовірності визначення мови й скорочення часу обробки 

документів аналізується можливість застосування інших методів, наприклад, векторної  

моделі (ВМ) подання тексту. 

Векторна модель подання тексту була запропонована в роботах Салтона [2] наприкінці  

80-х років минулого сторіччя у відповідь на появу методів статистичної обробки й у цей час 

використовується в основному в пошукових системах. Застосування ВМ для визначення 

мови коротких текстових документів у науковій  літературі не зустрічалося, можливо, тому, 

що через малу кількість слів результати рішення можуть бути не завжди задовільними. 

Однак, якщо в якості ознак використати не слова, а символи і їхні комбінації, то для аналізу 

й рішення поставленого завдання визначення мови ТД ця модель становить практичний 

інтерес. 

Основний зміст. Як ознаки тексту для європейських мов пропонується 

використовувати комбінації символів, що часто зустрічаються в текстах, а для мов, що мають 

унікальний алфавіт, тільки букви цього алфавіту. До останнього відносяться такі мови як 

арабський, іврит, турецький, ісландський, а також японський і китайський,  з алфавіту яких 
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можна видалити загальні ієрогліфи. Документ у векторній моделі розглядається як 

неупорядкована безліч термів, а за допомогою ознак формуються еталонні масиви для 

розпізнавання мови отриманого тексту.  

Визначити вагу терму в документі - його "важливість" для ідентифікації даного тексту, 

можна різними способами: 

булевська вага - дорівнює одиниці, якщо терм зустрічається в документі й нулю в 

противному випадку; 

 tf - вага (term frequency, частота терму) визначається як функція від кількості входжень 

терма в документ. Якщо терм не зустрічається в документі, то його вага в цьому документі 

дорівнює нулю; 

tf-іdf - вага (term frequency - іnverse document frequency, частота терму - зворотна 

частоті документа) пропорційна кількості вживання терму в документі, і обернено 

пропорційна частоті вживання його в інших документах. 

Всі терми, які зустрічаються в наборі різномовних ТД, можна впорядкувати. Якщо 

тепер для деякого документа виписати один по одному ваги всіх термів, включаючи ті, 

котрих немає в цьому документі, вийде вектор, що і буде поданням даного документа у 

векторному просторі. Розмірність цього вектора, як і розмірність простору, дорівнює 

кількості різних термів у всьому наборі і є однаковою для всіх документів. Формально 

вектор може бути записаний у такий спосіб:  

),,,,( njjjj wwwd 21                                                        (1) 

де jd - векторне подання  j-го документа, ijw - вага і-го терму в j-му документі, n - 

загальна кількість різних термів у всіх документах текстового набору. 

Тематика коротких ТД звичайно носить характер ділової переписки й не залежить від 

довжини тексту, тому вектора нормують, щоб вони також не залежали від довжини тексту. 

Множник, що нормує, вибирають відповідно до кількості термів у наборах відповідних ТД.  

Побудовані в такий спосіб вектора можуть скласти масиви еталонів для кожної мови. 

Можна припустити, що ТД, написані на одній мові, будуть відповідати просторово 

близьким векторам. У процесі визначення мови частотний портрет нового тексту повинен 

розглядатися як вектор у тім же просторі по ступені близькості (відстані або куту між 

векторами), що й еталонні вектора. Вектор q нового тексту буде представлений у такий 

спосіб: 

q ),,,,( nqqq www 21                                                            (2) 

 wiq  -  вага i-го терму в q-му документі, n  - загальна кількість різних термів в 

одержаному q-му  документі. 

Маючи у своєму розпорядженні таке подання для всіх документів, як в (1) і (2), можна, 

наприклад, знаходити відстань між точками  простору або обчислювати косинус кута між 

векторами jd  та q  й тим самим вирішувати завдання подоби документів : чим ближче 

розташовані точки, або чим більше значення косинуса, тим більше схожі відповідні ТД по 

мові написання. Наприклад, 
qd

qd

2

2 
cos  на рис. 1. 

  
 Рис. 1. Зображення векторів текстів 
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Якщо значення косинуса близько до нуля, це означає, що вектори текстів ортогональні 
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й не відповідають обраному по мові еталону. 

Таким чином, головне достоїнство векторної моделі полягає в можливості пошуку й 

ранжирування ТД по їхній близькості у векторному просторі.  

Авторами даної роботи було отримано порядку 240 тисяч комбінацій символів 

коротких текстів таких мов як англійський, німецький, норвезький, нідерландський, 

шведський. Для практичного застосування векторної моделі використовувався описуваний 

нижче підхід до рішення поставленого завдання. 

Кожний язиковий ТД розглядався як сукупність окремих не взаємозалежних 

комбінацій символів, що належать тільки даній мові. З наданого масиву комбінацій різних 

мов для приклада були знайдені ті терми, які належали зазначеним європейським мовам, 

наприклад, тільки англійській і норвезькій мовам. У кожному ТД було в середньому від 

чотирьохсот до п'ятисот символів, а вибір робився серед комбінацій, що складаються з п'яти 

символів. Так, для англійської мови була знайдена 21 комбінація, а для норвезького – 66 

комбінацій, що не повторюються в жодному тексті інших мов. 

Знайдені комбінації – це ознаковий простір, що представляє собою  для кожної мови 

вектор, координатами якого будуть булеві змінні. Наприклад, для двох мов записати їх 

можна в такий спосіб: 

для англійської мови як   ),,;,,,( 000111 англd  

для норвезької мови як       ),,,;,,,( 111000 норd  

Тут одиниці - це булеві ознаки кожної знайденої комбінації мови, причому всі ознаки у 

векторах повинні бути виписані строго в тому самому язиковому порядку як розташовані 

комбінації. Наприклад, якщо будуть знайдені терми для третьої мови, у англd  повинні бути 

додані нулі на тих місцях координат вектора, де розташовані в обраному порядку терми цих 

мов, а у відповідних мовам доданих векторах ставляться одиниці. При цьому не потрібно 

зневажати навіть комбінацією, що зустрілася один раз. Пропонованим методом повинні бути 

побудовані еталонні вектора для кожної потенційної мови, очікуваного у вхідному масиві 

даних. Такий порядок потрібен для реалізації алгоритму програми. 

Як приклад авторами даної роботи були сформовані еталони й суміш текстів на різних 

мовах, розроблена програма на JScrіpt по розпізнаванню та компонуванню окремих мовних 

масивів з вихідної суміші текстів. В табл. 1 наводиться роздруківка результатів роботи 

спрощеної програми для мов, у якості еталонів яких були взяті відповідні алфавіти. З 

початку  надрукований масив суміші різних текстів, а далі – масиви текстів на розпізнаних 

мовах. В цю програму не були включені еталони європейських мов, тому в кінці роботи 

програми ці тексти виводяться як невизначені. 

Висновок. Розроблений метод досить простий для реалізації, а ймовірність визначення 

мови цим методом буде тим вище, ніж ретельніше будуть сформовані еталонні масиви. 

Вибірку ТД для складання еталонних масивів (векторів) європейських мов потрібно 

проводити з максимальним обліком тематики предметної області, що буде оброблятися. 

Комбінації повинні бути довжиною від 5 до 6-ти символів, тому що чим більше символів, 

тим з більшою ймовірністю комбінація буде належати тільки одній  з мов. Ймовірність 

визначення мов таких як ісландська, арабська, іврит, турецька, китайська та японська 

практично стовідсоткова. 

Метод та розроблені програми можуть бути застосовані в автоматизованих 

програмно-апаратних комплексах попередньої обробки одержаної суміші текстів з 

подальшою передачею результатів замовнику. При цьому довжина тексту може бути яка 

завгодно.  
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ПРОЦЕСИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕЧІТКОЇ ВХІДНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ПАРАМЕТРІВ УРАЗЛИВОСТІ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

 
У статті  розглянута можливість застосування теорії нечітких множин при визначенні 

керуючих рішень пов’язаних із забезпеченням захисту інформаційних ресурсів. Запропонована 

методика оцінки ступеня доцільності вибору певного рішення з захисту інформації з 

використанням апаратів нечіткої математики та регресійного аналізу.   

Ключові слова: захист інформації, теорії нечітких множин, прийняття рішень. 

 

В статье рассмотрена возможность применения теории нечетких множеств для выбора 

управляющих решений, связанных с обеспечением защиты информационных ресурсов. 

Предложена методика оценки степени целесообразности выбора конкретного решения по 

защите информации с использованием аппаратов нечеткой математики и регрессионного 

анализа. 

Ключевые слова: защита информации, теория  нечетких множеств,  принятие решения. 

 

The article discusses the possibility of using fuzzy set theory to select the control decisions relating 

to the protection of information resources. The technique of assessing the feasibility of selecting a specific 

solution to protect the information using fuzzy math and regression analysis. 

Keywords: information security, the theory of fuzzy sets, decision-making. 

 

Постановка проблеми. Паралельно із збільшенням значення  IT технологій в бізнесі 

зростає кількість методів та засобів для несанкціонованого доступу до інформаційних 

ресурсів. Комплексний підхід до забезпечення безпеки ІС компанії будь-якого розміру і 

напряму діяльності звичайно включає проектування систем безпеки, розробку політики 

інформаційної безпеки (ІБ) для забезпечення захисту від зловмисників. Сучасні інформаційні 

системи (ІС) будуються найчастіше як ієрархічні, розподілені комп’ютерні системи. При 

цьому задача забезпечення усіх основних функціональних властивостей захищених систем, в 

тому числі і цілісності, може вирішуватися як загальносистемними засобами технічного 

захисту інформації (ТЗІ) так і спеціальними засобами. Тобто можна говорити про 

необхідність забезпечення цих функціональних властивостей по відношенню до кожного з 

елементів ІС, в тому числі по відношенню до телекомунікаційної підсистеми ІС, та 

застосування засобів забезпечення захисту проти загроз.  

Аналіз методів визначення причиново-наслідкових зв’язків між вхідними параметрами 

та вихідною величиною у системах захисту інформаційних ресурсів підприємств дозволяє 

дійти висновку, що жоден з них з притаманними їм перевагами і недоліками не може окремо 

повною мірою відповідати моделі "багатовимірний вхід – вихід". Отже, існує велика 

кількість  неформалізованих задач, які не можуть бути розв’язані за допомогою лише одного 

методу. Першим шляхом комплексного використання таких напрямків у питаннях захисту 

інформації, як нечітка логіка, нейро- і генетичні обчислення та інших інтелектуальних 

технологій ідентифікації загроз інформаційним ресурсам стали «м’які» обчислення (Soft 

Computing), які більшою мірою пристосовані до роботи з неточними та невизначеними 

даними, що дозволяє розв’язати проблему лінгвістичної невизначеності. Однак, наряду з 

подоланням труднощів використання нечітко заданої вхідної інформації необхідно також 

забезпечити можливість урахування відмінностей за важливістю контрольованих параметрів 

і врахувати їх взаємодії необхідного порядку. Ця проблема може бути вирішена методами 

нечіткої логіки та регресійного аналізу.  

Мета дослідження. Метою дослідження є розробка моделей і методів створення 

інтелектуальних інформаційних технологій обробки нечіткої вхідної інформації та підтримки 
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прийняття рішень щодо формування систем розпізнавання загроз для інформаційних 

ресурсів підприємств та інших суб’єктів господарювання. 

Аналіз попередніх досліджень. На сьогодні спостерігається тенденція збільшення 

складності математичних і формальних моделей реальних систем і процесів захисту 

інформації. Це пов’язано з необхідністю підвищення адекватності цих моделей та 

врахування якомога більшої кількості факторів, які впливають на процеси прийняття рішень, 

пов’язаних із забезпеченням інформаційної безпеки. Традиційні методи побудови моделей не 

приводять до задовільних результатів, коли описання проблеми, що підлягає вирішенню, с 

самого початку є неточним і неповним. Прагнення отримати більше інформації для побудови 

точної математичної моделі скільки-небудь складної комплексної системи захисту 

інформації може привести лише до втрати часу та коштів, оскільки це може бути в принципі 

неможливо. 

До недавнього часу при проектуванні і дослідженні систем захисту інформації 

використовувалися два великі класи математичних моделей і методів: один з них 

представлений детермінованими [1,2,9], а другий імовірнісними моделями [3,8]. Сьогодні 

відбувається бурхливий розвиток і все більш широке застосування в різних областях 

третього, абсолютно нового класу моделей і методів, заснованих на принципах теорії 

нечітких множин [6,7]. 

Основні підходи до аналізу вразливості ІС і оцінки їх рівня захищеності базуються на 

аналітичних обчисленнях і імітаційному моделюванні. Аналітичні підходи, як правило, 

використовують різні методи оцінки ризиків [1, 2]. Методи імітаційного моделювання 

базуються на моделюванні комп'ютерної мережі, деревах атак, моделей графів та ін. [3, 4, 8 

та ін.].  

Однак у системах захисту інформації заснованих на нечіткому підході, особливо при 

великій кількості змінних, практично неможливо врахувати синергізм, що може виникати 

при спільній появі деяких конкретних значень окремих змінних, та неможливо забезпечити 

облік відмінностей у важливості факторів, що впливають на прийняття рішення . 

Ці обставини роблять доцільною розробку технології, яка більшою мірою відповідала б 

моделі „багатовимірний вхід – вихід”, і дала можливість враховувати не тільки значення 

факторів, що впливають на вихідну змінну, але й визначати ступінь важливості 

контрольованих параметрів при прийнятті рішення і їх взаємодії необхідного порядку. 

Основний матеріал статті. Є багато способів скористатися уразливостями ПК який 

працює у мережі. Для хакерської атаки можна використовувати один або декілька 

експлойтів, невірні налаштування програмних компонентів, програму-бекдор, встановлену в 

операційну систему в процесі попередньої атаки. 

Типові ознаки хакерської атаки на ПК під управлянням ОС Windows можливо 

сформулювати наступним чином [1-4]: 

підозріло високий вихідний трафік;  

підвищена активність жорстких дисків; 

підозрілі файли в кореневих директоріях; 

велика кількість пакетів з однієї адреси, що зупиняється персональним брандмауером; 

повідомлення антивірусних програм про присутність на комп'ютері троянських 

програм або бекдор; 

ін. 

Стандартна постановка завдання розпізнавання загроз, в нашому випадку мова йде про 

розпізнавання інформаційної атаки або спроби НСД до ІС, полягає в наступному [3]. 

Досліджується деяка безліч об'єктів, в нашому випадку це PA  - число можливих цілей 

порушника. Об'єкти цієї множини описуються системою ознак }p,...,{p axnax1 . Відомо, що 

множина PA  уявно у вигляді об'єднання непересічних підмножин (класів) загроз інформації 

- ).B,...,B()KL,...,KL(
la1a ppl 1  Є кінцевий набір об'єктів }ps,...,{sp ama1  з РА, про яких відомо, 

яким класам вони належать (це прецеденти, тобто об'єкти, використовувані для навчання, - 
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ОВН). Потрібний по пред'явленому набору значень ознак, тобто опису деякого об'єкту  ansp  з 

РА, про яке, взагалі кажучи, невідомо, якому класу він належить, визначити цей клас, і 

відповідно збудувати роботу СЗІ, так, щоб вона могла ефективно протидіяти загрозі в рамках 

даного класу. 

Інформація, яка може бути основою побудови описаних методів, може бути подана в 

різних формах, наприклад, у вигляді важко пояснювальних ознак НСД }p,...,{p axnax1  в 

комп'ютерних системах, діапазонів порогових значень, параметрів вхідного вихідного 

трафіку, непередбачених адрес пакетів, атрибутів, тимчасових параметрів, запитів і т.д.  

Перший етап моделювання нечіткими базами знань складається з формування за 

експертною інформацією моделі об’єкта шляхом побудови бази знань. Такий підхід є 

традиційним для нечітких систем і не гарантує збіг бажаного і модельного результату. 

Другий етап необхідний для проведення настроювання нечіткої моделі шляхом її навчання за 

експериментальними даними. Навчання моделі полягає в підборі параметрів функцій 

належності шляхом мінімізації різниці між експериментальними і теоретичними даними.  

Аналітичну модель функції належності змінної   (  - контрольована вхідна змінна) до 

довільного нечіткого терму Т  представимо у вигляді  
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де   і   – параметри настроювання:   – координата максимуму функції, 1)( T  (  

- найбільш прагматичне значення змінної    для нечіткого терму T );   – коефіцієнт 

концентрації-разтягування функції .  

 

Наприклад, при реалізації тестів на проникнення [10] проведена серія N вимірів значень 

контрольованих змінних  , в результаті яких отримана матриця 
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Вектор )...,,,...,,( ln21  lilll  відповідає результатам проведення l-го експерименту. 

Кожному значенню li  вхідної змінної i  поставимо у відповідність m чисел 

 ml

i

jl

i

l

i

l

i zzzz ,...,,...,, 21 , ni ,1 , де 
jl

iz  – число, що встановлює, якою мірою значення li  

змінної  i  в l-ому експерименті сприятливо для реалізації   j-го варіанту  захисту інформації 

у  ІС, 
jl

iz  [0, 1]. 

Одночасно вектору l  поставимо у відповідність m чисел (d1l , d2l,,…,djl,…,dml), Nl ,1 , 

де  dj
l
 – ступінь доцільності використання j-го варіанту захисту інформації  за ситуації, коли 

набір контрольованих параметрів утворює вектор l , dj
l
 [0, 1]. 

Таким чином, для j-го варіанту системи захисту введемо матриці 
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Таким чином, введемо модель що задає ступінь доцільності використання j-го варіанту 

захисту інформації ІС  в l-ій ситуації, mj ,1 . 
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Для розв’язання задачі оцінок ступеня доцільності jD  використання варіантів захисту 

інформації для будь-якого набору контрольованих параметрів при визначенні векторів-

оцінок параметрів рівнянь (1) використовується методика складання і розв’язання системи 

нечітких логічних рівнянь. Найбільш природний підхід до розв’язання  задачі розрахунку 

компонентів векторів  l

n

jj

j zzzz ,...,, 21   для кожного набору значень контрольованих змінних 

)...,,,...,,( 21 ni   полягає в наступному. Для кожної із змінних i  формується набір 

функцій належності μj( i ), mj ,1 , ni ,1 , де μj( i )  – функція належності контрольованої 

змінної i  нечіткій множині Mij значень, сприятливих для реалізації j-го варіанту захисту 

інформації у ІС. Введення сукупності таких функцій належності дозволяє інтерпретувати 

зміряне значення кожної контрольованої змінної i  як нечітке число, ступінь належності 

якого кожній з нечітких множин Mi1, Mi2,…,Mim визначається відповідними значеннями μj( i ) 

функцій належності. Тоді обчислені числа mj yyyy ,...,,...,, 21  визначають нечіткі значення 

ступеня доцільності використання відповідних варіантів захисту інформації для набору 

виміряних значень контрольованих змінних i . 

Вид шуканих функцій належності μj(yi)  залежить від того, яким чином задані функції 

належності μj( i ), ni ,1 , mj ,1 . 

Функцію належності контрольованого параметра i  нечіткій безлічі значень, 

сприятливих для реалізації j-го варіанту, опишемо функцією (S-Q) –типу: 
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де S і Q є довільними функціями, що не зростають на безлічі ненегативних дійсних 

чисел,   0 , 0 . При цьому параметр 
j

i

0

  задає моду нечіткого числа i , а параметри   і 

  є відповідно лівим і правим коефіцієнтами нечіткості. Зручність використання моделей (S-
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Q) - типу для описання функцій належності нечітких чисел визначається простотою 

виконання операцій алгебри над відповідними нечіткими числами. 

Функція належності в термінах (S-Q) функцій буде описана співвідношенням 
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Застосувавши правила виконання операцій над нечіткими числами, коли функція 

належності контрольованого параметра i  нечіткій безлічі значень, сприятливих для 

реалізації j-го варіанту, описується функцією (S-Q) типу, отримаємо функції належності 

нечітких чисел jy , mj ,1 , що визначають ступінь доцільності вибору певного рішення для 

захисту інформації: 
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Відповідне число для j-го варіанту поливу в певній ситуації прийняття рішення при 

векторі контрольованих змінних ),...,,( **

2

*

1

*

n  дорівнює:  
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де  mj ,1 . 

 

Порівняння цих чисел для різних варіантів захисту інформації при наявності ознак 

атаки або НСД до ресурсів ІС дозволяє обрати той з них, ступінь доцільності якого, за 

ситуації коли набір контрольованих параметрів утворює вектор * , є найбільшою.  

Для моделювання різних варіантів атак на ресурси ІС розглядалися додаткові 

(«конфліктні») потоки, формовані зараженим абонентом ІС на інші ПК,  які у певний момент 

часу знаходяться на зв'язку із сервером або початковим терміналом. Моделювання роботи 

модуля обчислювального комплексу (ОК) ІС  проводилося в наступних умовах, див. табл. 1. 

 



 110 

Таблиця 1  

Перелік контрольованих змінних 

Контрольована 

змінна i  
Значен-

ня 

Розмір- 

ність Примітка 

N 1-6 од. Кількість каналів обслуговування  ІС 

K 1-6 од. Кількість зайнятих каналів обслуговування 

S 1 од. 
Передбачувана кількість кадрів, які чекають 

обслуговування в буфері модуля ОК ІС 

Q 1 - 7 од. 
Кількість спроб доступу до середовища передачі даних 

із урахуванням генерованих нападником 

N 6-10 Од. Кількість обчислювальних модулів в мережі ІС 

 
17 - 

6000 
кадр/с 

Інтенсивність потоку кадрів (запитів), що поступають в 

модуль ОК ІС (сервер), визначена за наслідками 

вимірювального експерименту тесту на проникнення  

Хн 10 Мбіт/с 
Номінальна пропускна спроможність середовища 

передачі даних 

mki  96 біт 

Міжкадровий інтервал (технологічна пауза), що 

витримується модулем ОК ІС після закінчення передачі 

в канал чергового кадру для приведення мережних 

контролерів в початковий стан 

оч  
0,001-

0,01 
с 

Час очікування обслуговування (передбачуваний час 

реакції ОК ІС) 

Порівняльний аналіз існуючих підходів визначення уразливостей та загроз для 

інформаційних ресурсів ІС суб’єктів господарської діяльності представлений у таблиці (табл. 

2), що надає можливість зробити висновок про необхідність впровадження в сучасних СЗІ 

апарату підтримки прийняття рішень з визначення загроз.  

Таблиця 2 

Порівняльний аналіз методів визначення загроз та дразливостей інформаційних 

ресурсів  

 

Труднощі врахування  

вхідної інформації 

Використовування 

сигнатур  

Методи із застосу -

ванням нейрон-

мережевих техно-

логій  розпізнавання 

атак та НСД 

Система на 

базі нечіткого 

регресійного 

механізму 

Продуктивність ІС  +/- +/- - 

морфологічні фактори + - - 

якісної інформації + +/- - 

нечіткої   інформації + + - 

 

«+» – наявність труднощів; «-» – відсутність труднощів; «+/-» – часткові труднощі. 

 

Висновок. Існуюча теоретична база у галузі інформаційної безпеки постійно 

доповнюється новими методами які дозволяють оперативно реагувати на виникаючі загрози 

для інформаційних ресурсів. Особливої важливості даний факт набуває у випадках, коли 

повної інформації про систему немає, а вихідні дані, що підлягають обробці, пов'язані із 

суб’єктивними чинниками. Для роботи з нечітко детермінованими величинами зазвичай 

застосовується апарат теорії нечітких множин, що оперує такими поняттями, як нечіткі 

числа, нечіткі чи лінгвістичні змінні, нечіткі відносини, і т. ін. В статті  розглянуто 

можливості застосування теорії нечітких множин при визначенні керуючих рішень 
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пов’язаних із забезпеченням захисту інформаційних ресурсів. Запропонована методика 

оцінки ступеня доцільності вибору певного рішення з захисту інформації з використанням 

апаратів нечіткої математики та регресійного аналізу, яка має наступні переваги: дозволяє 

розрахувати ступені доцільності використання різних варіантів рішень для будь-якого 

набору контрольованих параметрів із захисту інформаційної системи; забезпечує можливість 

урахування відмінностей за важливістю контрольованих параметрів; дає можливість при 

розрахунку ступеня доцільності вибору рішення із завдань захисту інформації враховувати 

не тільки значення факторів, що впливають на прийняття рішення, але і їх взаємодії 

необхідного порядку. 
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УДК 681.514                                                                                             Міцай Т.С. (НАУ) 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ МОДЕЛІ ПОБУДОВИ 

ТРАЄКТОРІЇ РУХІВ МОБІЛЬНОГО РОБОТА 

 
У роботі запропоновано новий принцип керування мобільним роботом в умовах впливу 

факторів зовнішнього середовища при перетворенні роботом вхідної ситуації в цільову. 

Розроблено методику побудови інтелектуальним мобільним роботом моделі ситуації у якій він 

перебуває, на основі якої прогнозується розвиток ситуації з часом. Також розроблено модель 

керування ситуацією, що враховує прогноз розвитку ситуації.  

Ключові слова: інтелектуальний робот, модель ситуації, керуюча змінна, ситуаційна 

змінна, кореляція, коваріація. 
 

В работе предложен новый принцип управления мобильным роботом в условиях влияния 

факторов внешней среды при преобразовании роботом входной ситуации в целевую. 

Разработана методика построения интеллектуальным мобильным роботом модели ситуации в 

которой он находится, на основе которой прогнозируется развитие ситуации со временем. 

Также разработана модель управления ситуацией, которая учитывает прогноз развития 

ситуации. 

Ключевые слова: интеллектуальный робот, модель ситуации, управляющая переменная, 

ситуационная переменная, корреляция, ковариация. 

 

In the article the new principle of management by the mobile robot in the conditions of influence of 

factors of an environment is offered at transformation by the robot of an entrance situation to the target. 

The construction technique by the intellectual mobile robot of model of a situation in which it is developed 

is, on which basis situation development is predicted in due course. Also the model of management is 

developed by a situation which considers the forecast of development of a situation. 

Keywords: the intellectual robot, the situation model, an operating variable, situational variable, 

correlation, covariance. 

 

Вступ. З розвитком техніки мобільні роботи набувають все більшого поширення. 

Спектр застосування мобільної робототехніки дуже широкий: від мініатюрних роботів, що 

використовуються в програмах дослідження планет, до роботів військового призначення, що 

здійснюють рух по пересіченій місцевості з використанням систем автономної навігації. 

Більшість мобільних роботів розробляється для роботи в шкідливих або небезпечних 

для людини умовах, таких як місця ліквідації наслідків аварій, при розмінуванні або при 

роботі на інших планетах. Застосування мобільних роботів в таких умовах дозволяє 

виключити людські жертви. Таким чином, актуальною є проблема створення інтелектуальної 

системи керування мобільними робототехнічними системами, що дозволяє роботу 

самостійно рухаються у просторі, приймати рішення у конкретних ситуаціях та автономно 

виконувати поставлені завдання.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До основних напрямів досліджень при 

створенні автономних мобільних роботів можна віднести: керування роботом та оцінку 

положення робота у просторі, оцінку геометрії місцевості та властивостей поверхні, 

машинний зір. Області застосування мобільних роботів характеризуються високою 

невизначеністю навколишнього середовища, що обмежує можливість використання 

жорстких алгоритмів для керування ними. 

Все частіше виникають задачі керування при відсутності точних математичних моделей 

об'єкта керування та навколишнього середовища. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми 

є побудова методології автономного адаптивного керування, що розробляється у відділі 

імітаційних систем Інституту системного програмування РАН [1]. 

Основними напрямками, що отримали розвиток при синтезі систем керування 

автономними об'єктами, що рухаються в умовах невизначеності, є застосування апарату 

нечіткої логіки [2,3] і теорії нейронних мереж [4]. Проте в основі апарату нечіткої логіки 
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лежить застосування суб'єктивних оцінок експертів, через що вихідний набір постульованих 

нечітких правил може виявитися неповним чи суперечливим, а вигляд і параметри функцій 

належності, що описують вхідні і вихідні змінні системи, можуть не повною мірою 

відображати реальну дійсність [5].  

До теперішнього часу існує значна кількість публікацій, присвячених вирішенню задачі 

керування рухливих об'єктів на основі ігрового підходу [6, 7]. Проте всі вони призначені для 

переміщення у відносно однорідному середовищі. 

Постановка задачі. Розробити нову інформаційну технологію, що базується на принципі 

керування мобільним роботом в умовах перешкод при перетворенні ним вхідної інформації в 

цільову ситуацію у динамічному просторі, що може змінюватись як в результаті дії робота, так і 

в результаті впливу зовнішніх факторів.  

Розв’язання задачі. Структуру системи керування мобільним роботом представимо 

наступним чином: на першому нижньому рівні здійснюється керування безпосередньо рухом 

виконуючих механізмів робота. На другому рівні формуються сигнали керування. На цьому 

рівні керування розподіляється між усіма виконуючими механізмам робота для здійснення 

необхідної елементарної операції. На третьому рівні здійснюється розбиття складних 

операцій на елементарні та створюється послідовність їх виконання відповідно до деякого 

набору правил. Сигнал про необхідність виконання кожної з елементарних операцій 

надходить з третього до другого рівня системи керування. Четвертий рівень керування 

реалізується в інтелектуальних роботах. Цей рівень використовується тоді, коли заздалегідь 

невідомо, яку операцію потрібно виконати. Робот, виходячи з умов навколишнього 

середовища, що заздалегідь невизначені і можуть змінюватися, повинен прийняти рішення, 

щодо виконання необхідної операції. Прийняте рішення передається на третій рівень 

системи керування для реалізації. На цьому рівні пропонується наступна процедура 

керування: мобільний робот будує математичну модель ситуації, в якій він знаходяться і 

базуючись на цій моделі синтезує рівняння керування для отримання керуючої інформації, 

що потім буде використана для оптимального перетворення вихідної інформації в задану 

цільову ситуацію. 

Для розв’язання поставленої задачі виділимо наступні етапи: 1) базуючись на 

експериментальних даних про спостережувані значення змінних, розробити методику 

побудови інтелектуальним роботом математичної моделі ситуації, в якій він знаходиться, яка 

б враховувала вплив випадкових збурень на ці змінні; 2) побудувавши модель ситуації на 

основі експериментальних даних, що одержані за перші n  інтервалів часу nt ,1 , 

спрогнозувати розвиток ситуації та значення ситуаційних та керуючих змінних в наступний 

1n  такт часу; 3) розробити модель керування ситуацією, що враховує прогноз розвитку 

ситуації.  

Усі моделі повинні будуватись базуючись на даних, що отримуються в результаті 

спостереження роботом за ситуацією деякий проміжок часу. Особливістю даних є те, що на 

них впливають фактори зовнішнього середовища, при цьому основні статистичні 

характеристики впливів зовнішнього середовища відомі. 

Введемо деякі визначення. Розглядатимемо середовище як трійку PGM ,, , де M  – 

множина об'єктів, G  – множина властивостей, станів та зв'язків об'єктів з множини M , P  – 

множина дій, що можна виконувати над елементами множин M  і G . Під ситуацією 

розуміється пара ss GM , , тобто фрагмент середовища [8], де sM  і sG  – підмножини 

множин M  і G . Будемо вважати, що ситуація складається з кінцевого числа об'єктів 

властивості, стани та зв'язки між якими описуються множиною змінних. Виділимо наступні 

види змінних:  Nyy ,...,1  – ситуаційні змінні, що описують ситуацію і значення яких можуть 

змінюватися у результаті дії робота з метою перетворення ним вхідної ситуації в цільову; 

 Kuu ,...,1  – керуючі змінні, що описують значення керуючих сигналів робота за допомогою 

яких роботом здійснюються певні дії. Нехай KN  ,...,,,..., 11  – випадкові збурення, що не 
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залежать від часу, і впливають відповідно на ситуаційні та керуючі змінні, при цьому їх 

середні значення рівні нулю ( KjMNiM ji ,1,0;,1,0  ). Нехай відома коваріаційна 

матриця R  випадкових похибок KN  ,...,,,..., 11 : 
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Діагональними елементами в (1) є дисперсії похибок. Вважатимемо, що значення всіх 

розглянутих змінних спостерігалися роботом в моменти часу nt ,1 , при цьому в різні 

моменти часу збурення між собою некорельовані. 

Тобто, задача полягає в тому, щоб розробити методику, згідно з якою робот будує 

математичну модель ситуації, в якій він знаходяться, а потім на основі цієї моделі синтезує 

рівняння керування для отримання керуючої інформації з метою оптимального перетворення 

роботом вхідної інформації, що надходить від датчиків, в потрібну цільову ситуацію. В 

якості моделі оберемо систему різницевих рівнянь, зліва в яких будуть стояти прирости 

ситуаційних і керуючих змінних, а справа – деякі функції від цих змінних. 

При побудові моделі ситуації будемо використовувати індуктивний підхід [9]. В його 

основі лежить наступний принцип: в модель даного порядку повинні входити лише ті змінні, 

що мають значущий вибірковий коефіцієнт кореляції відповідно з приростами ситуаційної 

або керуючої змінної, що значно спрощує модель при збереженні її коректності. Множина 

таких змінних отримується за допомогою апарату опорної поверхні та має аналогію з 

ефективною множиною регресорів в регресійному аналізі [10]. Особливістю 

запропонованого методу є те, що не відбувається повний перебір моделей в межах множини 

поліноміальних моделей одного і того ж порядку, тобто оптимальна модель даного порядку 

знаходиться за допомогою побудови опорної поверхні, а перебір здійснюється серед 

оптимальних моделей різних порядків, що дозволяє значно спростити пошук оптимальної 

моделі. Принцип відбору змінних, що потрапляють до опорної поверхні, має аналогію з 

принципом залучення змінних в кроковому регресійному методі [10]. Однак ці два методи 

використовують різні статистичні критерії перевірки значущості змінних, причому 

застосування крокового методу вимагає побудови проміжних моделей з використанням 

методу найменших квадратів, який не використовується в пропонованому у статті методі, 

оскільки аргументи моделі підлягають випадковим впливам. Тобто при використанні методу 

найменших квадратів отримаємо моделі, що не відображатимуть істинні залежності між 

змінними. 

У результаті випадкових впливів зовнішнього середовища спостерігаються неістинні 

значення змінних, а значення, що відрізняються від них на деяку випадкову величину 

KKKNNN uuuuyyyy  ~,...,~,~,...,~
111111 ,    (2) 

де ji uy ~,~  – фактичні значення ситуаційних та керуючих змінних відповідно; ji uy  , – 

істинні значення ситуаційних та керуючих змінних. 

Отже, потрібно побудувати математичну модель ситуації на основі експериментальних 

даних, що враховувала б вплив випадкових факторів на спостережувані значення змінних. 

Нехай зв'язок між приростами ситуаційних і керуючих змінних та значеннями всіх інших 

змінних, що описують ситуацію, функціональний та описується системою рівнянь: 
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У більшості випадків функції ,if  Ni ,1  у (3) невідомі, тому шукається їх 
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апроксимація за допомогою простих математичних функцій. Під моделлю ситуації будемо 

розуміти систему співвідношень 
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(4) 

де  KNi uuyyF  ,...,,,..., 11  – апроксимація невідомої функції  KNi uuyyf  ,...,,,..., 11 , 

KNNNi  ,...,1,,...,1 . 

Будемо розглядати поліноміальні моделі. У поліноміальної моделі k -го порядку 

функція  KNi uuyyF  ,...,,,..., 11  представляє собою відрізок ряду Тейлора до похідних 1k -

го порядку. Будь-яку поліноміальну модель можна представити у вигляді лінійної моделі:  
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,                      (5) 

де kL  – число всіх членів апроксимуючого відрізку ряду Тейлора, що містять змінні, 

jz  – змінна або добуток змінних для j -го члену, jib ,  – відповідний коефіцієнт. Множину 

змінних, що входять в модель (5), можна знайти за допомогою опорних поверхонь.  

Під опорною поверхнею для змінної iy  будемо розуміти набір таких змінних з 

множини KN uuyy  ,...,,,..., 11 , що мають значущий зв'язок із змінною iy . Аналогічним 

чином визначається опорна поверхня для iu . Для вимірювання зв'язку між змінними 

будемо використовувати частинні коефіцієнти кореляції, що вимірюють статистичний 

зв'язок між змінними, без впливу на них інших змінних. Під значущістю цього зв'язку 

будемо розуміти значущість (з ймовірністю помилки  ) величини частинного коефіцієнта 

кореляції між ними [9]. Найкращою множиною змінних для змінної iy  будемо називати 

набір змінних з множини KN uuyy  ,...,,,..., 11 , що мають такі властивості: 1) повнота (усі 

змінні, що мають із заданою ймовірністю похибки значущий зв'язок із змінною iy  і входять 

у цю множину); 2) відсутністю надмірності (змінні, що мають із заданою ймовірністю 

похибки незначущий зв'язок зі змінною iy , не входять у цю множину). Аналогічним чином 

визначається найкраща множина для змінної iu . Найкращі множини для змінних iy  та 

iu  знаходяться шляхом побудови опорних поверхонь. Опорною поверхнею k -го порядку 

для змінної iy  назвемо підмножину B  ситуаційних і керуючих змінних, а також їхніх 

похідних (з числом множників не більше k ), що включає всі змінні, що мають значущий 

(відносно множини B ) частинний вибірковий коефіцієнт кореляції з iy . Аналогічним 

чином визначається опорна поверхня k -го порядку для змінної iu . 

Оптимальною моделлю для iy  будемо називати модель, що побудована із змінних 

найкращої множини, для якої сума квадратів відхилень функції  KNi uuyyF  ,...,,,..., 11  від 

істинної функції  KNi uuyyf  ,...,,,..., 11  мінімальна в порівнянні з іншими моделями: 
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Вважатимемо, що коефіцієнти при змінних, що не увійшли до опорної поверхні B  у 

виразі  KNi uuyyF  ,...,,,..., 11  формули (6) рівні нулю. Аналогічно визначається оптимальна 

модель для змінної iu . 

Розглянемо методику побудови оптимальної лінійної моделі для змінної iy . Нехай в 

оптимальну поверхню першого порядку для iy  увійшли змінні kwkll uuyy   ,...,,,..., 11 , що 
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складають найкращу множину змінних. Представимо оптимальну лінійну модель для змінної 

iy  у вигляді: 

kwwvikvilvvilii
i ububybybb
t

y





 ,11,,11,0, ...... .                         (7) 

Для визначення коефіцієнтів wviii bbb ,1,0, ...,,,  в регресійних методах 

використовується метод найменших квадратів, що застосовується до спостережуваних 

змінних. Але в нашому випадку, коли вхідні дані спотворені впливами зовнішнього 

середовища застосування цього методу призведе до помилкових моделей в порівнянні з 

істинними залежностями між змінними. Тому коефіцієнти моделі (7) визначаються шляхом 

розв’язання системи рівнянь, що отримується у результаті мінімізації суми квадратів (6) 
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Запишемо вираз у квадратних дужках (8) через спостережувані змінні і похибки за 

формулами (2). Отримаємо  
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  kwwvikvilvvilii ububybybb  .                              (9) 

Оскільки за допомогою коефіцієнтів wviii bbb ,1,0, ...,,,  досягається мінімум (6), то вони 

задовольняють системі рівнянь, що отримуються з виразу (9) шляхом його диференціювання 

по кожному з коефіцієнтів wviii bbb ,1,0, ...,,,  з подальшим прирівнюванням похідних до 

нуля. В отриманій системі рівнянь вибіркові коефіцієнти коваріації похибок замінимо 

істинними коефіцієнтами коваріації похибок з матриці (1), а вибіркові середні замінимо 

істинними середніми, тобто – нулями. В результаті матимемо систему рівнянь з якої за 

правилом Крамера знайдемо невідомі коефіцієнти wviii bbb ,1,0, ...,,, . Аналогічним чином 

будується оптимальна модель для змінної iu . 

В силу (5) методика побудови оптимальних полілінійних моделей для змінних iy  та 

iu  аналогічна методиці побудови оптимальних лінійних моделей, але вже з використанням 

опорних поверхонь k -го порядку для змінних iy  та iu  з урахуванням не тільки коваріацій 

похибок, але і їх змішаних моментів більш високого порядку. 

Побудувавши модель ситуації (7) на основі експериментальних даних, що отримані за 

перші n  тактів часу, спрогнозуємо значення ситуаційних і керуючих змінних в наступний 

1n  такт часу. Нехай    1,...,1 ,,1  nyny progNprog  прогнозовані значення ситуаційних 

змінних, а    1,...,1 ,,1  nunu progKprog  – прогнозовані значення керуючих змінних. 

Модель ситуації (7) назвемо прогнозуючою. Отримавши прогнозовані значення ситуаційних 

і керуючих змінних в 1n  такт часу, будуємо модель керування ситуацією, призначенням 

якої є пошук оптимальних значень приросту керуючих змінних в 1n  такт часу. Її побудова 

аналогічна побудові моделі (7), але в якості додаткових змінних використовуються 

ситуаційні та керуючі змінні для моменту часу 1 nt , а в якості їх значень при визначенні 

коефіцієнтів моделі – прогнозовані значення ситуаційних та керуючих змінних в 1n  такт 

часу, що отримуються з моделі ситуації. Також при побудові моделі керування ситуацією 

враховуються значення ситуаційних та керуючих впливів за останні два або кілька тактів 

часу. Модель керування ситуацією – це система що складається з K  рівнянь керування. 

Нехай 1t , тоді i -е рівняння цієї системи має наступний вигляд 
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Ki ,1  

(10) 

Для всіх змінних, лівої частини (14), знаходяться частинні коефіцієнти кореляції зі 

змінною  nui , Після чого коефіцієнти при змінних, що мають незначущі частинні 

коефіцієнти кореляції прирівнюються до нуля. Далі за правилом Крамера знаходяться 

значення решти коефіцієнтів системи (10) аналогічно тому, як це було зроблено для системи 

рівнянь (7), але при цьому використовуються прогнозовані значення ситуаційних і керуючих 

змінних    1,...,1 ,,1  nyny progNprog ,    1,...,1 ,,1  nunu progKprog  в 1n  такт часу. 

Визначивши коефіцієнти рівняння (10), знаходимо оптимальні керуючі впливи 

   1,...,11  nunu K  в 1n -й такт часу. Оскільки рівняння (10) лінійне відносно керуючих 

впливів, то за один такт часу вони мають верхню і нижню межу. Використовуючи повний 

перебір максимальних і мінімальних значень керуючих впливів, можна визначити потрібні 

керуючі впливи    1,...,11  nunu K , що максимально наблизять ситуаційні змінні до 

потрібних значень. У момент часу 1 nt  робот реалізує ці впливи, при цьому ситуаційні 

змінні приймають деякі нові значення, що надходять на датчики робота. Таким чином, на 

момент часу 2 nt  існують нові експериментальні дані про ситуаційні і керуючі змінні. 

Аналогічно вищезазначеному методу, базуючись на цих та попередніх ( nt ,...2 ) даних 

будуються нові моделі: прогнозуюча та модель керування ситуацією. Така процедура 

повторюється із зсувом на один такт часу до тих пір, доки робот не перетворить вихідну 

ситуацію в цільову.  

Для побудови більш точної прогнозуючої моделі можна використовувати ситуаційні та 

керуючі змінні за останні два такту часу, кожна з яких виступає в ролі самостійної змінної. 

Висновок. В даній статті запропоновано інформаційну технологію побудови 

інтелектуальним мобільним роботом прогнозованої моделі ситуації в якій він знаходиться, а 

потім на її основі будується модель керування ситуацією. Модель ситуації будується 

роботом на основі експериментальних даних, що надходять з датчиків спостереження за 

деякий проміжок часу. Побудована модель ситуації дає змогу спрогнозувати розвиток 

ситуації в наступні моменти часу, що дає змогу синтезувати рівняння керувань з яких у 

подальшому будується модель керування ситуацією. Процедура повторюється із зсувом на 

деякий інтервал часу, доки мобільний робот не перетворить вхідну ситуацію у цільову. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОБУДОВИ СИСТЕМ АКТИВНОГО ЗАХИСТУ В  

МЕРЕЖАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРИЦІЛЬНОЇ 

ЗАВАДИ 
 

У статті наведено рекомендації щодо реалізації засобів активного захисту інформації в 

мережах загального користування із застосування прицільної завади. 

Ключові слова: активний захист, завада. 
 

В статье приведены рекомендации по реализации средств активной защиты информации 

в сетях общего пользования по применению прицельной помехи. 

Ключові слова: активная защита, помеха. 
 

In the article the recommendations for the construction of active protection systems with the use of 

impact noise is considered.. 

Keywords: active protection, hindrance. 
 

Постановка та розв’язання проблеми. Представимо загальну структурну схему 

системи активного захисту прицільних завад (САЗ ПЗ) (рис. 1), призначену для маскування 

побічних електромагнітних випромінювань одного небезпечного сигналу. Датчик 

випадкового двійкового числа (ДВДЧ) синхронізується тактовим генератором (ТГ), 

синхронізованого з небезпечним сигналом [1,2]. У ДВДЧ формується випадкове двійкове 

число розрядності т. Потім це число надходить у регістр зсуву (PЗ), що здійснює його 

послідовне просування одночасне із проходженням небезпечним сигналом різних блоків 

пристрою, що захищається. У результаті кожне зі сформованих ДВДЧ двійкових чисел 

послідовно надходить на блоки ключів ( 1,..., lБК БК  ), що імітують випромінювання 

небезпечного сигналу. 

 
Рис. 1. Структурна схема одноканальної САЗ ПГ 
 

Комутатори та суматори ( 1,..., lБС БС ) виконують підсумовування розрядів завади, 

для того щоб створити квантовану за випадковим законом суміш. Випромінювачі ( 1,..., lВ В ) 

здійснюють випромінювання в канал сформованої завади. Система контролю (СК) 

забезпечує перевірку працездатності САЗ і у випадку несправності вмикає аварійну 

сигналізацію (С). Завдяки цифровій структурі САЗ ПЗ у них легко може бути застосований 

метод боротьби з нагромадженням небезпечного сигналу в результаті регулярного 

повторення інформації. Із цією метою в ДВДЧ включається буферний регістр, у якому 

зберігається одне зі значень випадкового двійкового числа протягом усього часу повторення 

інформації. При зміні інформації відбувається зміна числа в буферному регістрі, а, отже, і 

реалізація завади, випромінюваної в канал витоку. САЗ ПЗ реалізується в основному на тій 

же елементній і конструктивній базі, що й захищуваний пристрій. Генератор розміщується, 

як правило, на окремій платі, а випромінювач монтується або на окремій платі, або на 

корпусі пристрою. 
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КПД генератора прицільної завади суттєво перевищує КПД генератора гауссовської 

завади аналогового підсилювача, що вимагає високоякісної, потужності. При цьому габарити 

генератора завад завдяки високому КПД блоку формування завади й можливості 

застосування сучасних інтегральних мікросхем незначні в порівнянні з аналоговими 

генераторами. 

Швидкодія генератора прицільної завади в основному пов'язана зі швидкодією ДВДЧ. 

Звичайно випадкове число в ДВДЧ створюється в результаті підрахунку числа перевищення 

деякого рівня, близького до нульового, випадковим аналоговим процесом. Завдяки 

багаторазовому переповненню, середня частота роботи лічильника, пов'язана зі смугою 

шуму, має бути значно вищої від тактової частоти сигналу. Оцінимо обмеження, які 

накладаються на верхню частоту спектра випадкового аналогового процесу, ВF . 

Скориставшись результатами [3] і [4], одержимо оцінку для верхньої частоти спектра 

аналогового шуму ВF : 

 2 3В ТF m F    , (1) 

де ТF  - тактова частота небезпечного сигналу. 

Згідно з (1) для завади з параметром т=15 верхня частота спектра аналогового шуму, 

використовуваного при його формуванні за послідовною схемою, має приблизно 

перевищувати тактову частоту. Для досягнення більшої швидкодії слід використовувати 

паралельні методи формування випадкового двійкового числа. 

Описавши структурну схему САЗ ПЗ, сформулюємо деякі загальні вимоги до окремих 

параметрів таких систем, що випливають із попереднього розгляду. 

Маскуюча здатність у значній мірі визначається числом рівнів квантування завади т. 

Залежно від того, для розв'язку яких завдань призначений захищуваний інформаційно-

комунікаційний засіб, число рівнів квантування може бути різним. Як було показано, 

звичайно т лежить в межах від 1 до 15, в особливо відповідальних випадках параметр т 

може бути збільшено до 31 або 63 [5, 6]. 

З метою підвищення оптимальної комбінації енергетичних характеристик, маскуючих 

властивостей прицільної завади доцільно формувати її таким чином, щоб забезпечити 

ймовірну появу окремих рівнів. 

Для одержання гарних енергетичних показників прицільної завади рекомендується 

компенсація її постійної складової. 

Значний вплив на захищеність стосовно методів компенсації завад виявляє параметр  , 

що характеризує ступінь подібності випромінювання розряду завади й сигналу. Природно, 

що випромінювач завади має бути за своїми електромагнітними характеристиками у 

максимальному ступені подібний до випромінювача небезпечного сигналу. Уважається 

гарним результатом, що забезпечує високі маскуючі властивості, одержання значення 

0,8   параметра в одноканальній схемі. 

Якщо за межами контрольованої зони в деяких напрямках досягається менше значення 

параметра  , то можуть бути рекомендовані багатоканальні схеми. 

Для виміру в реальних умовах параметра   в генераторі прицільної завади має бути 

передбачене створення спеціального тестового режиму, коли генерується періодична 

послідовність імпульсів завади, еквівалентних по випромінюванню одному розряду 

небезпечного сигналу. 

У такий спосіб САЗ ПЗ реалізовані відповідно до схеми (рис. 1) можуть 

використовуватися для активного маскування всіх основних типів небезпечних сигналів, 

характерних для конкретних МЗК, з урахуванням обмеження за тактовою частотою, що 

накладаються формулою (1). 

За своїми технічними характеристиками системи активного захисту можуть бути 

використані для захисту практично будь-яких технічних засобів мережі загального 
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користування  (МЗК). 

Однак складність МЗК зростає пропорційно кількості небезпечних сигналів, що 

підлягають маскуванню, і кількості вузлів і блоків, що мають високі рівні побічних 

випромінювань. 

Перевагою методів активного захисту в порівнянні з методами пасивного захисту є те, 

що для кожного технічного засобу МЗК необхідний рівень захисту може забезпечуватися 

індивідуально. При загальному ж екрануванні існує проблема комбінації в одному комплексі 

пристроїв з різними рівнями захисту. 

Застосування систем активного захисту, що використовують прицільні завади, 

забезпечує ефективний захист кабельних ліній у корпоративних мережах і внутрішніх 

інтерфейсах робочих станцій і серверів. У цьому випадку можливе одержання маскуючої 

здатності і захищеності стосовно методів селекції й компенсації близьких до граничних 

завдяки тому, що легко забезпечується електромагнітна подоба випромінювачів 

небезпечного сигналу й прицільної завади.  

При захисті кабельних ліній зв'язку позитивний ефект може бути досягнутий завдяки 

комбінації так званого "кодового зашумлення" помилкового декодування, що приводить до 

збільшення ймовірності у каналах зв'язку із САЗ ПЗ. При цьому наявність додаткових завад у 

каналах витоку сприяє тому, що "кодове зашумлення" стає більш ефективним як з погляду 

одержання меншої надмірності коду, так і з погляду збільшення ймовірності помилки 

приймання небезпечних сигналів і при перехопленні TCP побічних випромінювань. 

Проблема захисту деяких електромеханічних пристроїв у силу їх конструктивних 

особливостей і наявності низьких частот у спектрі небезпечних сигналів, досить повно може 

бути вирішена тільки за наявності прицільних завад. 

Висновок. Слід особливо зазначити, що прицільна завада є ефективним засобом 

блокування каналу витоку, створеного завдяки нерівномірності споживання струму мережі. 

Найбільшою мірою це стосується тих пристроїв, де тактова частота вище частоти мережі, що 

приводить до ефекту втрати інформації від кожного розряду, і є можливість реєструвати 

деяку інтегральну реакцію декількох розрядів [7,8]. У цьому випадку вплив прицільної 

завади подібний до впливу ідеальної завади на сигнали паралельного коду, що дає значний 

маскуючий ефект. 

Слід зазначити, що цифровий спосіб формування прицільної завади може 

використовуватися й для боротьби з нагромадженням інформації через її регулярну 

повторюваність, що особливо актуально при захисті пристроїв відображення інформації. 
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ТЕХНІЧНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ РОБОТИЗОВАНОГО ІНСТРУКТОРА У 

ТРЕНАЖЕРАХ ОПЕРАТОРІВ АСУ 

 
У статті проведено структура та обґрунтовано технічні принципи побудови й організації 

функціонування роботизованого електроного інструктора в тренажерах операторів 

автоматизованих систем управління спеціального призначення. 

Ключові слова: тренажер, роботизований електронний інструктор, база знань,  

автоматизована система управління. 

 

В статье приведена структура и обоснованы технические принципы построения и 

организации функционирования роботизированного электронного инструктора в тренажерах 

операторов автоматизированных систем управления специального назначения. 

Ключевые слова: тренажер, роботизированный электронный инструктор, база знаний, 

автоматизированная система управления. 

 

The article describes the structure and  technical principles of construction and operation making 

robotic electronic instructor of training operators of automated control systems for special applications. 

Keywords: trainer, robotic electronic instructor, the knowledge base, automated control system. 

 

Вступ. Впровадження засобів та систем автоматизації в усі сфери діяльності сучасних 

підприємств та організацій передбачає використання новітніх ефективних тренажерів 

підготовки операторів АСУ. Однак, існуючі тренажери мають «жорстку» структуру 

планування, контролю та керування процесом навчання, що не відповідає сучасним вимогам, 

запропонованим до систем підготовки фахівців. У зв'язку з цим в останні роки все більшу 

актуальність набувають комп'ютерні системи навчання з елементами штучного інтелекту.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальній характеристиці інтелектуальних 

систем та перспективам їхнього розвитку присвячена досить велика кількість робіт, 

наприклад [1-4]. Однак у даний час у сучасній літературі немає єдиних підходів до створення 

систем навчання з елементами штучного інтелекту. Крім того, не в повній мірі обґрунтовані 

тенхнічні принципи та концептуальні вимоги до побудови роботизованого інструктора в 

інтелектуальному тренажері  (ІТ) підготовки операторів АСУ.  

Метою статті є обґрунтування вимог до побудови й організації функціонування 

роботизованого інструктора в інтелектуальному тренажері підготовки операторів АСУ.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Як показує практика, в системах інтенсивного навчання найбільш ефективно 

використовується метод ситуаційного управління при наступних умовах [5]: 

коли не всі цілі вибору керуючих рішень і умови, що впливають на цей вибір, можуть 

бути виражені у вигляді кількісних співвідношень; 

відсутній або є складним формалізований опис об'єкта управління; 

значна частина інформації, що необхідна для математичного опису об'єкта, існує у 

вигляді експертних знань фахівців, які мають досвід роботи з об'єктом управління. 

Саме ці умови виникають при вирішенні завдань управління процесом навчання з 

урахуванням поточного рівня підготовки операторів – як об'єкта управління. При цьому 

система, що реалізує метод ситуаційного управління повинна забезпечити комплексне 

вирішення всіх завдань, що визначають процеси оцінки, контролю, управління та 

прогнозування навчання операторів.  

Оцінка діяльності операторів повинна здійснюватися не тільки керівником тренування, 

але і автоматизованим, а також автоматичним способом програмно-апаратними засобами 

тренажера.  
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На початкових етапах навчання, за допомогою спеціального електронного 

роботизованного інструктора в автоматичному режимі управління, повинно забезпечуватися 

демонстрація автоматичного натискання кнопок на АРМ і видача інструкцій, необхідних для 

успішного виконання елементарних завдань управління, видача інформації про невірно 

виконані операції навчальних завдань (НЗ), а також формування необхідних підказок 

операторам. У міру набуття необхідних навичок роботи оператором з виконання 

елементарних завдань видача на АРМ необхідних підказок і відображення інструкцій 

поступово припиняється. Електронний інструктор оцінює методи розв'язання задачі, 

запропоновані операторами, і надалі використовує їх, якщо ті виявилися більш ефективними. 

Він підбирає для кожного оператора, залежно від рівня його підготовки, навчальні завдання 

у вигляді дозовано-прогресуючої складності. Якщо оператору потрібна допомога – пропонує 

йому план рішення і показує прийоми рішення. Оцінюючи успіхи операторів визначає 

раціональну стратегію навчання, а при необхідності – повторює з ними раніше пройдений 

матеріал. При допущенні помилок оператором інструктор здійснює негайну зворотний 

зв'язок, а після виконання оператором навчальної задачі може показати більш ефективне її 

рішення [6]. У загальному вигляді роботизований електронний інструктор являє собою 

інтегровану експертно-моделюючу систему, за допомогою якої забезпечується підготовка 

фахівців АСУ до необхідного рівня на основі: цілеспрямованого використання знань експертів в 

області застосування АСУ; імітаційного багатоваріантного моделювання роботи засобів АСУ; 

діагностики знань, умінь та навиків у операторів з виконання НЗ; накопичення даних 

об'єктивного контролю і керування навчанням.  

Контур управління електронного роботизованого інструктора повинен бути 

побудований так, щоб прийняття рішення на вибір управляючого впливу здійснювалося на 

основі оцінки рівня навченості оператора, отриманої від підсистеми об'єктивного контролю. 

При цьому реалізується таке автоматичне адаптивне управління, при якому відповідно до 

теми заняття, електронний роботизованний інструктор формує навчальну задачу і пред'являє 

її кожному оператору, контролює хід її виконання, оцінює роботу і змінює керуючі впливи 

на операторів в залежності від рівня їх підготовленості.  

Архітектура програмного та інформаційного забезпечення процесу управління в 

комп'ютерному тренажері повинна забезпечувати найбільшу ефективність при вирішенні 

завдань багаторівневого управління діяльністю операторів шляхом обробки великих 

інформаційних масивів при відтворенні навчально-інформаційної моделі обстановки на 

засобах відображеннях АСУ в реальному і в прискореному масштабі часу. На основі аналізу 

та узагальнення завдань управління за допомогою електронного інструктора до початку 

тренування повинні формуватися типові фрагменти можливих конфліктних ситуацій, а 

також різні варіанти навчально-інформаційних моделей у відповідності з оптимальним 

планом інтенсивної підготовки операторів АСУ [7-8]. 

Прийняття рішень на управління процесом тренування, а також оцінка якості 

діяльності операторів повинні здійснюватися на основі встановлених правил управління з 

використанням штучних нейронних мереж. Навчання відповідно до штучних нейронних 

мереж являє собою процес регулювання параметрів нейронів, що забезпечують  належне 

виконання функцій мережею, як роботизованого електронного інструктора. На входи мережі 

надходять пакети даних про конфліктні ситуації, подібні тим, котрі формуються джерелом 

інформації про зовнішнє середовище. Виходами є еталонні рішення або еталонні дії 

майбутніх фахівців з високим ступенем достовірності [6]. 

Нейронні мережі добре відповідають вирішенню задач управління процесом навчання, 

де рішення досить високого ґатунку повідомляються подальшому блокові, який на основі 

цих рішень доводить відповідні інструкції до кожного оператора та забезпечує генерацію 

наступного завдання. Генерація умов завдання в загальному випадку здійснюється за назвою 

(номером) завдання, значенням складності та інтенсивності імітації конфліктних ситуацій. 

Такі завдання мають свої набори параметрів, які адаптивно (в залежності від успіхів 
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навчання) коригуються для створення необхідної складності та інтенсивності імітації 

конфліктних ситуацій.  

Тому до складу комп'ютерного тренажера повинна входити база знань (БЗ), що включає 

до свого складу факти і дані про навчально-інформаційні моделі (УІМ) для різних умов 

імітації обстановки на засобах відображення операторів АСУ, правила управління знаннями, 

а також класи ситуацій для формування типових навчальних задач. Ці дані повинні бути 

отримані від фахівців-експертів.  

У зв'язку з тим, що при проведенні тренувань має забезпечуватися навчання відповідно 

з можливими конфліктними ситуаціями на об'єкті управління, в комп'ютерному тренажері 

передбачена можливість зміни вмісту БЗ. Для виконання цієї функції, а також для отримання 

даних від експертів повинно бути передбачено засіб, що дозволяє поповнювати БЗ новими 

навчальними завданнями.  

Структурна схема комп'ютерного тренажера з можливостями реалізації функції 

електронного роботизованого інструктора показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Варіант структури тренажера, реализуючого функції роботизованого 

електроного інструктора 

 

Відповідно до тематики курсу підготовки операторів АСУ формування оптимального 

плану інтенсивного навчання здійснюється за допомогою АРМ планування тренувань. 

У процесі тренувань за допомогою ІТ на початкових етапах навчання забезпечується: 

1. Реалізується автоматичне керування на всіх етапах виконання навчального завдання, 

починаючи від його постановки і закінчуючи оцінкою за кожний етап та за все НЗ. 

2. Діалогова текстова, графічна, а також мовна взаємодія між ІТ та операторами, 

причому в ході діалогу можуть обговорюватися не тільки сутність тих або інших дій, але і 

стратегія пошуку рішення, планування дій, прийоми контролю і т.п. 

3. Реалізація прискорених режимів підготовки майбутніх фахівців в залежності від 

успіхів в навчанні.  

4. Адаптивний вибір навчальних завдань у вигляді дозовано-прогресуючої складності 

та інформаційна підтримка процесу вирішення цих завдань для досягнення поставленої 
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навчальної мети. 

5. Постійне накопичення даних про навчальні завдання, варіанти їх вирішення та рівень 

підготовки фахівців для удосконалення моделі навчання і стратегії підготовки операторів [8]. 

В основі функціонування роботизованого електроного інструктора лежить наступна 

модель процесу навчання. 

Є мета навчання, яка виражена у вигляді характеристик необхідного (нормативного) 

рівня підготовки операторів. Доки мета не досягнута, повторюється наступна послідовність 

дій: 

на основі поточного рівня кожного оператора і моделі навчання генерується, у вигляді 

дозовано-прогресуючої складності, чергове навчальне завдання, що вимагає відповідних дій у 

навчаючих; 

рішення, що отримані операторами, звіряються з еталонними і на основі розходжень 

проводиться діагностика їхніх помилок; 

за результатами діагностики коригуються поточні характеристики моделі підготовки 

операторів та при необхідності за допомогою роботизованого електронного інструктора 

забезпечується інформаційна підтримка процесу навчання. 

Як показують результати попередніх досліджень, реалізація елементів інтелектуальних 

засобів навчання на базі існуючих стандартних локальних та розподілених мереж ПЕОМ 

автоматизованих класів забезпечує підготовку операторів АСУ до необхідного рівня при 

мінімальних тимчасових і вартісних витратах. 

Висновки. Таким чином, інтелектуальні тренажери у навчальних класах (центрах) 

повинні будуватися як системи, що реалізують технологію інтенсивного навчання за 

допомогою електронного роботизованного інструктора, що дозволяє відтворювати дії 

досвідченої людини-інструктора з реалізації управління процесом навчання у відповідності з 

оптимальним планом інтенсивної підготовки операторів АСУ. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения / Машбиц 

Е.И. – М.: Педагогика, 1988. – 192 с. 

2. Петрушин В.А. Интеллектуальные обучающие системы: архитектура и методы реализации 

(обзор) /  В.А. Петрушин // Техническая кибернетика. – 1993. – № 2.  –  С. 164–189. 

3. Герасимов Б.М. Человеко-машинные системы принятия решений с элементами 

искусственного интеллекта /  Герасимов Б.М., Тарасов В.А., Токарев И.В. – К.: Наукова думка, 1993. 

– 184 с. 

4. Фабри Д.М., Лупинетти А.А. Имитационное моделирование и искусственный интеллект в 

системах обучения персонала УВД /  Д.М. Фабри, А.А. Лупинетти // ТИИЭР. – 1989.  –  № 11. – т. 77 

–  С. 189–193. 

5. Справочник по радиоэлектронным системам. В 2-х томах / [Захаров В.Н., Кривицкий Б.Х., 

Мамаев Н.С. и др.]. – М.: Энергия, 1979. – Т. 1. –  352 с. 

6. Шворов С.А. Побудова інтелектуальних систем навчання / С.А. Шворов, В.Є.Лукін // Збірник 

наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. – К., 2011. –  № 32. – С. 143–147. 

7. Шворов С.А. Теоретичні питання побудови інтелектуальних тренажерних систем інтенсивної 

підготовки операторів АСУ військового призначення / С.А. Шворов, О.В. Сілко // Збірник наукових 

праць ВІТІ НТУУ «КПІ». – 2011 р. –  № 1. – С. 179–183. 

8. Шворов С.А. Методи оптимізації планування підготовки операторів АСУ спеціального 

призначення // С.А. Шворов, В.І. Куташев // Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє : VIІ 

междунар. наук.-практ. конф. ВІКНУ, 24-25 лист. 2011 р. : тези доп. – К., 2011. – С. 87. 

 

Рецензент: д.т.н., проф. Сбітнєв А.І. 



 126 

УДК 351.865                                                                           к.т.н. Шмиголь В.М. (ВІКНУ) 

Трофименко В.Г. (ЦСД) 

к.ю.н. Андрусенко О.М. (ЦСД) 

 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ  

НЕЗАЛЕЖНОГО ЕКСПЕРТНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ФАКТОРУ ВПЛИВУ  

НА ІНФОРМАЦІЙНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ 

 
Наукова стаття присвячена дослідженню проблеми впливу (як у позитивному, так і в 

негативному плані) представників незалежного експертного середовища на інформаційну 

безпеку держави. У статті розглядаються результати інформаційно-аналітичної діяльності 

незалежних експертів у двох основних аспектах (інформування суспільства та вплив на 

прийняття управлінських рішень), які приводять до обґрунтованого висновку щодо важливості 

подальших наукових досліджень даного питання, у тому числі в контексті використання 

незалежних експертно-аналітичних досліджень в інтересах забезпечення інформаційної безпеки 

держави. 

Ключові слова: інформаційно-аналітична діяльність, незалежні експертні дослідження, 

управлінські рішення.   

 

Научная статья посвящена исследованию проблемы влияния (как в позитивном, так и в 

негативном плане) представителей независимой экспертной среды на информационную 

безопасность государства. В статье рассматриваются результаты информационно-

аналитической деятельности независимых экспертов в двух основных аспектах 

(информирование общества и влияние на принятие решений), которые приводят к 

обоснованным выводам относительно важности дальнейших научных исследований данного 

вопроса, в том числе в контексте использования независимых экспертно-аналитических 

исследований в интересах обеспечения информационной безопасности государства. 

Ключевые слова: информационно-аналитическая деятельность, независимые экспертные 

исследования, управленческие решения. 

 

This article is devoted to study the problem of influence of the independent expert environment for 

information security of the state. Considering the results of expert’s work in various aspects, the author 

concludes on the importance of further studies do this issue, especially in the context of research in the 

interests of national security.   

Keywords: information analytical activity, independent experts research, managerial decisions. 

 

Вступ. Світова фінансово-економічної криза та поява інших якісно нових викликів 

стали ще одним підтвердженням того факту, що сучасний глобалізований світ 

характеризується не тільки складністю, неоднозначністю й максимальною інтенсифікацією 

процесів, що відбуваються у середині країни та на міжнародній арені, але й лавиноподібним 

зростанням обсягів інформації, пов’язаної тією чи іншою мірою з цими процесами. У такій 

ситуації однією з найважливіших загальних проблем стає підвищення ефективності 

інформаційно-аналітичної діяльності як запоруки прийняття оптимальних управлінських 

рішень за умов несприятливої зовнішньої кон’юнктури. 

Зокрема, однією з найважливіших характеристик сучасного суспільства є ефективність 

інформаційно-аналітичної діяльності незалежного експертного середовища (НЕС), 

результати якої покликані сприяти формуванню активної й ефективної національної 

політики, інформуючи громадськість та одночасно впливаючи на якість рішень, які 

приймаються директивними органами держави. 

Вказане обумовлює постановку конкретної проблеми у вигляді тези, винесеної у назву 

статті, а також її зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями вдосконалення 

наукового та нормативно-правового забезпечення інформаційної складової національної 

безпеки. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 

проблеми. Фактично, значна частина наукових досліджень фахівців, в яких започатковано 

розв’язання даної проблематики знайшли своє відображення у роботах сучасних спеціалістів 

з масової комунікації, “паблік рілейшенз” та аналітики (Г.Почепцов, С.Кара-Мурза, 

Ф.Лукьянов, А.Баронін тощо). Водночас аспекти проблеми впливу (у т.ч. загроз) на 

інформаційну безпеку України досліджували М.Галамба, В.Горбулін, О.Литвиненко, 

А.Марущак, В.Полевий тощо. 

Водночас аналіз стану наукової дослідженості проблеми впливу діяльності незалежних 

експертів на інформаційну безпеку свідчить про обумовлене новизною проблеми певне 

відставання теорії від практики нормативного регулювання впливу держави на таку 

діяльності, як у контексті реагування на виклики інформаційній безпеці, так й у процесі 

забезпечення інформаційного суверенітету.  

Метою даної статті є визначення місця і використання комплексного 

міждисциплінарного підходу в дослідженні феномену інформаційно-аналітичної діяльності 

представників НЕС (незалежного експертного середовища) у контексті інформаційної 

безпеки України, а також її зв’язок з важливим практичним завданням вдосконалення 

правового поля у цій сфері та оптимізації управлінської діяльності. 

Основна частина. Перед тим, як перейти власне до дослідження інформаційно-

аналітичної діяльності представників НЕС (незалежного експертного середовища) у 

контексті їхнього впливу на інформаційну безпеку, вважається за доцільне закцентувати 

увагу на використанні ряду специфічних термінів. 

Зокрема, термін, “представник НЕС” вважається більш точним, ніж поняття “експерт”, 

оскільки останнє досить широко вживається у правничій термінології та найчастіше 

відображає не стільки аспект діяльності, скільки формальний статус особи. До такого виду 

експретів можна, зокрема, віднести державного експерта з питань таємниць (п.4 ст.1 Закону 

України “Про державну таємницю”). 

Водночас, до продукування експертного продукту (у вигляді досліджень, коментарів, 

консультацій тощо) має відношення значна кількість публічних та непублічних осіб: 

− “публічні інтелектуали” (відомі особистості, які використовують свій авторитет, 

набутий у сфері науки або культури, для спрямування громадської думки у бік тих ідей, які 

вважаються ними справедливими); 

− професійні фахівці-міжнародники, політологи, журналісти спеціальних видань, 

наукові співробітники академічних інститутів й дослідницьких центрів, тощо. 

Усю сукупність згаданих осіб можна назвати експертами в широкому смислі. У свою 

чергу, важливим критерієм, який відрізняє експерта від журналіста, є його професіоналізм. 

Зокрема вважається, що “професійна практика експерта базується на систематизованому 

знанні чи на доктрині, сформованій внаслідок тривалої цілеспрямованої практики. 

Журналістика не має такого систематизованого знання чи доктрини” [1, c. 37]. Разом з тим 

статус особи як публічного (медійного) коментатора-інтерпретатора для визначення статусу 

експерта подекуди є важливішими за їхній рівень освіти або професійні якості. 

У свою чергу, вважаємо за потрібне зауважити, що термін “незалежний” у понятті 

“незалежне експертне середовище” використовується передусім у значенні “формально 

непідконтрольний державі або впливовій політичній силі” і є синонімічно близьким 

термінам “недержавний”, “неурядовий”. Природно, що вказане не виключає те, що 

представник НЕС може бути де-факто залежним від влади, окремої політичної сили, 

фінансово-промислової групи або іноземної держави через комплекс фінансових, 

політичних, ідеологічних або особистих причин. 

Використання комплексного підходу в дослідженні феномену інформаційно-

аналітичної діяльності представників НЕС нададуть можливість визначити експертів як 

представників достатньо закритої спільноти з числа чинних та колишніх політичних 

консультантів у вузькому значенні (представників НЕС). Результати діяльності зазначених 

представників у інформаційно-аналітичній сфері (передусім, у формі публічних коментарів 
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широкого спектру подій зовнішнього та внутрішньополітичного життя країни) відіграють 

значну роль у створенні контенту для медіа, а також використовуються у консультуванні 

представників органів влади.  

У свою чергу, результатом (вихідним продуктом) інформаційно-аналітичної діяльності 

представників НЕС можуть бути:  

− “публічні коментарі” подій зовнішньо- та внутрішньополітичного життя країни; 

− політичні консультації представників органів влади (у т.ч. політичні та економічні 

програми). Відомий фахівець І.Кузнецов у цьому контексті відзначає, що “аналітична робота 

призначена для оцінки інформації і підготовки прийняття рішення…” [2, с.8]; 

− фундаментальні експертно-аналітичні дослідження ситуації в країні, на які у своїй 

діяльності спираються політичні сили країни; 

− ініціативи, які є визначальними для формування порядку денного масштабних 

політичних форумів, дискусій тощо. 

Зважаючи на викладене, можна стверджувати, що НЕС займає досить специфічне місце 

в інформаційному середовищі сучасної держави, адже соціальний попит на вихідний продукт 

інформаційно-аналітичної діяльності незалежних експертів (власне, експертно-аналітичні 

дослідження) повинен бути як у владних кіл, так і у громадськості. У цьому НЕС демонструє 

риси, подібні до рис мас-медіа. 

Фактично незалежний експерт, застосовуючи свої знання, досвід, наявну інформацію та 

широкий інструментарій аналітичних методів створює новий інформаційний продукт. 

У цьому контексті інформаційно-аналітичну діяльність представника НЕС можна 

визначити як цілісну сукупність принципів методологічного, організаційного й 

технологічного забезпечення індивідуальної й колективної інтелектуальної творчої 

(креативної) діяльності незалежного експерта, яка дозволяє ефективно обробити наявну в 

нього інформацію з метою удосконалення якості наявного та отримання нового знання, у т.ч. 

необхідного для прийняття управлінських рішень. 

А відповідно до норми ст. 38 Закону України “Про інформацію”, однією з підстав 

виникнення права власності на інформацію є створення інформації своїми силами і за свій 

рахунок. У свою чергу, відповідно до норм цієї статті, “власник інформації щодо об’єктів 

своєї власності має право здійснювати будь-які законні дії”. 

Водночас, відповідно до ст. 8 Закону України “Про основи національної безпеки 

України” до основних напрямів державної політики з питань національної безпеки в 

інформаційній сфері відноситься як забезпечення неухильного дотримання конституційного 

права громадян на свободу слова, доступу до інформації, недопущення неправомірного 

втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у 

діяльність засобів масової інформації, дискримінації в інформаційній сфері і переслідування 

журналістів за політичні позиції, так і вжиття комплексних заходів щодо захисту 

національного інформаційного простору. 

Відтак вплив представників НЕС на інформаційну безпеку держави слід розглядати у 

двох ключових аспектах: 

− як важливий інструментарій формування інформаційного середовища в країні, у т.ч. у 

контексті досягнення цілей державної політики в інформаційній сфері; 

− як можливе джерело загроз інформаційній безпеці держави.  

Розглядаючи останній аспект можна відзначити, що одним з важливих факторів впливу 

інформаційно-аналітичної діяльності представників НЕС на інформаційну безпеку держави є 

питання охорони державної таємниці. 

Зокрема, зважаючи на норму ст.8 Закону України “Про державну таємницю”, не 

виключається наявність у результатах інформаційно-аналітичної роботи представника НЕС, 

інформації, що може бути віднесена до державної таємниці у сфері оборони (напрями 

розвитку окремих видів озброєнь, військової і спеціальної техніки тощо), економіки науки і 

техніки, зовнішніх зносин. При цьому зовсім не обов’язково, щоб експерт володів “вхідною” 

інформацією, яка містить державну таємницю. Натомість, застосовуючи широкий 
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інструментарій аналітичних методів, він оброблює значний масив відкритої інформації, та в 

результаті своєї інформаційно-аналітичної діяльності отримує новий продукт, який після 

відповідної перевірки може бути віднесений до інформації з обмеженим доступом. 

Ілюстрацією до такого роду робіт може бути досить відомий так званий, “Ельський 

звіт”, коли група незалежних експертів одного з американських університетів протягом 

певного періоду часу аналізувала виключно відкриту інформацію (відкриті публікації тощо). 

Підсумковий узагальнений звіт був одразу засекречений урядом, оскільки, за висновками 

відповідних фахівців, містив низку важливих відомостей щодо обороноздатності країни, а 

отримання супротивником таких даних могло призвести до суттєвої загрози національній 

безпеці. 

У свою чергу, на відміну від впливу експертів на громадськість (питанню маніпуляції 

масовою свідомістю присвячено низку досліджень у сфері політології, соціології, психології 

та маркетингу) процес впливу незалежних експертів-аналітиків на прийняття управлінських 

рішень є малодослідженим. Вказане обумовлюється тим, що такий вплив дуже складно 

відслідкувати, оскільки дослідник стикається з ситуацією, коли практично кожен 

представник незалежного експертного середовища сам формує своє бачення стосовно його 

ролі у процесі прийняття управлінських рішень. 

Зважаючи на викладене, можна визначити такі характерні особливості інформаційно-

аналітичної діяльності представників НЕС у контексті інформаційної безпеки: 

− специфічний статус представників НЕС як публічних (у даному разі медійних) фігур 

обумовлює високий потенціал впливу їхньої думки на громадськість (у т.ч. у зв’язку з 

високим рівнем довіри широких верств до звання “експерт”); 

− наявність цільової групи споживачів експертної думки, які можуть використовувати 

результати інформаційно-аналітичної діяльності представників НЕС відповідно до своїх 

цілей; 

− здатність формування ефекту перетворення коментарів експерта в новий факт, який 

оприлюднений в ЗМІ; 

− можливість небезпечного впливу на сприйняття суспільством коментарів експертів з 

приводу будь-якої проблеми громадського життя (монополізація експертами права робити 

висновки, обґрунтовуючи їх особливими особистими інтелектуальними здібностями) [3]. 

У цій ситуації чинниками, які впливають на діяльність представників НЕС є правове 

врегулювання їхньої діяльності, у т.ч. її комерційного аспекту. 

У контексті правової регламентації доцільно відзначити наявність норм таких законів 

України: 

− про заборону виступів, що розпалюють ворожнечу (ст. 46 Закону України “Про 

інформацію” чітко вказує на неприпустимість зловживання правом на інформацію, зокрема 

інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, 

порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, 

розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, 

посягання на права і свободи людини); 

− норм про охорону державної таємниці; 

− норм, що регулюють процес політичної комунікації, особливо під час виборчих 

кампаній; 

− норм, що регулюють контент телерадіомовлення. 

Зазначене обумовлює перспективу подальших наукових досліджень цієї проблематики, 

адже нормативна регуляція в рамках кожної із згаданих норм потребує вдосконалення, що у 

свою чергу обумовлюється вимогами часу та ситуацією, яка склалася у сфері масових 

інформаційних комунікацій. 

Водночас вважається за потрібне відзначити, що акцент таких досліджень у сфері 

інформаційної безпеки має бути спрямованим як на нейтралізацію відповідних загроз, які 

витікають з діяльності представників НЕС, так і на більш активне використання незалежної 

експертної аналітики в інтересах забезпечення інформаційної безпеки держави. 
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Висновок. Отже, перед незалежними вітчизняними експертами-аналітиками постає 

завдання продемонструвати соціуму й істеблішменту те, що складність і динамічність зміни 

ситуації в світі й у країні вимагає розроблення більш ефективної та націленої на результат 

внутрішньої й зовнішньої політики держави. У свою чергу, це потребує створення атмосфери 

розмаїття думок, поліваріантності й об’єктивності прогнозів, які сприятимуть формуванню 

активної й ефективної політики, інформуючи громадськість та позитивно впливаючи на 

якість рішень, які приймаються владою.  
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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ВОЄННА БЕЗПЕКА 

 

УДК 32.973.202:07.681                                                             к.т.н. Бабіч О.М. (ВІКНУ) 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВПЛИВУ ЗАРУБІЖНИХ ЗМІ НА ЦІЛЬОВУ 

АУДИТОРІЮ НАПЕРЕДОДНІ ВИБОРІВ ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

 

Стверджується, що індикатором стабільності воєнної безпеки України є вибори органів 

державної влади. Розглянуто мовні засоби інформаційного впливу зарубіжних ЗМІ на населення 

України напередодні виборів до місцевих органів влади. Запропоновано шляхи оцінювання 

ступеня впливу зарубіжних ЗМІ на стан воєнної безпеки України. 

Ключові слова: воєнна безпека України; інформаційний вплив; засоби масової інформації; 

мовний інструментарій.  

 

Утверждается, что индикатором стабильности военной безопасности Украины 

являются вибори органов государственного управления. Рассмотрены языковые средства 

информационного воздействия зарубежних СМИ на население Украины накануне выборов в 

местные органы власти. Предложены пути оценивания степени воздействия зарубежных СМИ 

на состояние военной безопасности Украины. 

Ключевые слова: военная безопасность Украины; информационное воздействие; средства 

массовой информации; языковой инструментарий. 

 

It’s established that elections of state administration are the indicator that determinate stability of 

military security of Ukraine. It’s analyzed the language tools of information influence of foreign mass 

media to population of Ukraine on the eve of local elections. The ways of evaluation of degree of 

influence of foreign mass media are offered on the state of military security of Ukraine. 

Keywords: military security of Ukraine; information manipulation; mass media; linguistic tools. 

 

Актуальність. Воєнна безпека України у значній мірі визначається ефективністю 

(стабільністю) функціонування урядових інституцій. Індикатором стабільності влади в країні 

є будь-які вибори (в місцеві органи влади, парламент тощо). Під час передвиборчих 

перегонів Україна внаслідок свого геополітичного розташування стає об’єктом пильної уваги 

засобів масової інформації (ЗМІ) сусідніх країн. В цей час у новинах цих ЗМІ викриваються 

болючі питання, обговорення яких як всередині України, так і за її межами використовується 

в інтересах опозиції та для її підтримки за кордоном. Інформаційна активність іноземних 

ЗМІ щодо висвітлення обстановки в Україні зростає напередодні виборів до органів місцевої 

влади. Такий інтерес пояснюється тим, що після зазначених виборів слідують вибори у 

парламент, під час яких місцеві органи влади стають важливим "адмінресурсом" для 

правлячої влади, а співробітники цих органів перетворюються на "агітаторів" та 

"активістів"[1]. Тому для збереження встановленого балансу сил у державі інформаційно-

аналітичні служби державних відомств повинні бути здатними діяти на випередження 

інформаційних атак як з боку опозиційних сил, так і з боку іноземних ЗМІ, а для цього 

необхідно володіти інформацією щодо особливостей повідомлень про Україну, присутніх на 

їх інтернет-сайтах, активності та впевненості опозиції, що значною мірою залежить від 

підтримки її зарубіжними ЗМІ.  

Метою даної статті є оцінка впливу зарубіжних ЗМІ на цільову аудиторію напередодні 

виборів до місцевих органів влади в Україні у 2010 р.  

Матеріалом для дослідженні були повідомлення Інтернет-сайтів ЗМІ країн 

європейського регіону та США за період жовтня 2010 р. в оглядах публікацій іноземних ЗМІ 

переважно на Інтернет-сайтах "Deutsche welle" та "Іносмі.ru" а також деяких інших, як з 

оригінальних джерел, так і перекладені російською та українською мовами. 

Викладення результатів дослідження. Аналіз повідомлень про Україну в Інтернет-

просторі показує, що найбільша їх кількість публікацій була на російськомовному інтернет-
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ресурсі "Іносмі.ru", що представляє огляд публікацій іноземних ЗМІ про країни СНД та 

інших регіонів світу. Так, із загальної кількості 145 повідомлень, що стосувались країн: Росії, 

Беларусі, Прибалтики, Європи, Закавказзя, Середньої Азії Україні було присвячено 40, що 

дорівнює 27% від загальної кількості та свідчить про значний інтерес до нашої країни з боку 

Росії. Дещо менша кількість повідомлень про Україну представлена на інтернет-сайті новин 

"Deutsche welle": 19 зі 176 повідомлень, присвячених, окрім України, таким регіонам як: 

Европа, Росія, Білорусь, Центральна Азія.  Це  становить 10 % від загальної кількості новин, і 

є, до речі, найменшим показником, порівняно, наприклад, із Білоруссю (60 повідомлень), що 

імовірно, пов’язано із наближенням там президентських виборів та неоднозначним 

ставленням до уряду цієї країни.   

Аналіз ступеню агресивності повідомлень про Україну свідчить про її помірність у 

даній інформаційній кампанії. Визначення їх емоційної забарвленості показує переважно 

помірно-негативний характер. Так, із 40 повідомлень сайту "Іносмі.ru" 20 з них мали 

помірно-негативну семантичну забарвленість, 9 – нейтральну, 6 ― негативну та 5 ― 

помірно-позитивну забарвленість. На сайті "Deutsche welle" також переважав помірно-

негативний характер повідомлень (10 з помірно-негативною забарвленістю, 5 з нейтральною 

та 4 з помірно-позитивною). Характер повідомлень визначався згідно формалізованої 

процедури визначення семантичної забарвленості тексту [2].   

Для здійснення заходів інформаційно-психологічної протидії впливу іноземних ЗМІ в 

інформаційному просторі необхідно володіти інформацією щодо висвітлення ними ситуації в 

Україні.  Аналіз семантичного наповнення зазначених повідомлень показує, що обстановка в 

Україні висвітлювалась за 3 основними напрямами:  

- внутрішні проблеми України; 

- проблема російсько-українських відносин; 

- проблема відносин України та Євросоюзу.  

І. Напрям щодо внутрішніх проблем України включає повідомлення з висвітленням 

таких тематик:  

1. Звинувачення уряду у лояльному ставленні до корупції. Це передано словами, що 

відносяться до відповідної предметної галузі й визначають зміст словосполучення, та 

певними мовними конструкціями з позначення розумової діяльності, пов’язаної з певним 

психофізіологічним станом. 

2. Звинувачення уряду у перейманні методів роботи у осіб, відомих аудиторії 

злочинними діями та гучними скандалами.  

3. Погіршення іміджу за кордоном  через переслідування політичних опонентів. 

4. Економічна нестабільність. 

5. Обмеження свободи слова й переслідування СБУ іноземних журналістів, сумніви в 

ефективній роботі цього відомства. 

6. Зростаюча популярність руху неонацистської спрямованості. 

ІІ. Проблема російсько-українських відносин відображена у повідомленнях на таку 

тематику: 

1. Політична та економічна залежність від Росії та, відповідно, зростаюча віддаленість 

від європейських політичних та соціальних інститутів.  

2. Загроза потрапляння в економічну залежність від Росії. 

3. Неможливість контролювати наявність ядерної зброї на території, зайнятій об’єктами 

Чорноморського флоту. 

4. Втягування України у воєнні конфлікти, у яких бере участь Росія. 

ІІІ. Проблема відносин України та Євросоюзу відображена у новинах, присвячених 

таким темам: 

1. Сумніви у євроінтеграційній спрямованості курсу України. 

2. Погроза Україні негативними наслідками при її відмові від вступу до НАТО. 

3. Прийняття України в НАТО як причина можливого погіршення відносин Росії та 

Євросоюзу. 
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4. Втома Заходу від України як «вічно буферної держави» у поєднанні зі сподіваннями 

щодо перспективи її стабілізуючої ролі у регіоні. 

Дослідження мови повідомлень показало, що для впливу на цільову аудиторію у них 

використовувались такі інструменти: 

1. Використання мовних зворотів на позначення психоемоційного стану у поєднанні із 

семантично-забарвленими реченнями: покажется невероятным, что кого-либо из 

нынешнего руководства в Киеве всерьез беспокоит коррупция [3]; …весьма   сомнительная  

процедура,  благодаря  которой  к  власти  пришло правительство Н.Азарова [4]; 

2. Застосування прикметників і/або займенників з прагматикою «свій» – «чужий», 

взятих у лапки: до тех пор пока на этом наживаются "правильные", то есть "свои", люди 

[3].  

3. Застосування відсилань у часі у поєднанні із семантично-забарвленими лексемами та 

прізвищами відомих осіб та вживання лексичних одиниць — як новоутворень останніх років, 

так і скомбінованих на морфологічному рівні подання. Для даного мовного інструменту 

властиво застосування лексичних одиниць з іронічним значенням: … применяя методы, 

принятые еще во времена свергнутого в результате "оранжевой революции" 

полупреступного режима президента Кучмы; … аудиторская фирма Akim Gump 

…[которая] помогла в уничтожении энергетического концерна ЮКОС …; Фирма …, 

также подключенная к аудиту … , прославилась на весь мир в конце 1990-х годов ― 

благодаря случаю Моники Левински [3].  

4. Вживання негативно забарвлених стійких словосполучень та окремих слів, що 

надають такого ж негативного характеру усьому реченню: … нанесли серьезный ущерб 

международным достижениям "оранжевой революции", а также репутации этой страны 

в Европе ; … жестокое обращение с политическими оппонентами, свободно мыслящими 

журналистами, доверчивыми учеными и представителями иностранных организаций 

вызывает все большее удивление и недовольство на Западе [4];  

5. Вживання стійких словосполучень з економічної термінології разом із семантично-

забарвленими лексемами: підкреслення вживаються скачок цен; инфляционный прыжок; 

отсутствие "адекватных подходов к регулированию собственной экономики и поддержки 

национального производителя" [5].  

6. Поєднання словосполученнь з професійної термінології, що відображає роботу 

силових структур, та конструкцій,  насколько …, если … : насколько хорошо работает 

СБУ, если сотрудники на местах выполняют какие-то указания руководства, 

отмененные несколько месяцев назад?; …"информанты" были подвергнуты запугиванию 

со стороны спецслужб; …напуганы, до сих пор не хотят, чтобы упоминались их имена; 

слежка за корреспондентами, контроль их деятельности — это ограничение свободы 

СМИ [6].  

7. Стійкі словосполучення й специфічні терміни на тему нацизму та міжнаціональної 

ворожнечі у поєднанні зі словами з негативною семантичною забарвленістю: «Свобода» — 

это расистская партия, открыто продвигающая этноцентристские и антисемитские 

идеи; героизирует и громко восхваляет … ультранационалистическую партию, 

запятнавшую себя сотрудничеством с Третьим рейхом; … во время немецкой оккупации 

участвовали в массовом истреблении поляков и евреев …; Это партия антизападная, 

антилиберальная и настроенная против ЕС.  … Украина окажется еще более уязвимой и 

незащищенной от попыток России подорвать независимость и целостность этого 

постсоветского государства [4].  

8. Вживання фразеологічних зворотів, у тому числі похідних від прізвищ відомих осіб 

шляхом словотвору, та словосполучень, що стали стійкими внаслідок відомої позамовної 

ситуації: "Путинизация" Украины [7]; Европа постепенно поворачивается к Украине 

спиной, а влияние России растёт [8]; Для российских военных пребывание в Севастополе – 

это не «в гостях», а «у себя дома»; соглашение,  известное  как «флот в  обмен  на газ» [9]; 
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9. Вживання семантично-забарвлених словосполучень, що мають функцію нагнітання 

негативного враження: … вызывают в этой стране сильные эмоции; катастрофическая 

финансовая ситуация склонила новые власти к очередному … обмену [9]. 

10. Поєднання конструкцій, що виражають причинно-наслідкові зв’язки (если …то) із 

лексемами, що відносяться до економічної термінології та позначають стан підконтрольності 

: … если эти секторы окажутся под контролем российских компаний, то … у Украины 

останется мало свободы в плане формирования собственной политики. Ситуация, когда 

возможные западные инвестиции и программы модернизации придётся согласовывать с 

Москвой … — наверное, не самая привлекательная для Украины перспектива [9].  

11. Поєднання словосполучень, що позначають нездатність, зі словами, що позначають 

контроль: … нет возможности контролировать, не оборудованы ли таким [ядерным] 

оружием боевые единицы черноморского флота [9];  

12. Вживання стійких словосполучень та окремих слів, що позначають акт агресії та 

того, хто його скоїв: Україна автоматично стала агресором під час Російсько-грузинської 

війни 2008 р; [российский] флот принимал участие в войне с Грузией, совершив 

неспровоцированное нападение на территорию грузинской Абхазии; так как атака исходила 

с территории Украины, согласно резолюции ООН от 1954 года, Украина наравне с Россией 

стала агрессором! [9]. 

13. Вживання стійких словосполучень та окремих слів, що позначають явище 

тероризму та його учасників: Близькість Криму до території Кавказу … робить його легкою 

мішенню для тероризму;  И, наконец, другая проблема: террористическая угроза; Крым 

находится невдалеке от территории Кавказа, где процветает терроризм. В том числе 

совершаются террористические нападения…[9].  

14. Поєднання лексики зі сфери міжнародних відносин та євроінтеграції з негативно 

забарвленими словосполученнями, що позначають сумніви або змінюють подальший зміст 

фрази на протилежний: подорвало заверения новых украинских правителей в преданности 

делу демократии и европейской интеграции [4]; может быть, Украину следует все-таки 

считать евразийской, а не европейской страной? Действительно ли эта страна хочет 

стать полноправным членом неформального международного клуба демократий, а также 

его официальных объединений, таких как НАТО и ЕС? [4] 

15. Поєднання іронічно-зневажливих зворотів з логічними конструкціями «… если…, 

то не лучше ли …; … не …, а …» і лексем, які шляхом словотвору є похідними від прізвищ 

відомих осіб :…и если Янукович создает политическую систему, похожую на путинскую, 

то не лучше ли Украине  войти  в  состав  Российской Федерации,  чем  в состав 

Евросоюза? [4].  

16. Поєднання конструкцій як стверджувальних (это может …) так і заперечувальних 

(ни …, ни), що позначають можливість, вірогідність, та вживаються для прогнозування та 

окреслення перспектив, зі словами з негативною семантичною забарвленістю, а також 

дієслівних конструкцій умовного способу (было бы): …. это может негативно повлиять 

на отношения между ЕС и альянсом; … не будет ни плана действий по вступлению в 

НАТО, ни инвестиций в подготовку военных кадров для связанных с членством 

потребностей [9]; принимать Украину в НАТО, не найдя способа обеспечить безопасность 

в отношениях с Россией, было бы преждевременно [10].  

17. Використання фразеологічних зворотів, що характеризують сучасний стан України, 

разом зі стійкими словосполученнями: нельзя закрывать глаза на усиливающуюся проблему 

«усталости» от Украины; отчаянная попытка поправить действительно плохую 

экономическую ситуацию без намерения полностью поменять политические векторы; 

Украину начинают называть вечно буферным государством.  

Висновки. Таким чином, аналіз Інтернет-сайтів зарубіжних ЗМІ щодо впливу на 

цільову аудиторію напередодні виборів до місцевих органів влади в Україні показав, що 

обсяг повідомлень, присвячених Україні, становить в середньому близько 20% від загальної 

кількості новин міжнародної спрямованості. Серед них переважають повідомлення помірно-

http://files.korrespondent.net/organizations/nato
http://files.korrespondent.net/politics/yanukovich
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негативного характеру (близько 50%), негативний характер мають до 15% новин, 

нейтральний ― близько 25% новин про Україну, позитивний ― близько 10% повідомлень. 

За семантичним наповненням зазначені повідомлення присвячені трьом основним напрямам: 

внутрішні проблеми України; проблема російсько-українських відносин; проблема відносин 

України та Євросоюзу.  

Розглянута інформаційна кампанія за участю іноземних ЗМІ має деякі відмінності від 

інформаційної кампанії за участю іноземних ЗМІ 2004 року, що є найбільш успішною та 

результативною на сьогоднішній день щодо впливу на суспільну думку та результати 

виборів в Україні. Застосовано такі нові рішення при висвітленні подій в Україні 

напередодні виборів: 

- вживання слова, утвореного від прізвища премєр-міністра Росії В.Путіна, для 

визначення напряму політичного курсу України (Путинизация Украины); 

- застосування словосполучень і прагматикою "свій-чужий" при висвітленні 

корупційного характеру дій уряду, що є більш коректним на відміну від відкритих 

звинувачень уряду та асоціювання з кримінальними елементами в інформаційній кампанії 

2004 р.;  

- пред’явлення Україні звинувачення в агресії проти Грузії через надання своєї 

території Росії для ведення воєних маневрів; 

- залякування України стати обєктом терористичного нападу з боку бандформувань 

Північного Кавказу у випадку подальшої підтримки нею воєнної політики Росії;  

Загалом під час передвиборчої кампанії в перший рік правління діючого уряду вплив 

іноземних ЗМІ відрізнявся меншим ступенем агресивності, ніж у передвиборчій кампанії 

2004 р. Значно менше зафіксовано "експериментів" з лексикою, у повідомленнях переважало 

логічне переконання, на відміну від "бомбардування" емоціями у зазначеній кампанії. 

Розширився спектр сфер, що висвітлювались: на відміну від залякування кримінальною 

тематикою та стрімким зростанням цін на товари народного споживання на фоні впевненості 

у приєднанні до Євросоюзу або досягнення його рівня життя за умов голосування за 

опонента уряду на той період, у даній кампанії увага спрямовувалась на проблемні питання, 

що стосувались політичних переслідувань опонентів, економічних проблем, а також загроз у 

військовій сфері та втрати самостійності у прийнятті державних рішень через великий 

ступінь залежності уряду від Росії.   

Слід памятати, що висвітлення обстановки перед виборами в місцеві органи влади є 

"генеральною репетицією" інформаційної кампанії наступних виборів у парламент. 

Проведений аналіз показує тенденцію до негативного висвітлення подій в Україні в інтернет-

новинах іноземних ЗМІ при діючому уряді. Таке висвітлення є заангажованим і неповним, 

оскільки у повідомленнях зазначених ЗМІ не приділяється достатньо уваги позитивним 

заходам уряду щодо забезпечення національних інтересів держави у політичній, економічній 

та іншій сферах. Подібне представлення інформації свідчить про маніпулювання свідомістю 

аудиторії в інформаційному просторі навколо України. Результати цього дослідження дають 

можливість аналітичним службам державних структур завчасно підготуватись до 

оперативного та гнучкого інформаційного реагування на кампанію, що буде вестись у ЗМІ в 

інформаційному просторі навколо України, а також до дій на її випередження. Це дозволить 

нейтралізувати втручання у внутрішні справи України ЗМІ інших держав з метою 

забезпечення її національних інтересів.  
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АЛГОРИТМ НАВЧАННЯ РОЗПІЗНАВАННЮ СИТУАЦІЙ ЗМІНИ  

СТАНУ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ 

 

Наведено алгоритм формування правила прийняття рішення про зміну стану безпеки 

державного кордону, заснований на технології розпізнавання образів у багатомірному просторі.  

Ключові слова: стан безпеки державного кордону, направляючий вектор, розділяюча 

гіперплощина, таксонна структура. 

 

Приведен алгоритм формирования правила принятия решения об изменении состояния 

безопасности государственной границы, основанный на технологии распознавания образов в 

многомерном пространстве.  

Ключевые слова: состояние безопасности государственной границы, направляющий 

вектор, разделительная гиперплоскость, таксонная структура. 

 

The algorithm of formation of a rule of decision-making on change of a condition of safety of the 

frontier, based on technology of recognition of images in multidimensional space is resulted.  

Keywords: security status of state boundary, direction vector, dividing hyperplane. 

 

Вступ. Концепція інтегрованого прикордонного менеджменту визначає, що ключовими 

зонами уваги в межах усіх рівнів є законодавча та нормативна база, інституційна система, 

процедури, людські ресурси, освіта та тренінги, інформаційний та комунікаційний обмін, 

інфраструктура та обладнання. В цьому разі в плані інформаційного та комунікаційного 

обміну, інфраструктури та обладнання важливою задачею є своєчасність виявлення змін у 

стані безпеки державного кордону та здатності своєчасно враховувати вплив нових викликів 

та загроз, прояв яких до цього не спостерігався. Тому, така задача, як оцінка стану безпеки 

державного кордону на основі поточного моніторингу переліку та рівнів загроз безпеці в 

умовах обмежених вибірок даних поточного спостереження є актуальною. 

До сьогодні проблема державного кордону України не є остаточно врегульованою. 

Незабезпечення необхідного рівня безпеки державних кордонів несе загрозу національній 

безпеці, сприяє зростанню міжнародної злочинності, контрабанди, нелегальної еміграції. 

За висновками фахівців Адміністрації Держприкордонслужби та міжнародних 

експертів у середній перспективі треба створити ефективну систему інформаційно-

аналітичного забезпечення інтегрованого управління кордонами – скоординованої діяльності 

компетентних державних органів, яка спрямована на забезпечення безпеки державного 

кордону і збереження його відкритості для законної транскордонної діяльності та осіб, що 

встановленим порядком перетинають кордон. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 

проблеми. Відомі методичні підходи до аналізу і оцінки рівня національної безпеки та її 

складових використовують схожі методики багатовимірного порівняльного аналізу, які в 

основному ґрунтуються на методах таксономії з елементами факторного аналізу, як це 

викладено, наприклад, в [1]. 

Наведений приклад також може слугувати і для встановлення «вузьких» місць даного 

сімейства методик. Так, методика побудована на основі ієрархічної схеми об’єктів (аспектів) 

– показників (властивостей), що змушує дослідника складати не вектор, а матрицю вхідних 

даних. Рекомендації щодо оцінки чисельних значень елементів матриці виходять за межі 

методики. Ще одним «вузьким» місцем є використання нечітких понять, як наприклад 

«найбільша відстань між показниками, що розташовані поблизу один одного». Величина 

«поблизу» є вербальною змінною, тому порядок її врахування в методиці здатен значно 

вплинути на результат розрахунків. Такі місця привносять до методики помітну частку 

суб’єктивізму, чим збільшують залежність результатів застосування методики від 

кваліфікації виконавця. 

У роботі [2] запропоновано комплексну модель системного дослідження питань 
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забезпечення національної безпеки, базованої на методології сценарного аналізу соціально-

економічних систем . Комплексна модель системних досліджень в основі своєї побудови має 

такі принципи, як генерації сценаріїв розвитку ситуації та модульності, а також задовольняє 

вимогам забезпечення об’єктивної оцінки обстановки, своєчасного кількісного оцінювання 

рівня загроз і тенденцій їх змін у часі і просторі та прогнозування розвитку ситуації. В той 

же час авторами відмічені такі основні проблеми практичного застосування моделі, як 

визначення мінімальної кількості експертів, припустимої величини неузгодженості думок 

експертів, кількості генерованих можливих сценаріїв. Додатково також можна відзначити ще 

деякі суттєві проблеми. По-перше, для коректного застосування МАІ кількість елементів 

порівняння одного рівня ієрархії повинна залишатися в межах одного десятка. В іншому разі 

можливе значне зростання неузгодженості матриці попарних порівнянь і, як наслідок, 

зниження довіри до результатів оцінки. 

По-друге, застосування МАІ як інструменту структуризації проблеми передбачає також 

і подібну структуризацію об’єкту дослідження, що може привести до істотного спрощення 

представлення множинних внутрішніх зв’язків об’єкту дослідження чи навіть втрати 

суттєвих зв’язків. По-третє, задача визначення експертно-значимих проміжних станів та 

початкового стану прогнозування виявляється досить громіздкою, відкритими залишаються 

питання встановлення апріорного алфавіту станів та їх належність до експертно-значимих, 

задача втрачає гнучкість в разі поступового збільшення інформації, що використовується.  

Для рішення задач інформаційно-аналітичного забезпечення інтегрованого управління 

кордонами в [3] зосереджується увага на випереджувальному виявленні загроз і ризиків, 

прогнозу розвитку обстановки на державному кордоні. Це передбачає здійснення переходу 

до прогностичних форм діяльності з використанням багатоваріантних моделей розвитку 

обстановки на кордоні, не просто констатації фактів, а системного підходу до вирішення 

проблеми загалом на основі поєднання інтелектуальних здібностей персоналу інформаційно-

аналітичних підрозділів з функціональними можливостями сучасних інформаційно-

телекомунікаційних систем. Орієнтація на передбачення (прогнозування), завчасне 

виявлення тенденцій розвитку ситуації у прикордонній сфері обумовлює потребу 

застосування різних аналітичних методів опрацювання інформації: порівняльного, 

ситуаційного, SWOT- і PEST-аналізу, аналізу ризиків, кримінального аналізу, проведення 

суб’єктами управління спільних аналітичних досліджень, спільного оцінювання міграційних 

ризиків тощо. 

Для зменшення обсягу вхідних даних для оцінки рівня безпеки державного кордону та 

підвищення об’єктивності і оперативності в умовах становлення системи інтегрованого 

управління кордонами пропонується наступний апарат вироблення правила оцінки рівня 

безпеки та його подальшого уточнення в ході застосування системи інтегрованого 

управління кордонами за призначенням .  

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є побудова правила розпізнавання 

зміни стану безпеки державного кордону на основі зміни вектору показників загроз безпеці 

державного кордону. При цьому математичний апарат правила розпізнавання повинен бути 

гнучким до переліку загроз безпеці кордону за умови забезпечення оперативної оцінки 

поточного стану рівня безпеки. 

Виклад основного матеріалу. Нехай інтегрований показник рівня безпеки кордону 

визначається певним чином через деяку множину показників, кожний з показників 

трактується як окремо взята певна загроза безпеці кордону. Таким чином, стан безпеки 

державного кордону в i -й момент часу характеризується вектором  

 

Zzi  . 

 

При побудові системи інтегрованого управління кордонами важливою задачею є 

забезпечення оцінки інтегрованого показника безпеки кордону. На ранніх етапах 

становлення системи зазвичай відсутні достовірні шкали оцінки безпеки кордону. У таких 
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умовах дієвим є спосіб оцінки зміни стану безпеки державного кордону. Нехай на момент 

часу rt  відомий вектор стану безпеки державного кордону rz , а на момент часу st  відомий 

вектор стану безпеки державного кордону sz . Експертом (групою експертів) виноситься 

судження про оговорену зміну стану безпеки (наприклад – стан безпеки погіршився). Таким 

чином із оговореною зміною стану безпеки пов’язується вектор 

 

rsi zzx  , 

 

який входить до навчальної множини векторів та належить до одного з двох класів 

(наприклад: перший клас – стан безпеки погіршився, другий клас – стан безпеки не 

погіршився). На навчальну вибірку векторів покладається задача відшукання правила 

побудови розділяючої гіперплощини для значень векторів x  робочої вибірки. 

В основі алгоритмічного комплексу лежить алгоритм побудови направляючого вектора 

  оптимальної розділяючої гіперплощини [4]. Обчислення здійснюється блоком OUP. 

Блок OUP призначений для побудови оптимальної розділяючої гіперплощини, яка 

мінімізує величину емпіричного ризику. Блок-схема OUP наведена на рис. 1.  

Блок формує дві допоміжні групи векторів – групу виділених пар векторів та групу 

виділених векторів. Група виділених пар  ii xx ,  спершу формується із LR (LR – параметр 

алгоритму) векторів навчальної вибірки, що належать до першого класу 

 

LRxx ,...,1 , 

 

та LR векторів навчальної вибірки, що належать до другого класу 

 

LRxx ,...,1 . 

 

У процесі побудови направляючого вектору група виділених пар буде змінюватися. 

Група виділених векторів містить вектори навчальної послідовності, що входять до 

складу групи виділених пар (один і той же вектор може входити до складу декількох пар). 

Число векторів першого і другого класу в цій групі може бути різним, але не більше ніж LR. 

Після побудови узагальненого портрету група виділених векторів буде містити тільки 

інформативні вектори. 

Блок OUP утворює для кожної пари із групи виділених пар векторів різницю 

 

is xx  , (і=1,…, LR). 

 

За цими різницями ітеративним методом будується узагальнений портрет. 

Обчислювальна процедура здійснюється в циклі за t ітерацій ( t  – номер ітерації): 

1. Реалізується підблок SGRAD, який відшуковує максимум функції 

  
 


a

i

T
b

j

ijW
1 1 2

1
  в області 0  модифікованим методом спряжених градієнтів 

(  - вектор параметрів). Підблок SGRAD має три виходи, реалізовані через 1-й, 2-й та 3-й 

оператори повернення. Кожен з операторів повернення реалізується тільки при виконанні 

певних умов в підблоку SGRAD та передає управління одному з підблоків OUP. 

Якщо виконується умова нероздільності векторів навчальної вибірки, реалізується 1-й 

оператор повернення і управління передається пункту 2 (підблоку VYK – виключає вектори, 

що перешкоджають розділенню навчальної вибірки). Якщо умовний градієнт за всіма 

координатами одночасно не перевищує значення точності  , то реалізується 2-й оператор 

повернення, управління передається пункту 3 (підблоку DOD – додає пару векторів до групи 
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виділених пар). Вихід, що відповідає 3-му оператору повернення, має діагностичний 

характер. Він здійснюється у випадку, якщо один із класів не представлений в навчальній 

вибірці (оператор LR=0). В цьому випадку видається повідомлення про аварійну ситуацію і 

рішення задачі припиняється. 

2. Реалізується підблок VYK. Цей підблок виключає з навчальної вибірки вектор 
*x , 

що найбільш перешкоджає розділенню та підраховує загальне число VV виключених 

векторів.  

Підблок VYK має два оператори повернення. Якщо реалізується 1-й оператор, то 

значення параметра t  збільшується на одиницю і управління передається пункту 1 (підблоку 

SGRAD). 2-й оператор повернення реалізується у випадку, коли подальша побудова 

узагальненого портрету недоцільна чи неможлива. У цьому випадку управління передається 

пункту 5. 

3. Реалізується підблок DOD. Цей підблок відшуковує серед пар векторів навчальної 

вибірки вектори *x  та *x , які є найближчими до розділяючої гіперплощини, утворює з них 

пару і додає до групи виділених пар. 

Підблок DOD має три виходи. Якщо реалізується 1-й оператор повернення, то значення 

параметра t  збільшується на одиницю і управління передається пункту 1. Якщо реалізується 

2-й оператор повернення, то управління передається пункту 4 (ітераційний процес 

завершено). 3-й оператор повернення реалізується, якщо виконана умова LR>MAXLR, де 

MAXLR – максимально припустиме число пар векторів у групі виділених пар  ii xx , . У 

цьому випадку управління передається пункту 5. Рішення задачі припиняється. 

4. Оптимальна розділяючи гіперплощина побудована і задається вектором 
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1
 , 

 

де *x  та *x  – вектори, найближчі до розділяючої гіперплощини. 

Число помилок класифікації векторів навчальної послідовності не перевищує VV. 

 

5. Вихід з блоку OUP. 

Підблок SGRAD реалізує модифікований метод спряжених градієнтів, за допомогою 

якого для групи виділених пар векторів  ii xx ,  він чи будує розділяючу гіперплощину, чи 

встановлює, що розділення векторів цієї групи неможливе. 

Підблок реалізує наступну циклічну процедуру. До початку циклу параметрам 

алгоритму присвоюються початкові значення: 

 

0k ,  0  , 

 

де k  – номер кроку при переході з точки  k  до точки  1k ; 

 0  – початкове значення  . 

1. Обчислюється направляючий вектор розділяючої гіперплощини  : 
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Рис. 1. Блок-схема обчислення направляючого вектору 

 

 

2. Обчислюється умовний градієнт функції  W  в області 0 : 
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3. Обчислюється значення функції  W  в точці  k : 
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Перевіряється умова нероздільності векторів навчальної вибірки 

 

  0WWk  , 

 

де 0W  – константа нероздільності. 

Якщо ця умова виконується, то управління передається 1-му оператору повернення. 

Якщо ж   0WWk  , то перевіряється умова 

 

  1kG j , LRj ,1 . 

 

Якщо для всіх j  умова виконується одночасно, то управління передається 2-му 

оператору повернення. В іншому випадку процедура продовжується. 

4. Обчислюється вектор  1kV  з координатами 
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5. Будується допоміжний вектор 1k  
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6. Відшуковується нова точка  1k  траєкторії руху до максимуму функції  W  за 

напрямком  1kV  

 

     11  kVhkk  , 

 

де  

 

 *,min hhh ïð , 
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Мінімуми визначаються лише за тими координатами  kj , для яких   01 kV j . 

Якщо ж усі   01 kV j , то ïðhh  . 
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7. Реалізується блок VIXR, який виключає з групи виділених пар такі пари векторів 

 ii xx , , яким відповідає 0i . Фіксується нове значення числа пар векторів у групі 

виділених пар íîâLR . 

8. Перевіряється умова 

 

LRLRíîâ  . 

 

Якщо умова виконана, то величині LR  присвоюється значення íîâLR , значення k  

збільшується на одиницю та управління передається пункту 1. Якщо ж LRLRíîâ  , то 

обчислюється нове значення вектору   за правилом 

 

11   kkk h   . 

 

Значення k  збільшується на одиницю та управління передається пункту 2. 

Підблок VYK призначений для виключення з навчальної вибірки вектора 
*x , який 

найбільш перешкоджає розділенню. Таким вважається вектор, який доставляє мінімум 

величині W . Для векторів kx , які належать першому класу, ця величина обчислюється за 

формулою 
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Для векторів kx , що належать до другого класу 
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Знак kIi   означає, що сумування проводиться лише для тих i -х пар у групі 

виділених пар векторів  LRi ,1 , які складені за допомогою вектора kx  (чи kx ). Ваги 1c  

, 2c  дорівнюють відповідно 
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де  21 ll  – число векторів навчальної вибірки, що належать до першого (другого) 

класу; 

 21 IBRIBR  – число виключених з навчальної вибірки (на попередніх ітераціях) 

векторів першого (другого) класу; 
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  – параметр, що визначає потрібне співвідношення помилок класифікації першого та 

другого роду  10   ; 

 21 ININ  – число векторів навчальної вибірки, що належать до першого (другого) 

класу, у групі виділених векторів. 

Обчислювальна процедура: 

 

1. Обчислюється параметр IB  – загальне число векторів, що виключені з навчальної 

вибірки, плюс один 

 

121  IBRIBRIB . 

 

Перевіряється доцільність продовження побудови розділяючої гіперповерхні 

 

QIV
l

IB
 , 

 

де l  – об’єм навчальної вибірки; 

QIV  – відносна величина, що визначає максимально припустиму долю виключених 

векторів (вхідний параметр алгоритму). 

Якщо умова виконується, управління передається пункту 8. У протилежному випадку 

виконується наступний пункт. 

2. Задаються початкові умови: 

 - параметру 
*W , призначеному для збереження величини "найбільшого внеску" до 

функції  W , 0 , - присвоюється мінімально припустиме значення; 

 - параметру IS , що визначає номер класу, в якому відшукується вектор *x , що 

виключається, значення параметра присвоюється в залежності від значення параметра  : 

 










.0,2

,0,1





ÿêùî

ÿêùî
IS  

 

3. Реалізується підблок INFOR, який за групою виділених пар векторів формує групу 

виділених векторів та визначає їх кількості  21 ININ . 

4. Якщо 0  та 1 , то обчислюється параметр 

 

2

1

c

c
c  . 

 

Якщо ж 0  чи 1 , то 1c . 

5. Для фіксованого значення IS  в циклі за k  ( k  – порядковий номер вектора в групі 

виділених векторів, ISINk ,1 ) виконується наступна обчислювальна процедура. 

Для вектора kx  (чи kx ), в залежності від його приналежності до того чи іншого класу, 

обчислюється величина вкладу  kxW . 

Перевіряється умова 
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  *WxW k  . 

 

Якщо умова виконується, то вектор kx  (чи, відповідно, kx ) запам’ятовується в 
*x , а 

величині 
*W  присвоюється нове значення  

 

 kxWW  *
. 

 

6. Якщо 0  чи 1 , управління передається пункту 7. У протилежному випадку 

значення параметра IS  збільшується на одиницю. Якщо виявилося, що 2IS , управління 

передається пункту 5. Якщо ж 2IS , то виконується наступний пункт. 

7. У групі виділених пар векторів відшуковуються пари, що містять вектор 
*x . 

Відповідним i  присвоюються значення, рівні нулю. Реалізується підблок VIXR, який 

виключає із групи виділених пар ті, які містять вектор 
*x , та обчислює нове значення LR . 

Якщо в результаті реалізації підблока VIXR виявилося, що  

 

 0LR ,  

 

то виконується наступний пункт. Якщо ж 0LR , то реалізується 1-й оператор 

повернення. 

8. Доводиться причина аварійної ситуації. У першому випадку продовжувати 

розрахунок задачі недоцільно через причину низької достовірності правила, що вирішує 

(доля виключених векторів стала більше припустимої). Другий випадок відповідає ситуації, 

при якій в одному з класів виключені всі вектори. Як в тому, так і в іншому випадку 

реалізується 2-й оператор повернення. 

Підблок DOD призначений для відшукання у навчальній вибірці пари векторів *x  та 

*x : 

 
T

i
Xx

xx
i




 minarg* , 
T

j
Xx

xx
j




 maxarg* . 

 

Ця пара додається до групи виділених пар векторів. 

Обчислювальна процедура: 

1. Для векторів ix  та jx , що належать до навчальної вибірки, обчислюються 

екстремальні значення 

 
T

i
Xx

T xx
i




 min* , 
T

j
Xx

T xx
j




 max* . 

 

та величина 

 
TT xxd  **  . 

 

2. Перевіряється умова 

 

Ed 1 , 

 

де E  – константа (вхідний параметр алгоритму). 



 146 

Якщо умова виконується, управління передається до пункту 4. У іншому випадку 

виконується наступний пункт. 

3. Реалізується блок VIXR, в якому перевіряється умова 

 

LRLR max . 

 

Якщо умова виконується, управління передається 3-му оператору повернення. Якщо ж, 

то вектори *x  та *x  утворюють нову пару, яка додається до групи виділених пар, а значення 

параметра LR  збільшується на одиницю. Здійснюється передача управління 2-му оператору 

повернення. 

4. Вважається, що побудову направляючого вектору оптимальної розділяючої 

гіперплощини  

 



LR

i

iii xx
1


.

 

 

з пороговим значенням 

 

 TT xxPRG  **
2

1


. 

завершено. Управління передається 1-му оператору повернення. 

Наведений алгоритм та його підблоки в основі своїй містять процедури навчання 

розпізнаванню образів із множини, що містить два класи. Для навчання розпізнаванню 

образів із множини, більшої за два класи, необхідно задіяти додаткову процедуру задання так 

званої таксонної структури. Алгоритм, який реалізує процедуру задання таксонної 

структури, розбиває простір векторів на n  неперетинних областей. У кожній з областей 

будується своя розділяючи гіперплощина. Побудовані n  гіперплощин утворюють кусково-

лінійну поверхню. Для класифікації вектору екзаменаційної вибірки спочатку визначається 

область, до якої він належить, а потім за допомогою гіперплощини, побудованої у цій 

області, проводиться його класифікація.  

Перший елемент таксонної структури складається з одного таксону, який містить усі l  

векторів заданої множини. Другий елемент структури містить два таксона, третій елемент – 

три таксона, тощо. Максимальне число елементів структури дорівнює n , причому кожний i -

й елемент містить i  таксонів. Таким чином, у кожному елементі структури всі l  векторів 

заданої множини розділяються на i  підмножин. 

 

ill XX ,...,
1

. 

 

Розділяючи гіперплощина на кожному таксоні будується за допомогою блока OUP. При 

реалізації алгоритму побудови таксонної структури використовується рекурентна процедура 

вибору оптимального елемента i  таксонної структури. Вона полягає в тому, що для кожного 

елемента структури, починаючи з другого обчислюється розділяючи гіперплощина та 

параметри лише двох таксонів. Це пов’язано з особливістю алгоритму таксономії, яка 

полягає у тому, що кожний наступний 1i -й елемент структури отриманий із попереднього 

щляхом розшарування одного таксона на два. Таксони в кожному новому елементі 

перенумеровуються за порядком наново. Схема побудови таксонної структури для випадку 

5n  наведена на рис. 2.  
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Рис. 2. Схема побудови таксонної структури 

 

Для випадку оцінки зміни стану безпеки державного кордону наведена таксонна 

структура може бути змістовно наповнена наступним чином. 

1-й елемент: 

  1-й таксон – зміна стану безпеки державного кордону. 

 2-й елемент: 

  1-й таксон – стан безпеки не покращився; 

  2-й таксон – стан безпеки покращився. 

3-й елемент: 

  1-й таксон – стан безпеки погіршився; 

  2-й таксон – стан безпеки не змінився; 

  3-й таксон – стан безпеки покращився. 

4-й елемент: 

  1-й таксон – стан безпеки погіршився; 

  2-й таксон – стан безпеки не змінився; 

  3-й таксон – стан безпеки незначно покращився; 

4-й таксон – стан безпеки значно покращився. 

5-й елемент: 

  1-й таксон – стан безпеки значно погіршився; 

  2-й таксон – стан безпеки незначно погіршився; 

  3-й таксон – стан безпеки не змінився; 

  4-й таксон – стан безпеки незначно покращився; 

5-й таксон – стан безпеки значно покращився. 

Висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Таким чином, за 

допомогою наведеного алгоритму реалізується процедура побудови правила оцінки зміни 

інтегрованого показника стану безпеки кордону через незалежний моніторинг змін стану 

окремих показників за декількома градаціями. При цьому експертам для побудови 

навчальної множини вхідних даних потрібно здійснити кілька двохальтернативних виборів. 

Кількість таких суджень експертів визначається кількістю елементів таксонної структури. 

Дієвість отриманого правила може бути перевірена на екзаменаційній вибірці вхідних даних. 

По мірі збільшення інтервалу спостереження за окремими показниками стану безпеки 

державного кордону з’являються підстави для уточнення оціночного правила. Накопичення 

1 

1 2 

3 2 1 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 

1-й елемент 

2-й елемент 

3-й елемент 

4-й елемент 

5-й елемент 
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статистичного матеріалу в процесі спостереження надає змогу до оптимізації переліку 

окремих показників, які виявляються суттєвими для оцінки інтегрованого показника безпеки 

державного кордону, а також для вироблення нормативних значень рівнів стану безпеки.  
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УДК 519.68       к.т.н. Гунченко Ю.О. (ОНПУ) 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРИДБАННЯ І ВТРАТИ НАВИЧОК 

ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ ФАХІВЦЯМИ ПІДРОЗДІЛІВ ПОСТІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ 

 
У статті розглянута математична модель процесу придбання і втрати навичок 

проведення роботи фахівцями підрозділів постійної готовності. Наведена модель може 

застосовуватися в даний час при дослідженнях процесу навчання фахівців підрозділів постійної 

готовності. 

Ключові слова: математична модель, уміння, навички, фахівці підрозділів постійної 

готовності. 

 

В статье рассмотрена математическая модель процесса приобретения и потери навыков 

проведения работы специалистами подразделений постоянной готовности. Приведенная 

модель может применяться в данное время при исследованиях процесса обучения специалистам 

подразделений постоянной готовности. 

Ключевые слова: математическая модель, умения, навыки, специалисты подразделений 

постоянной готовности. 

 
In the article the mathematical model of process of acquisition and loss of skills of carrying out of 

work by experts of divisions of constant readiness is considered. The resulted model can be applied at 

present at researches of process of training to experts of divisions of constant readiness. 

Keywords: mathematical model, abilities, skills, experts of divisions of constant readiness. 

 

Вступ. Почасові характеристики кожної окремої операції фахівцями підрозділів 

постійної готовності можуть бути отримані в процесі проведення полігонних і військових 

випробувань відповідних технічних засобів. Однак, характеризуючи при цьому дану 

операцію і рівень навченості залучених до проведення випробувань фахівців, ці значення не 

можуть бути використані при оцінці будь-якого іншого підрозділу. Для кожного конкретного 

підрозділу, залежно від його рівня навченості, почасові характеристики будуть більшою чи 

меншою мірою відрізнятися від значень, отриманих на випробуваннях. Навіть для одного і 

того ж підрозділу почасові характеристики виконання окремих операцій безперервно 

змінюються в процесі його навчання і є випадковими величинами в поточний момент часу. 

Основна частина. Відома значна кількість математичних моделей, з допомогою яких 

описується процес навчання людини: засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення умінь і 

навичок [1-7]. Заслуговують на увагу такі математичні моделі навчання: 

 y b a cx  exp ,                                                                (1) 

 
 

y
b Ax

c Ax




exp

exp
,                                                                    (2) 

  y b ax  1 exp ,                                                                (3) 

    y p ax b ax    exp exp1 ,                                          (4) 

де y - сила навичок; 

b - верхня межа навички; 

A, а, c - константи; 

p - початкова ймовірність деякої реакції; 

x - кількість циклів навчання. 

Незважаючи на відмінності в описі процесу навчання людини, наведені моделі широко 

застосовуються в даний час при дослідженнях процесу навчання [7]. Всі вони можуть 

служити в якості елементів моделі функціонування технічного засобу в процесі підготовки 

підрозділів постійної готовності формалізуючи процеси зміни характеристик виконання 

операцій конкретної роботи, тобто елементів множини видів діяльності. 
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Згідно з обраним підходом, рівень навичок, що характеризується почасовими, 

точнісним або показниками надійності та якості діяльності оператора по виконанню i-ої 

операції, змінюється, наростаючи в процесі проведення тренувань у відповідності з 

залежністю: 

       mQmQmQ imii  exp11ïòi ,                                                  (5) 

де miQ - початковий рівень навченості бойового розрахунку по виконанню i-ої операції; 

ai - показник наростання навичок по виконанню i-ої операції в процесі навчання; 

m - кількість повторень i-ої операції в ході тренувань. 

При описі процесу втрати навички після закінчення тренування приймається 

припущення, що навички, придбані в результаті тренувань, будуть повністю втрачені. У 

цьому випадку в перервах між тренуваннями рівень навичок знижується відповідно з 

залежністю: 

        i ïïòÓÒ exp TQmQQtQTQ iOiiOiini  ,                            (6) 

де  i  - показник втрати навички по виконанню i-й бойової операції роботи; 

Tn - тривалість перерви між тренуваннями (доба). 

Величини  i i iQ, , 0  для однорідного контингенту учнів (операторів), минулого 

профвідбір, характеризує рівень складності i-ої операції, вони визначаються 

експериментальним шляхом, є випадковими величинами по всьому набору операцій бойової 

роботи і підкоряються наступних законів розподілу:  

    f    20 8 0121 0 0008, exp , / , ,                                              (7) 

X 2 10 75 ,   і  p  0 22. ; 

 f   166 7,      в інтервалі 0,002 ...0,008,                                         (8) 

X 2 315 ,   і  p  0 67, ; 

    009,0/397,0exp95.5  OO QQf ,                                                     (9) 

X 2 7 80 ,  і  p  0 35, . 

Таким чином, рівень навички по виконанню i-ої операції конкретної роботи iQ (t) 

змінюється в процесі навчання підрозділу згідно з показниками iii Q0,, , що характеризують 

складність i-ої операції, числом повторення в ході тренувань і тривалістюTni  перерви між 

проведенням тренувань по виконанню i-ої бойової операції роботи. При наявності 

характеристик i i iQ, , 0 ,Tni ,mi  , значення навички по виконанню i-ої операції бойової 

роботи може бути розраховане на будь-який момент процесу навчання підрозділу 

(оператора).  

Показник  Q Ti  дозволяє визначити коефіцієнт навченості  K Ti згідно з формулою:  
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- середній час виконання і-ої операції конкретної роботи. 

Коефіцієнт навченості використовується для отримання закону розподілу часу 

виконання операції бойової роботи у функції від співвідношення наявного у підрозділі 

(оператору) часу і мінімально необхідного часу на виконання операції спеціальної роботи 

tmin : 

 

 
    

P

t t

K T

t
t t

ti

асп

i

i

i i





  























0

1

, ;

exp

р min

min

min

  для  

расп

, для t tрасп  min , для ,                 (11) 



 151 

де tрасп – час, що відведений підрозділу на виконання операції; 

Відповідно, числові характеристики цього закону можуть бути розраховані за відомим 

з теорії ймовірностей формулами, а саме: 
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де  M Ti - математичне очікування часу виконання підрозділом (оператором) i-ої 

операції; 

 t - середньоквадратичне відхилення часу виконання підрозділом (оператором) i-ої 

операції; 

Вся множина показників якості діяльності операторів на рівні спеціальних операцій 

природним чином може бути трансформована в множину показників якості діяльності 

підрозділів на рівні алгоритмів у відповідності з конкретними режимами роботи. 

В залежності від умов спеціальної обстановки (характеристик задач, типу перешкод, 

рівнів їх інтенсивності, тощо) буде застосовуватися певний режим конкретної роботи, згідно 

з яким до їх алгоритму будуть включатися ті чи інші операції. 

Висновки. Показники якості спеціальної роботи підрозділу постійної готовності в 

конкретному режимі будуть визначатися часовими характеристиками операцій, що входять в 

алгоритм конкретної роботи в цьому режимі. Щоб визначити показники якості такої роботи у 

всіх режимах, необхідно знати, які операції входять в алгоритм конкретної роботи в кожному 

режимі, послідовність їх виконання і почасові характеристики кожної операції.  

Композиція законів розподілу часу виконання окремих операцій конкретної роботи 

дозволяє отримати закон розподілу часу виконання підрозділом постійної готовності 

алгоритму роботи в заданому режимі. 
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ДИНАМІКА ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ 

МІЖНАРОДНИХ ТЕРОРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА СУСПІЛЬСТВО 

В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 
У статті розкривається еволюція засобів медійних комунікацій та приводяться приклади 

їх використання світовими терористичними організаціями; доводиться теза, що із розвитком 

комунікацій вплив терористичних організацій на громадськість зростає пропорційно їх темпу.  

Ключові слова: тероризм, засоби масової інформації, інформаційно-психологічний вплив, 

медіократичне суспільство, пропаганда, сумнівний «брендинг», кібертероризм. 

 

В статье раскрывается эволюция средств медийных коммуникаций и приводятся 

примеры их использования мировыми террористическими организациями; доказывается тезис, 

что с развитием коммуникаций влияние террористических организаций на общественность 

растет пропорционально их темпа. 

Ключевые слова: терроризм, СМИ, информационно-психологическое воздействие, 

медиократичное общество, пропаганда, сомнительный «брендинг», кибертерроризм. 

 

The article reveals evolution of media communications and provides examples of their use by the 

world's terrorist organization; it proves that impact of terrorist organizations to the community grows in 

proportion to the rate of communications development. 

Keywords: terrorism, media, information and psychological impact, mediocratic society, 

propaganda, doubtful branding, cyber terrorism. 

 

Актуальність. На початку ХХІ століття терор став одним із найнебезпечніших та 

важкопрогнозованих явищ, що набирає дедалі різноманітніших форм та глобальних 

масштабів. Фактично, вже створено індустрію міжнародного тероризму з величезними 

інформаційними, фінансовими, технологічними та іншими можливостями. За умов 

глобалізації відбувається ескалація технологій тероризму, вдосконалення методів 

терористичної діяльності. Це, зокрема, стосується прийомів ведення інформаційних війн для 

залякування населення та урядів, породження міфів про всемогутність тероризму. Тероризм 

сьогодні набагато масштабніший, ніж у будь-які попередні часи. 

Сучасні представники тероризму використовують певний арсенал психологічних 

інформаційних технологій для залякування суспільства. По характеру дії на людину 

тероризм повинен розглядатися як психічна зброя, бо терористичні акти містять в собі 

сильну негативну емоційну дію, що викликає руйнівний ефект на фізіологічному, 

емоційному, особовому і соціальному рівнях. Рівень розвитку сучасного інформаційного 

простору досяг тієї межі, що події, що відбулися в одній частині світу справляють не менш 

вражаючий ефект в інших країнах. На даний момент терористи планують та проводять 

терористичні акти з урахуванням майбутнього резонансу події та задля досягнення 

максимального розголосу через ЗМІ. 

Дії терористів розраховані не тільки на нанесення матеріального збитку і загрозу 

життю і здоров'ю людей, але і на інформаційно-психологічний шок, вплив якого на великі 

маси людей створює сприятливу обстановку для досягнення терористами своїх цілей. 

Одночасно терористи враховують особливості інформаційної епохи, пов'язаної з існуванням 

глобальних ЗМІ, готових оперативно висвітлювати «терористичні сенсації» і здатних за 

допомогою певних коментарів до подій ефективно впливати на громадську думку в будь-якій 

країні світу. Сьогодні однозначно можна визначити однією з найважливіших, роль, що 

надається телебаченням, радіо, періодичними друкованими виданнями, Інтернетом на 

суспільну думку, мораль, світогляд сьогодні, у добу інформаційного буму. Здатність 

доносити будь-яку інформацію до мільярдів людей за секунди робить засоби масової 
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інформації унікальними механізмами інформаційно-психологічного впливу на населення. 

Цей вплив стає ще більш масованим, глибоким і ефективним, якщо ЗМІ знаходяться «в 

руках» професіоналів, які володіють пером та словом, і вміло поєднують у процесі контакту 

зі своєю аудиторією раціональну та емоційну складові інформації, що подається. 

Професійне спілкування об’єднане в глобальну мережу 

Молодий чоловік в ретельно замотаному тюрбані і яскравому, чистому джелабазі, 

піднявши вказівний палець, дивиться прямо в камеру: "моджахедки вже на шляху до вас, і 

ми знищимо вас усіх". 

Професійна постановка повідомлення на підходящому задньому плані, типове 

кольорове оформлення, від зовнішнього вигляду «модератора» до видимих атрибутів на 

телеекрані. Розсіює увагу те, що чоловік має патронну стрічку на плечі, його лице закрите по 

самі очі, а поряд з ним стоїть автомат Калашникова. Те, що ми побачили в квітні 2009 року у 

телевізійних випусках новин та на Інтернет сторінках таких як Spiegel Online, Welt Online та 

ін.., було професіонально відзнято й навмисно інсциновано. Те, що ми побачили – це вивчене 

звернення терористичної організації Аль-Каїда до засобів масової комунікації та інформації 

[15, 18].  

Використання ЗМІ терористичними угрупованнями 

Ще у 70-х роках минулого сторіччя терористи RAF використовували медіа. Це було 

переважно телебачення і радіо, а також листівки та офіційні звернення до друкованих 

видань. Труднощі при розповсюдженні звернень полягали в тому, що тоді існували лише 

державні ЗМІ з цензурою у редакції, яка фільтрувала повідомлення і інформацію про 

злочинців, редагувала її, а також могла змінювати її для дезінформації терористів. Крім того, 

листівки мали і мають обмежену область розповсюдження. 

Від цього повідомлення RAF, IRA, Червоних бригад та інших організацій завжди 

залежали від впливу редакцій та політиків, які контролювали ЗМІ в конкретних ситуаціях 

(наприклад: захоплення Мартіна Шлеєра в заручники, викрадення Альдо Морро). Вперше 

сучасні технології ЗМІ і, нарешті, Інтернет, зробили з терористичних організацій 

самостійних постачальників інформації для медіа [1]. 

Вдосконалена стратегія комунікації 
Починаючи з дев’яностих років минулого сторіччя і пізніше, після жахливих подій 11 

вересня, терористичної атаки у курортному місті Джерба у 2002 році, вибухів у Мадриді, 

Лондоні, Москві, Мінську, захоплення заручників у Беслані та ін.. – встановлено, що 

комунікативна стратегія терористичних угруповань стала більш професіональною. Тим 

часом, за допомогою відео звернень і доступу до Інтернет, вона досягла рівня інтегрованої 

комунікативної стратегії. 

В дев’яностих повідомлення підкріплювалися фотографіями або аматорським відео, а 

промова і якість звучання відеоплівок і аудіо стрічок були нижче середнього, тепер якість 

«послань» суттєво покращилась. Наприклад, ісламістська терористична організація Аль-

Каїда має в своєму розпорядженні всесвітню комунікативну мережу, яка використовує усі 

медіа-платформи (телебачення, радіо, Інтернет і т. д.) і носії ЗМІ. Вона розміщує свої 

повідомлення стратегічно і досить вміло у соціальних медіа: повідомлення стають 

коротшими, режисура стає медіа-прийнятною, - виникло щось на зразок «корпоративного 

дизайну». В той же час відео-повідомлення децентралізовано поширюються у всьому світі 

«власною» фірмою As-Sahab [6].  

RAF і засоби масової комунікації – класична піар робота і пропаганда 
Засоби масової інформації сприяють терористам своїми репортажами, увагою і 

страхом. Перш за все ЗМІ сприяли соціально-революційним терористам не оприлюдненням 

винуватців терактів, а скоріше налаштували аудиторію на вороже ставлення до них. Це 

твердження наводить Соня Глаб (Sonja Glaab) в своїй книзі «Медіа і тероризм» (2007). Автор 

у своєму дослідженні розглянула два найважливіші питання: які саме очікування мали 

терористи від ЗМІ і чи здійснились їх очікування? 

Німецькі терористи 70-х років розглядали ЗМІ з наступних точок зору: як джерело 
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інформації для підготовки і розробки своєї стратегії; як засіб комунікації, що представляв 

собою безпечний канал для того, щоб спілкуватися як з противниками, так і з прибічниками; 

як платформа пропаганди для передачі змісту і підтексту своєї акції, для того, щоб передати 

пояснення і досягти розуміння серед населення [4].  

Для того, щоб досягти своїх комунікативних цілей, вони налагодили справжню роботу 

з пресою, забезпечували друковані ЗМІ інформацією, а прихильники розповсюджували 

агітаційні листівки. Крім того, RAF також розглядала ЗМІ як інструмент тиску за для 

впровадження терористичних цілей з метою розповсюдження страху у суспільстві і для того, 

щоб примусити уряд до дій, а також зробити його більш лояльним щодо своїх вимог. 

Очевидно, що ЗМІ стали інструментом тиску, феноменом, який впродовж наступних років 

використовувався усіма терористичними організаціями задля задоволення своїх цілей [10].  

RAF ще тоді використовувала знання у сфері медіа. У 2008 році це встановив автор і 

експерт з тероризму Андреас Ельтер (Andreas Elter). Наприклад, серед терористів були 

журналістка Ульріке Майнхоф (Ulrike Meinhof), автор Гудрун Енслін (Gudrun Ensslin) і 

кінорежисер Хольгер Майнс (Holger Meins). Він стверджує, що «група Бадер-Майнхоф» 

здійснювала аналіз преси, з якого можна було встановити, що і які ЗМІ повідомляли про них. 

Жодне сенсаційне повідомлення RAF не було відправлене без попереднього запиту на нього 

зі ЗМІ. Первинною ціллю відправників були найбільші інформаційні агенції, які згодом 

поширювали ці новини [3].  

«Рух другого липня» («Bewegung 2. Juni») використовував ЗМІ в так званій 

двосторонній комунікації, коли повідомлення передавались владі за допомогою медіа, і 

влада передавала свою відповідь у зворотному напрямку за допомогою медіа. Наприклад, 

Мартін Шлеєр був першою жертвою терористів, який поширив повідомлення про 

продовження викрадення за допомогою телебачення. Відеозапис починався з моменту, де він 

зачитує листа, в якому ще й додавалося: «Сьогодні з 18-ї години це звернення повинно 

транслюватись в усіх телевізійних випусках новин». Відбулась так звана «професіоналізація» 

роботи терористів зі ЗМІ. Крім того, німецькі терористи контактували з іншими 

терористичними угрупованнями, які за зразком підлаштовували свої медіа виступи [3]. 

Перше відео звернення  

«Група Бадер-Майнхоф» відзняла перше відео, яке мало на меті розповсюдження свого 

повідомлення. У тогочасних відео вже були ранні ознаки підходящого для телебачення 

«дизайну»: Наприклад, жертва викрадення Ханс Маєр Шлеєр сидів по центру, на середньому 

плані, наче модератор, на задньому плані був розміщений символ RAF – зірка з автоматом. 

Якість відео відставала від тогочасних технічних можливостей. Всупереч першим елементам 

концепції комунікації, відео-послання мало аматорський вигляд і було «сирим» [1].  

Медіа відігравали значну роль у цих інсценуваннях, як і у інших політичних випадках, 

в яких був присутній великий суспільний інтерес, так як медіократичне суспільство потребує 

реципієнтів. Тому кількість читачів та глядачів постійно збільшувалась, коли поряд з 

нормальними репортажами по телебаченню або радіо транслювались ексклюзивні інтерв’ю, 

фотографії або відеоролики в яких фігурували учасники терористичних організацій. Тому 

можна говорити про небажану співпрацю терористів зі ЗМІ, які про них повідомляли, 

особливо у найбільш сенсаційних випадках їхньої діяльності в 70-х роках минулого сторіччя 

[6].  

Керівники переговорів зі сторони уряду знали могутність медіа, яка використовувалася 

при терористичних викраденнях. За допомогою стримування і блокування новин вони 

намагалися зменшити або запобігти сильного впливу на суспільство. Крім того, як зазначає в 

своїй книзі Соня Глаб (Sonja Glaab), RAF і її прибічників подавали у світлі кримінальних 

злочинців та терористів, а не як політично мотивовані діяння. Це була крапля дьогтю для 

терористів у співпраці зі ЗМІ [4]. 

Симбіоз з телебаченням та нові шанси в Інтернет 

Терористи навчилися професійно співпрацювати з телебаченням, готувати телевізійні 

звернення, покращили якість повідомлень. Виник злощасний зв'язок між терором і засобами 
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масової комунікації. 

Телебачення зі своїм висвітленням подій в реальному часі і конкуренція між каналами 

новин створили комфортні умови для розповсюдження страху і жаху від терористичних 

актів. Пізніше телеканали стали більш обачними, але Інтернет став новою медіа платформою 

терористів [7]. 

Протистояння взаємозв'язку терору і телебачення 
Драматичний характер терористичних атак з миттєвим вибухом насилля, яке містять 

телевізійні повідомлення, відеоряди і шпальти газет, які швидко викликають суспільний 

резонанс, перед яким не можуть втриматись журналісти і який є найбільш сприятливим для 

телеканалів. «Лише за допомогою розповсюдження новин про терор і інші звірства серед 

населення терористи можуть досягти максимального ефекту впливу, якого вони потребують 

за для того, щоб здійснювати глобальні політичні зміни» - стверджує Брюс Хоффман (Bruce 

Hoffman), консультант з антитерористичних питань РЕНД Корпорейшн (RAND Corporation). 

Після того, як дана подія була висвітлена в ЗМІ, як терористи, так і журналісти зацікавлені 

будь-яким способом подовжити її медіальну «живучість» [14].  

«Живучість» повідомлення, яке було висвітлене в ЗМІ – це найважливіший критерій 

роботи журналіста і цінності будь-якого повідомлення: звісно, це залежить від актуальності 

події, її жахливості, її драматизму, незвичайності, її близькості до реципієнта та іншого. У 

журналістській справі вважається, що «лише погані новини є хорошими новинами» («only 

bad news are good news»), і вони можуть подаватися знову і знову. Редактор телеканалу WDR 

– Гарольд Васер (Harald Wasser) каже: «Їхня різниця полягає (…) у «радикальній медійності» 

даних подій. Терористичні акти в першу чергу націлені не на вбивства, підвищену 

жорстокість, або руйнування, а на їхнє висвітлення у ЗМІ, а саме за допомогою масової 

комунікації. (…) Відомо, що мертвий є мертвим, коли про нього говорять, якщо знають, що 

він мертвий. Якщо цього не дізнається світ, то терористичний акт приречений на абсолютний 

провал» [16].  

За минулі роки чітко прослідковувався взаємозв’язок між терористичними 

угрупованнями, їхніми вчинками і терористичними актами, а також висвітлення усього цього 

в друкованих і електронних ЗМІ, особливо на телебаченні (навіть якщо ці новини багато хто 

з глядачів і критиків вважали за небажані, але ті, що вже відбулись) [8]. 

Телебачення і 11 вересня 

Кожен знає їх – кадри терористичної атаки 11 вересня 2001 року, яка змінила світ. 

Майже кожен може одразу ж згадати, де відбувся даний теракт і що було зроблено. 

Телеканали в усьому світі перервали свої регулярні програми і показували дві башти, 

охоплені вогнем, всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, показували літаки, які один за 

одним були скеровані прямо на офіси, далі, як вони врізаються у них, а кульмінацією теракту 

- було падіння башт. Ці кадри стали символами тероризму. Раніше терористам так шокувати 

і приголомшити населення ще не вдавалось – інсценувати такий медіа спектакль, щоб увесь 

світ заціпенів біля своїх телеекранів. Одночасно, у прямому ефірі охопивши весь світ, ЗМІ 

розповсюджували кадри терористичної атаки знову і знову – по телебаченню, радіо, газетах, 

в Інтернеті [5].  

Після 9 вересня висвітлення терористичних актів у ЗМІ отримало новий вимір: 

Репортажі відбувалися «наживо», а телестанції працювали в режимі реального часу 

покриття. Одночасно з новинами транслювались повноцінні спеціальні телепередачі про 

терористичний акт, зокрема інтерв’ю з експертами, ретроспективами, коментарями, 

переговорами, документальною інформацією та інше, а в найвищій фазі після терактів 

супроводжувалося прямими включеннями. Протягом наступних років почалася справжня 

міжнародна медіа гонка за найкращий і актуальніший репортаж з місця терористичних подій 

(наприклад, Джерба в 2002, Стамбул в 2003, Мадрид в 2004, Беслан 2004, Лондон в 2005, 

Балі в 2002/2005, Єгипет – Дахаб в 2006, Ісламабад в 2008, Мумбаї в 2008, Москва в 

2010/2011 і т. д.) [5].  

Сумнівний «брендинг» і приріст кількості Веб-сторінок 



 156 

Основна медіа продукція, брендинг, оптично відредаговані Веб-сторінки, інтегровані 

системи зв’язку – поняття, якими тим часом добре володіють терористи. Групи, на зразок 

Аль-Каїди, мають в своєму розпорядженні навіть щось на зразок Інтернет університету.   

Інтернет пропонує платформу знань. Наряду з західними вищими навчальними 

закладами, як постачальника технічного ноу-хау для графічної обробки і професіонального 

використання внутрішньої і зовнішньої комунікації, Інтернет постачає основні знання, 

інформацію для керівників терористичних операцій [2]. 

Професіоналізація за допомогою інтегрованої комунікації? 

З подальшим розвитком ЗМІ перед терористами виникли широкі комунікативні 

можливості, а саме тиск на аудиторію: вони стали готувати свої повідомлення 

цілеспрямовано на ЗМІ, для посилення власного впливу. При порівнянні змісту і контенту 

повідомлень терористичних організацій за останні 20 років, можна з легкістю встановити, що 

вони все сильніше орієнтувались на цільові медіа і містили комунікативні елементи, які дуже 

часто використовувались професіоналами ЗМІ для різних підприємств і організацій [7]. 

В Інтернеті публікуються не тільки терористичні Online-газети або Online-книжки, 

ідеологічні і військові навчальні посібники, послання прибічникам, а також показуються 

інтерв’ю з керівниками джихадських угруповань, і відео кліпи з «вшанування так званих 

мучеників». Крім цього, важливою другою метою даних платформ є вербування нових, 

готових до насилля прибічників. Можна ще сказати, що терористи на сьогоднішній день 

використовують «уніфіковані стандарти видавництва» («Corporate Publishing»), і 

дотримуються правил формування «корпоративної ідентичності» («Corporate Identity») і 

притримуються стратегії частково формальної але змістовної «інтегрованої комунікації» 

(«Integrierten Kommunikation»). При чому, пропаганда джихадських угруповань стала більш 

професіональною. Відправлені відео повідомлення стають все складнішими і якіснішими, а 

терористичні повідомлення розповсюджуються на декількох мовах одночасно. Крім того, 

вже декілька років поспіль важливу роль відіграє розповсюдження ідеологічних відео 

повідомлень в Інтернеті. Наприклад, цим займається медіа центр «Al-Fajr». Він не 

використовує жодних Інтернет-платформ, обслуговує інші джихадські Інтернет-сторінки і 

форуми, а також розміщує на них інформаційні матеріали [9].  

«Брендинг» основної медіа продукції 
Не тільки фільтрування терористичних повідомлень західними ЗМІ стало причиною 

виникнення терористичних мереж у Інтернеті як комунікаційних платформ. У подальшому, 

через підвищення вірогідності викриття терористичних таборів тамтешні «борці» повинні 

були розділитись на окремі терористичні групи. Страх перед викриттям привів до 

розгалуження і розподілу груп, які впроваджували інші необхідні комунікативні 

інструменти. Нові комунікативні канали вимагали інтенсивної розробки, які врешті решт 

дали нові можливості [1].  

За даними Федерального відомства по охороні конституції Німеччини виділено «зразок 

уніфікованої терористичної комунікації». Розповсюдження ісламістсько-терористичної 

пропаганди здійснюється за допомогою малої кількості основних Інтернет сторінок, 

переважно форумами, які використовуються різноманітними угрупованнями. Багато 

терористичних угруповань оприлюднюють свою пропаганду під «власною маркою», 

наприклад логотип вже згаданої «фірми з виробництва відео»  Ас-Сахаб (As-Sahab). До речі, 

логотип Ас-Сахаб друкувався навіть на чашках. З точки зору макрокомунікації було 

здійснено щось на зразок «брендингу» [2].  

За допомогою самостійно зробленого відео терористи можуть на пряму через Інтернет, 

або в обхід за допомогою телебачення досягти глобального суспільства. Разом з тим відомо, 

що одна досить мала група, наприклад, за допомогою так званих «медіа загроз» інсценувала 

сенсаційні медіа «вибухи» обезголовлюванням полонених, або, як це нещодавно мало місце 

– переходом американського солдата до групи Талібан і його подальше відео звернення щодо 

виводу іноземних військ із Афганістану. Вихід у світ таких повідомлень повинен 

демонструвати силу членів організації, які знаходяться у різних куточках світу в так званих 
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«філіалах», а прибічники мотивовані і щонайменше ідентифікують себе, хоча й лише 

віртуально, як «частина єдиної картини одного таємного і гомогенного руху». Угруповання, 

що працюють на регіональному рівні, наприклад, в Афганістані, в Сомалі, в Іраку, згідно 

даним Організації захисту конституції, у своїй пропаганді подають себе як організації, які 

переслідують єдину глобальну ціль [10]. 

Нерегульований приріст терористичних Веб-сайтів 
Цільові групи цих «послань» - співчуваючі і прихильники зі всього світу, а також 

регіонально діючі ідеологічно спрямовані на Аль-Каїду угруповання, наприклад, в Сомалі, 

країнах МАГРЕБ (Maghreb), та інших країнах регіону. Не лише терористична мережа Аль-

Каїда стала медіа виробником в Інтернеті, а також рух Талібан, який використовує у своїй 

пропаганді «іронічне висміювання західної демократії та її «досягнень» з якими вони ведуть 

боротьбу. Як Талібан, так і Хамас на Близькому Сході використовують малі терористичні 

групи або їх підрозділи безпосередньо на місцевості. Вони також розповсюджують свої 

повідомлення за допомогою мережі Інтернет. Кількість екстремістських Веб-сторінок за 

останні роки значно збільшилася. Адміністратори таких Інтернет-сторінок намагаються 

будь-якою ціною обійти перевірки, заходи спостереження, відмежуватися від переслідувань 

правоохоронних органів, розвідок або інших військових контрзаходів [12].  

Спеціаліст з питань комунікації Хайфського університету, Габріель Вайман (Gabriel 

Weimann), ідентифікує кіберпростір як міжнародну конфліктну арену. У 1998 році 

американським міністерством закордонних справ було виявлено Веб-сторіноки, які 

використовувалися 30 міжнародними терористичними організаціями (цитата з Інтернет 

видання Telepolis). У 2004 році усі 37 відомих міжнародних терористичних організацій 

якимось чином були присутні в Інтернет просторі. Згідно даних американського уряду на 

2004 рік, кількість Інтернет сторінок відомих терористичних організацій у наступні декілька 

років зросте на 571% [7].  

«У найближчому часі Інтернет буде слугувати не тільки зброєю терористів у веденні 

психологічної інформаційної війни, а й буде слугувати можливістю залучати нових 

прихильників у свої ряди. Серед іншого, за допомогою Інтернету вони будуть фінансувати 

свої акції», повідомляє видання Focus Online. І не тільки це. В мережі вони можуть 

розповсюджувати не тільки свою пропаганду, а й залучати нових учнів, які з ненависті до 

Заходу готові вивчати професію смерті джихаду. Можливості Інтернету дозволяють їм 

логічно планувати, купувати фальшиві паспорти, нові документи, а також організовувати 

притулок для своїх агентів, чиї терористичні дії не вдалося реалізувати [13].  

Жахливим було викриття менш як рік тому так званого «університету Online» 

Баварським відомством з охорони конституції. Дуже просто, з домашнього комп’ютера чи 

Інтернет кафе, зацікавлені особи могли здійснювати спеціальну підготовку. На Веб-сторінці 

«викладачі» навчали своїх «учеників» основам вогневої підготовки, створення бомб, основам 

партизанської війни, а також азам конспірації. За допомогою так званого заочного навчання 

сепаратисти могли частково заощаджувати на таборах підготовки терористів у Афганістані 

або ж Пакистані. Оскільки ісламісти інтенсивно використовують сучасні ЗМІ як засіб 

пропаганди та інформаційного обміну, за словами пана Хермана (Herrmann), баварського 

Міністра внутрішніх справ,- зникли «межі між прихильниками Аль-Каїди і активними 

членами терору» (Zeit Online, 2008) [17].  

Заплутаність, сумнівність та справжні загрози 

Для того, щоб приховати свої мотиви і ввести суспільство в оману терористичними 

угрупованнями використовуються фальшиві звернення до прихильників. Невпевненість, яка 

виникає після цього є однією із загроз для західного суспільства.  

Абу Сіаф, Осама Бен Ладен, Аль Саркаві, Карлос, Абу Нідал, Аль Савахірі та інші - 

назви терористичних угруповань, які постійно озвучуються в ЗМІ, співзвучні з іменами їх 

очільників. Досить легко заплутатись моніторячи ЗМІ. Зазвичай людина зіштовхується з 

різноманітними іменами, якими підписані фотографії, на яких зображені ті ж самі особи. Це 

призводить до невпевненості юзерів в тлумаченні поняття тероризм [6].  
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Небезпека фальшивих прихильників і наслідувачів 

Після терористичних актів в мережі розповсюджуються текстові та відео «послання» 

прихильникам. Досить часто, невідомі до цього терористичні угруповання беруть на себе 

відповідальність за наче б то скоєні ними теракти. Але не завжди вони є справжніми 

виконавцями – вони також можуть бути наслідувачами певних терористичних угруповань.  

Можливостей признати свою відповідальність у ЗМІ дуже багато. Протягом всієї історії 

терористичної діяльності використовувались і будуть використовуватись майже усі медіа 

канали, а саме від листів та відео з закликами до повідомлень у блогах, а також мікроблогах, 

таких як Twitter, ВКонтакті [7].  

Експерти вважають, що «послання» до прихильників призводить до пильності 

однодумців, і до пробудження у них симпатій. Якщо терористичний акт відповідає ідеології 

терористичної організації, то писати про нього, проголошуючи, що «він скоєний нами» - 

дуже вигідно. На таке «послання» клюють усі ЗМІ. Навіть якщо фактична відповідальність за 

скоєний теракт не підтверджується, то терористи все одно отримають свою частину «слави» 

у ЗМІ. Таким чином, фальшиві прихильники чи наслідувачі також хочуть бути відомими. 

Спростування інформації про особу чи організацію, яка начебто взяла відповідальність за 

теракт на себе вже не має такого інформаційного резонансу [1]. 

Загрози кібер тероризму 
Актуальне інтенсивне використання кіберпростору і його комунікативних платформ 

терористами, а також екстенсивні можливості розповсюдження конспіративної інформації і 

повідомлень у ЗМІ становлять велику небезпеку. Поряд з психологічним веденням медіа 

війни за допомогою агітаційної пропаганди, що може впливати на частину роздратованих 

етнічних або релігійних меншин, які проживають у західних країнах, постає загроза впливу, 

який спрямовано на дестабілізацію нестабільних країн Близького та Середнього Сходу. 

Схильність до пропаганди джихаду і до поповнення терористичних рядів постає там, де 

велика частина населення, безпосередньо молодь, вбачає в Західній культурі образ ворога.  

У цих країнах може вестись агітація і пропаганда щодо мобілізації мас, яка може 

похитнути існуюче співвідношення сил. До таких країн, наприклад, належать Афганістан, 

Пакистан, Ліван, Палестина, Судан, Ірак, Алжир та інші країни, у яких можуть 

розпалюватись внутрішньо-суспільні конфлікти, або піддаватися сумніву позитивне чи 

нейтральне ставлення уряду до Заходу. В 2006 році одна із датських газет опублікувала 

коректури на пророка Мухамеда, що призвело до масових демонстрацій в ісламських 

країнах, облозі посольств західних країн і спалення датських та інших європейських 

прапорів [11].  

Висновок. Сьогодні тероризм часто використовує дуже ефективний «стратегічний» 

прийом, який впливає на емоції масової аудиторії, використовуючи задля цього ЗМІ. 

Головна мета цього прийому – примусити суспільство боятися. Деморалізовані та залякані 

люди схвалюють або хоча б не здійснюють опір діям, які цим людям зовсім не вигідні. 

Найчастіше використовують наступну технологію – ілюзорна або реально існуюча небезпека 

терористичного явища багато разів посилюється і доводиться до абсурду. ЗМІ перехоплюють 

ініціативу і влаштовують паніку стосовно чергової «глобальної загрози», викликаючи у 

людей масовий страх з метою створення сприятливої обстановки для маніпулювання 

масовою свідомістю – перш за все, в політичних цілях. Але ЗМІ таким способом несвідомо 

допомагають терористам, які і мають на своїй меті – вивести суспільство зі стану рівноваги. І 

за допомогою ЗМІ їм це вдається. Інформаційна технологія «створення загрози» має 

колосальну ефективність. Майже в усіх випадках вона мала успіх, не залежно від того якою 

була загроза уявною чи справжньою. Деколи висвітлення засобами масової інформації 

конкретних терористичних акцій несе в собі не менш небезпечний потенціал, ніж самі 

терористи. Домінуючий фактор, задля якого терористи найчастіше влаштовують теракти - це 

привернення уваги, тому для того щоб вони зрозуміли, що навіть при теракті увага до них не 

буде великою, треба обмежити можливості ЗМІ у висвітленні терактів. 
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УДК 659.3                                                           д.т.н., проф. Замаруєва І.В. (ВІКНУ) 

Коваль М.А. (ВІКНУ) 
 

АНАЛІЗ ЗАВДАНЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  В 

СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 

На підставі аналізу завдань інформаційно-аналітичної діяльності у військовій сфері були 

висунуті вимоги до автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення. А саме: 

випереджувальне володіння ситуацією на основі аналізу всієї доступної інформації у порівнянні з 

існуючими технологіями; орієнтація на обробку знань (тобто змісту інформації), а не текстів 

(форми інформації); орієнтація на комплексну автоматизацію всіх етапів аналітичного 

опрацювання інформації; система захисту інформаційного ресурсу має забезпечувати оцінку 

інформації на достовірність, повноту і об‘єктивність. Розкрито шляхи забезпечення висунутих 

вимог.  

Ключові слова: інформаційно-аналітичне забезпечення; інформаційно-аналітична діяльність; 

інформаційний ресурс; інформаційні технології. 
 

На основе анализа задач информационно-аналитической деятельности в военной сфере 

были выдвинуты требования к автоматизированной системе информационно-аналитического 

обеспечения. А именно: опережающее владение ситуацией на основе анализа всей доступной 

информации в сравнении с существующими технологиями; ориентация на обработку знаний 

(т.е. содержания информации), а не текстов (формы информации); ориентация на 

комплексную автоматизацию всех этапов аналитической обработки информации; система 

защиты информационного ресурса должна обеспечивать оценку информации на достоверность, 

полноту и объективность. Раскрыты пути обеспечения выдвинутых требований.  

Ключевые слова: информационно-аналитическое обеспечение; информационно-аналитическая 

деядельность; информационный ресурс;  информационные технологии. 
 

On the basis of analysis of problems of information-analitic activity in military area were pulled out 

system requirement of the information-analytic providing. Namely: passing ahead domain a situation on 

the basis of analysis of all of accessible information by comparison to existent technologies; orientation 

on treatment of knowledge (I.e. maintenances of information), but not texts (forms of information); 

orientation on complex automation of all of the stages of analytical treatment of information; system of 

security of information resource must provide the estimation of information on validity, plenitude and 

objectivity. The ways of providing of the pulled out requirements are exposed.  

Keywords: information-analitic providing; information-analitic activity; information resource; 

information technologies. 
 

Актуальність. Переважна більшість рішень, які приймаються державними 

структурами, мають інформаційну основу. Безпека прийняття рішень та їх наслідків значною 

мірою  залежить від того, наскільки своєчасно необхідна, повна та об‘єктивна інформація 

лягла в основу відповідного рішення. В американській настанові FM 100-34 [1] говориться, 

що “основою прийняття рішення є адекватна інформація, тобто достовірна інформація, 

доставлена певній особі вчасно та в доступній формі". З цих позицій інформаційно-

аналітичне забезпечення (ІАЗ) органів державного управління доцільно розглядати як один із 

визначальних чинників ефективності і безпеки управління. Значна частина інформаційних 

потоків, яка циркулює на оперативно-стратегічному рівні органів державного управління, є 

текстовою інформацією, в тому числі і різномовною. Одне з провідних місць у процесі 

підтримки прийняття рішень належить інформаційно-аналітичним підрозділам, завданнями 

яких є аналіз, узагальнення  та систематизація як відкритої, так і закритої інформації щодо її 

достовірності, корисності та відповідності завданням, які вирішуються органами управління. 

Кінцевими або цільовими задачами інформаційно-аналітичної діяльності (ІАД) є: оцінка 

воєнної та воєнно-політичної обстановки,  прогнозування тенденцій її розвитку, виявлення 

закономірностей, тенденцій та відхилень в розвитку ситуацій. Вихідним продуктом є 

аналітичні огляди, довідки тощо, сформовані у відповідності з вимогами щодо їх змісту, 

обсягу та рівню узагальнення. Вихідний аналітичний документ, в свою чергу, є 

інформаційним ресурсом (ІР) для особи, яка приймає рішення. Основним призначенням 

вихідного аналітичного документу є “захист особи, яка приймає рішення, від купи зайвої 



 161 

інформації” [1]. В процесі підготовки аналітичних документів фахівці інформаційно-

аналітичних підрозділів вирішують завдання, спрямовані на оцінку якості первинного 

інформаційного матеріалу. Це такі завдання, як: виявлення дезінформації, оцінка інформації 

на логіко-семантичну сумісність і суперечливість, змістову повноту відносно вирішуваної 

прикладної задачі тощо.  

Таким чином, розробка концептуальних засад побудови системи інформаційно-

аналітичного забезпечення в інтересах безпеки прийняття управлінських рішень у воєнній 

сфері є актуальною науковою задачею. 

Мета даної статті – розробка принципів автоматизації  завдань інформаційно-аналітичної 

діяльності як одного із можливих шляхів своєчасної підготовки об’єктивних аналітичних 

документів в ЗС України.   

Викладення основного матеріалу. Метою створення системи інформаційно-

аналітичного забезпечення ЗСУ є "приведення процесів управління ЗСУ в якісно новий стан, 

що відповідає сучасному рівню розвитку інформаційних технологій, і об`єднує людський 

інтелект з комплексами математичних моделей, інтегрованим банком даних та засобами 

інформатизації" [2]. Досягнення мети полягає у розв‘язанні наступних завдань: 

безперебійний автоматизований збір, обробка, накопичення, зберігання, пошук та 

розповсюдження інформації у відкритому та закритому режимах щодо воєнно-політичної 

ситуації, повсякденної діяльності, будівництва і розвитку, стану бойової та мобілізаційної 

готовності, оперативної та бойової підготовки, забезпеченості Збройних Сил України; 

проведення системного аналізу отриманої інформації, розробка та обгрунтування 

пропозицій по найбільш важливим проблемам будівництва, розвитку і застосування  

Збройних Сил України; 

створення умов керівництву органу управління для використання обробленої 

інформації та прийняття рішень з мінімально-необхідними витратами часу; 

забезпечення ефективної інформаційної взаємодії з вищими органами державної влади, 

іншими військовими формуваннями. 

Вирішення цих завдань дозволить створити умови керівництву для використання 

обробленої інформації та прийняття рішень з мінімально-необхідними витратами часу, 

забезпечити ефективну інформаційну взаємодію з вищими органами державної влади, 

іншими військовими формуваннями [2]. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення ЗСУ це сукупність інформаційних продуктів, 

ресурсів та послуг, що надаються для забезпечення інформаційних потреб керівного складу 

органів управління ЗСУ, та система підтримки і прийняття рішень їх управлінської 

діяльності. Система ІАЗ ЗСУ є складовою частиною Єдиної автоматизованої системи 

управління (ЄАСУ) і представляє собою сукупність суб`єктів та об`єктів інформаційної 

діяльності, пов`язаних між собою функціонально, технологічно та технічно для вирішення 

завдань розвитку і функціонування ЗСУ.  

Суб`єктами системи ІАЗ ЗСУ є керівний склад органів управління та інформаційно-

аналітичні підрозділи ЗСУ. Інформаційно-аналітичні підрозділи постійно реалізують 

інформаційні процеси та подають результати аналізу стану та діяльності військ керівництву 

відповідних органів управління.  

Об`єктом ІАЗ ЗСУ є процеси підготовки та прийняття рішень керівництвом МО 

України з питань управління ЗСУ на основі інформації про їх діяльність [2]. 

Основою впровадження  передових інформаційних технологій має стати використання 

загальносистемного і спеціального програмно-математичного забезпечення, яке вже 

зарекомендувало себе в практичній діяльності. Втілення в роботу нових інформаційних 

технологій повинно забезпечити створення механізму підтримки процесу прийняття рішень 

в усіх сферах управління ЗСУ на основі системного аналізу даних обстановки, 

автоматизованого формування та обробки знань. Аналітична система повинна базуватись на 

єдиній методології аналізу і синтезу інформаційного матеріалу, включати комплекси 
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математичних, логіко-лінгвістичних і оптимізаційних моделей, побудованих на знання-

орієнтованому підході та методах реалізації технологій експертних систем.  

Завдання ІАЗ ЗСУ можна поділити на два класи, сутність яких випливає з особливостей  

інформаційних процесів обробки інформації. Регламентований інформаційний процес 

характеризується визначеними правилами щодо тематичної спрямованості, структури 

вхідної інформації та  джерел її подання, чіткою визначеністю періодів подання як вхідної 

інформації, так і вихідних аналітичних документів. Змістова сутність завдань аналітичного 

опрацювання регламентованої вхідної інформації полягає у перевірці вхідного 

інформаційного матеріалу на протиріччя відносно попередньої інформації, узагальненні 

інформації, формуванні вихідних аналітичних документів.  

Інша група завдань пов‘язана з особливістю нерегламентованого інформаційного 

процесу. Джерелами нерегламентованої інформації є різноманітні інформаційні агентства, 

інформація, яка циркулює по міжнародних комп‘ютерних мережах, по каналах взаємодії з 

іншими відомствами тощо. Така інформація слугує додатковим матеріалом для вирішення 

завдань з оцінки воєнно-політичної обстановки, військового та технічного потенціалу 

іноземних держав тощо.  

При цьому інформаційні джерела мають наступні характеристики: 

- значні обсяги інформації; 

- інформація відносно заданої теми представлена різними мовами; 

- інформація містить величезний обсяг фактів, які поступають без будь-якої логічної 

послідовності відносно вирішуваного завдання;  

- факти можуть бути як достовірними, так і містити дезінформацію;  

 - інформація, як правило, є надмірною з одних аспектів і неповною -  з інших. 

Умови, в яких працюють фахівці, визначаються:  

- обмеженістю часу на підготовку та укладання аналітичних документів;  

 - великими щодобовими обсягами поточної інформації; 

- великими обсягами “накопиченої” інформації; 

- різнорідністю джерел інформації; 

- надмірністю інформації за одними аспектами й неповнотою за іншими; 

- нерівномірністю розподілу інформації за тематичними рубриками; 

- невизначеністю інформації; 

- наявністю спотвореної й хибної інформації, в тому числі й  дезінформації; 

- наявністю частково зруйнованої і викривленої інформаціїє 

В таких умовах офіцеру-аналітику потрібно отримати найкращу відповідь при певних 

обмеженнях часу і вхідних даних. Експерти Американського розвідувального співтовариства 

так оцінюють роботу аналітиків: "Робота аналітика - це: діяти без свідків; робити пропозиції; 

враховувати думку інших; оцінювати альтернативні сценарії; прогнозувати напрямки і 

результати; відповідати політикам; оцінювати зацікавленість власної сторони (тобто 

державні інтереси), бути об‘єктивним (давати свій аналіз без політичної забарвленості)". 

Кінцевий інформаційно-аналітичний продукт має задовольняти як інформаційним 

вимогам: своєчасність, достовірність, повнота, адекватність, аргументованість, так і вимогам 

психологічного сприймання інформації з боку особи, яка приймає рішення: об’єктивність, 

всебічність, переконливість, ясність, лаконичність.  

Етап аналізу інформації включає відповіді на питання: 

Що нового в цій інформації? Які нові моменти з‘явилисяв характеристиці проблеми? 

Чому це трапилось? Які цілі, наміри, мотивація учасників подій? Які фактори можуть 

впливати на ситуацію? Чи усвідомлюють ці фактори учасники подій? Чи є в них програма 

або стратегія для подолання або використання цих факторів? Від чого може залежати успіх 

або провал розвитку подій для учасників? Які можуть бути наслідки як для учасників подій, 

так і для власної сторони? Як сприйметься розвиток подій іншими зацікавленими 

сторонами? 

Яких заходів можуть задіяти основні учасники подій ? Які можуть бути альтернативні 
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сценарії розвитку подій? 

Етап інтегрування знань включає: 

- оцінку інформації на достовірність, яка полягає в оцінці джерела інформації, оцінці 

збирача інформації, оцінці змісту інформації на протиріччя та наявність дезінформації; 

- оцінку актуальності інформації, яка полягає виокремленні важливої інформації від 

другорядної;  

- оцінку інформації на повноту і змістову цілісність, яка поступає із різнорідних 

джерел. 

Оцінка збирача інформації включає: характеристику робітника; його можливості та 

здібності; професійні навички; загальнокультурний і мовний рівень; де і яким чином можна 

перевірити збирача інформації. Оцінка інформації включає: точність інформації; 

відповідність попереднім повідомленням; відповідність змісту інформації інтересам 

користувача; повнота (що ще потрібно знати); достовірність (на основі співставлення з 

попередніми оцінками щодо джерела і збирача); які висновки та питання випливають з 

інформації;  де можна знайти додаткову інформацію.  

Оцінка інформації на достовірність включає виявлення суперечливої інформації, в тому 

числі і дезінформації. Суперечливість інформації може проявлятися в наступних аспектах: 

 суперечливість опису множини фактів реальній дійсності; 

 суперечливість оцінки фактів різними джерелами; 

 суперечливість оцінки подальшого розгортання подій (прогнозування, побудова 

альтернативних сценаріїв тощо) в процесі узагальнення та інтегрування інформаційного 

матеріалу. 

Суперечливості в тексті можуть мати як навмисний, так і ненавмисний характер. Для 

системи захисту інформації важливим є питання визначення кордонів між природною 

суперечливістю інформації та навмисним викривленням інформації. Цілеспрямоване 

викривлення інформації з метою нав‘язування вигідних для протидійної сторони рішень 

будемо називати дезінформацією. За функціональним призначенням до дезінформації 

відносять і тенденційно подану інформацію [3]. З формальної точки зору ця інформація не є 

суперечливою, але вона однобічно висвітлює певні факти  (події). Тобто, формально така 

інформація є неповною відносно об‘єктивного опису реальної дійсності.  

Навмисне викривлення інформації, як правило, базується на методах: приховування 

частини інформації,  нав‘язування "бажаної" інформації.   

Сутність дії першого методу полягає в тому, що ознаки, які дають максимальний 

внесок в розпізнавання ситуації, пригнічуються. Сутність дії другого методу полягає в тому, 

що імітуються ознаки, які дають максимальний внесок в розпізнавання хибної ситуації.  

Оцінка інформації на повноту має включати: 

– зовнішню оцінку інформації, яка полягає у перевірці наявності більш ніж одного 

джерела за певною змістовою інформацією та незалежності цих джерел. Якщо інформація 

відбивається лише в одному джерелі (а це характерно для закритої інформації), або джерела 

інформації знаходяться в певній кореляції, то такій інформації має надаватися певний 

ваговий коефіцієнт дезінформування; 

– прагматичну оцінку інформації на повноту, тобто визначення всіх необхідних даних 

(фрагментів) знань для вирішення певної прикладної задачі. 

Задача виявлення дезінформації є складною і багатоаспектною задачею [4], розв‘язання 

якої потребує урахування багатьох параметрів, серед яких: 

– визначення якісних показників, які характеризують дезінформацію; 

– визначення особливостей організаційної структури проходження розвідувальних 

відомостей від джерела до кінцевого користувача (побудова маршрутної моделі); 

– дослідження кількісних та якісних показників, які характеризують знання про 

навколишній світ (проблемну область) і є необхідними для залучення при аналізі інформації 

на достовірність; 
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– визначення показників зовнішньої характеристики інформаційних повідомлень (тобто 

звідки? куди? кому? від кого? коли? надійшло певне інформаційне повідомлення) та методик 

їх використання при оцінці достовірності інформації; 

– дослідження інформаційних моделей суб‘єкта, об‘єкта та збирача інформації тощо. 

Системність припускає наявність деякого системотвірного фактора, який забезпечує 

якісне вирішення покладених на систему задач. У даному разі в якості такого фактора 

пропонується когнітивний підхід, який припускає, що в основу функціонування комплексної 

СТЗ ПМІ покладено моделювання процесу розуміння людиною (системою) текстової 

інформації і її аналізу на змістову пов’язаність і повноту. При цьому розуміння текстової 

інформації трактується як її інтерпретація людиною (системою) шляхом занурення в систему 

знань, якою вона володіє. Визначення когнітивного підходу в якості системотвірної основи 

дозволяє створити єдину методологічну основу й інструментальні засоби для комплексної 

автоматизації вирішення задач захисту цілісності змісту ПМІ. 

Видокремлення актуальної (важливої) інформації від другорядної передбачає відповіді 

на питання: Що хоче знати замовник?Що потрібно знати замовнику? 

Етап узагальнення включає: усунення дублюючої інформації; перехід на поняття більш 

загального значення. 

На процес аналітичного опрацювання інформаційного матеріалу негативним чином 

можуть впливати запозичені інформаційні технології. Розробка власної інформаційної 

технології має задовольняти наступним вимогам: випереджувальне володіння ситуацією на 

основі аналізу всієї доступної інформації у порівнянні з існуючими технологіями; орієнтація 

на обробку знань (тобто змісту інформації), а не текстів (тобто форми інформації); орієнтація 

на комплексну автоматизацію всіх етапів аналітичного опрацювання інформації. 

Підсистема захисту ІР має включати розвинуті методи: 

 стиснення інформаційних потоків на основі їх узагальнення з урахуванням вимог 

щодо її цілісності; 

 виявлення суперечливої інформації, в тому числі і дезінформації; 

 оцінки інформації на повноту. 

Надмірність інформації виникає за рахунок повторювання однакових фрагментів знань 

в різних інформаційних джерелах, а також за рахунок “засмічування” корисної інформації 

купою зайвої. Отже, засоби стиснення інформації мають забезпечувати: 

– семантичне стиснення інформації за рахунок усунення повторювальних фрагментів 

знань в різних джерелах; 

– прагматичне стиснення інформації за рахунок відкидання тих фрагментів знань, які 

не відповідають цільовій настанові вирішення кінцевої прикладної задачі.  

Ефективне вирішення цих завдань можливо лише на основі знання-орієнтованої 

технології. 

Етап синтезу включає: визначити загальну картину; зробити попередні висновки; 

побудувати логічну структуру документа; використовувати мовні конструкції відповідно 

стилю вихідного документа; висловлювати свої думки ясно і лаконічно; використовувати 

активний залог; самостійно редагувати; знати, що потрібно замовнику.  

В технологічному плані система інформаційно-аналітичного забезпечення підтримки 

прийняття рішеннь має забезпечувати наступні функції інформаційно-аналітичної діяльності:  

- попередній пошук, відбір і класифікація інформації під цільову настонову вихідного 

аналітичного документа;  

- автоматичний переклад різномовної інформації українською мовою; 

- реферування різномовної інформації українською мовою; 

- інтегрування й узагальнення інформації, отриманої із різних джерел, відносно 

предметної галузі й цільової настанови вихідного аналітичного документа; 

- аналіз інформації на цілісність, відновлення її змісту (у разі потреби), виявлення 

дезінформації. 

Автоматизація зазначених функцій на наш погляд має базуватися на принципах, які 
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необхідно покласти в основу розробки системи автоматизації інформаційно-аналітичної 

діяльності. Під поняттям принципи автоматизації інформаційно-аналітичної діяльності 

будемо розуміти загальні науково обґрунтовані положення, правила щодо автоматичної 

обробки інформації.  

Принцип універсальності передбачає відкритість системи відносно нових вхідних мов 

та прикладних задач, забезпечується відокремленням програмного забезпечення від даних 

(інформаційного забезпечення); відокремленням знань про мову від знань про предметну 

галузь; відокремленням знань про предметну галузь від знань про вирішувану задачу. 

Принцип інтегрованості передбачає сумісну автоматичну обробку різнорідної 

інформації (дані космічної розвідки, текстову інформацію, аудіо та відеоінформацію тощо), 

забезпечується модульною  організацією програмного забезпечення; єдиною базою знань з 

предметної галузі для різнорідної інформації; узгодженими протоколами обміну інформації. 

Принцип об’єктивності передбачає автоматизацію інтелектуальних функцій офіцера-

аналітика, забезпечується знання-орієнтованим підходом до побудови системи автоматизації 

інформаційно-аналітичної діяльності; побудовою компонентів системи на засадах теорії 

штучного інтелекту. 

Висновки. Аналіз завдань, покладених на інформаційно-аналітичні підрозділи ЗСУ, 

дозволив сформулювати вимоги до системи інформаційно-аналітичного забезпечення: 

власна інформаційна технологія має забезпечувати: випереджувальне володіння ситуацією 

на основі аналізу всієї доступної інформації у порівнянні з існуючими технологіями; 

орієнтація на обробку знань (тобто змісту інформації), а не текстів (тобто форми інформації); 

орієнтація на комплексну автоматизацію всіх етапів аналітичного опрацювання інформації; 

аналітичне опрацювання інформації має забезпечувати її оцінку на достовірність, повноту і 

об‘єктивність.  

Оцінка інформації на достовірність має включати виявлення суперечливої інформації, в 

тому числі і дезінформації. Оцінка інформації на повноту спирається на: зовнішню оцінку 

інформації, яка полягає у перевірці наявності більш ніж одного джерела за певною змістовою 

інформацією та незалежності цих джерел; прагматичну оцінку інформації на повноту, тобто 

наявність всіх необхідних даних (фрагментів) знань для вирішення певної прикладної задачі. 

Об‘єктивність інформації має забезпечуватися за рахунок комплексної автоматизації задач 

інформаційно-аналітичного забезпечення на єдиних технологічних засадах; захист людини 

(фахівця-аналітика) від перевантаження інформацією полягає в автоматизації функцій 

стиснення інформаційних потоків на основі їх узагальнення з урахуванням вимог щодо її 

цілісності. 

Інструментально-технологічний комплекс автоматизації задач інформаційно-

аналітичного забезпечення має забезпечувати реалізацію наступних основних функцій: 

цілеспрямований пошук потрібної текстової інформації в базі знань; класифікація 

різномовних текстових документів; інтегрування та узагальнення знань, які містяться в 

різномовних текстових документах; переклад оригінальних текстів українською мовою; 

формування рефератів різномовних текстів українською мовою; перевірка знань, які 

містяться в різномовних текстах та їх сукупності на логічну та семантичну сумісність і 

суперечливість; виявлення закономірностей і тенденцій в певній предметній галузі за 

різномовними текстами; формування аналітичних документів за вимогами користувача щодо 

їх змісту та обсягу.  
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АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МОДЕЛЕЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНЯ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ 

ДЕРЖАВИ 

  
У статті проведено аналіз існуючих моделей забезпечення рівня воєнної безпеки держави, 

та на їх основі показано, що ці моделі лише частково можна використовувати для розвитку і 

трансформації національного сектору безпеки. Запропоновано напрями удосконалення системи 

забезпечення рівня воєнної безпеки держави не нижче заданого. 

Ключові слова: воєнна безпека держави, модель, загрози. 

 

В статье проведен анализ существующих моделей обеспечения уровня военной 

безопасности государства, и на их основе показано, что эти модели лишь частично можно 

использовать для развития и трансформации национального сектора безопасности. 

Предложены направления совершенствования системы обеспечения уровня военной 

безопасности государства не ниже заданного. 

Ключевые слова: военная безопасность государства, модель, угрозы. 

 

In the article the analysis of existing models of maintenance of level of military safety of the state is 

carried out, and on their basis is shown, that these models only partially can be used for development and 

transformation of national sector of safety. Directions of perfection of system of maintenance of level of 

military safety of the state not below the set are offered. 

Keywords: military security of the state, model, threats. 

 

Вступ. Забезпечення рівня воєнної безпеки держави (ЗРВБД) є складовою системи 

забезпечення національної безпеки держави. Основними задачами ЗРВБД є виявлення загроз, 

ризиків, прогнозування і генезис сценаріїв розвитку явищ на державному рівні [1]. Для 

функціонування системи ЗРВБД особливе значення мають генезис і ризики, які є 

попереджувальним інструментарієм для адекватної і повної оцінки планування стратегії дій 

держави в сучасних соціально-політичних, техногенних і інших умов розвитку. Ці умови 

розвитку характеризуються високим динамізмом та широким спектром дій, які впливають на 

сектор безпеки держави. 
Основні проблематики і методологічні підходи до ЗРВБД потребують детальної і 

повної класифікації, оцінки ризиків і загроз воєнної безпеки. В свою чергу це вимагає  

достатньо глибокого аналізу і дослідження складових, що впливають на рівень воєнної 

безпеки з метою своєчасного запобігання загрозам. Деякі аспекти цих запобігань розкриті у 

роботах як відомих вітчизняних так і закордонних авторів [2, 3, 4]. Напрям цих робіт 

направлений на розробку динамічних моделей ЗРВБД, що не дозволяють в повному обсязі 

здійснювати аналіз сектору безпеки держави. Як правило, такі моделі об’єднують 

детерміновані та стохастичні методи. Їх теоретичну основу становить теорія складних 

динамічних нелінійних систем, регресивний аналіз, системний аналіз, імітаційне 

моделювання та інше. 

Постановка задачі. В статті проводиться аналіз існуючих динамічних моделей ЗРВБД, 

на основі яких формуються напрями їх удосконалення. 

Система ЗРВБД. 

Головною метою ЗРВБД є забезпечення оптимальної структури, складу, чисельності і 

оснащення сектора безпеки у відповідності до характеру поточних загроз, ресурсних і 

технологічних можливостей держави. 

Цілі ЗРВБД обумовлюються національними цінностями, інтересами, викликами 

безпеці, ризиками та загрозами, що визначаються шляхом детального аналізу зовнішнього 

середовища та внутрішніх чинників і відображаються у стратегіях та оборонних завданнях. 
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Завдання ЗРВБД можливо формалізувати наступним чином: є множина параметрів А , 

які характеризують стан рівня воєнної безпеки держави на час 1t  (теперішній стан). Є вимоги 

до стану воєнної безпеки, які визначені множиною В на час 2t  (майбутній стан). Необхідно 

створити динамічну модель переходу сектора безпеки зі стану А  в стан В за заданий період 

часу при визначених (або мінімальних) витратах ресурсів і за умови забезпечення 

необхідного рівня воєнної безпеки. 

Результати досліджень. На основі аналізу досвіду стратегічного і оборонного 

планування в секторі безпеки більш ніж 25 провідних країн світу та міжнародних організацій 

[5], ознайомлення з вітчизняними та іноземними науковими розробками з питань системного 

аналізу та програмно-цільового планування визначено алгоритм (рис. 1) функціонування 

ЗРВБД [6]. 

 

НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ 
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Рис. 1. Забезпечення рівня воєнної безпеки держави 

 

До внутрішніх загроз воєнної безпеки відносять наступні потенціальні виклики: 

- зміна стратегічних цілей розвитку держави, пріоритетів політики її керівництва; 

- жорсткі економічні обмеження; 

- розробка принципово нових видів зброї і способів ведення бойових дій; 

- зміна балансу сил у регіоні(воєнні блоки, союзники тощо); 

- неспроможність наявних сил та засобів(військ) виконувати основні функції та 

завдання; 

- старіння систем озброєнь. 

До зовнішніх загроз відносяться: 

- нестабільність воєнно-політичної ситуації в суміжних державах; 

- нарощування воєнного бюджету; 

- наявність іноземних збройних формувань на території держави; 

- міжнародний тероризм; 

- розповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки; 

- держави, неспроможні забезпечити своє існування; 

- організована злочинність; 

- етнічні конфлікти;  

- руйнації довкілля. 

Для країн, які знаходяться у перехідному стані, додатковими загрозами можуть стати: 

- відсутність підзвітності збройних сил (та інших організацій сектору безпеки) 

громадянському суспільству; 

- витратність оборони; 

- утримання великих, неефективних організаційних структур сектору безпеки; 
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- проблеми у процесі євроатлантичної інтеграції; 

- нездатність державного менеджменту вирішити велику кількість традиційних 

проблем. 

Оцінка рівня загроз ґрунтується, як правило, на методі аналізу ієрархій та його 

модифікаціях [7]. Для цього встановлюється ієрархія показників оцінювання, розробляються 

матриці парних порівнянь показників, проводяться розрахунки їх поточного рівня та 

встановлюються пороги реагування (переходу в загрози), формується ієрархічна структура 

показників та визначається базова множина показників (індикаторів) її оцінки [8]. 

Моделі ЗРВБД. 

В ЗРВБД, як правило, потреби завжди переважають наявні ресурси. Тому актуальною є 

проблема балансування завдань, стратегії та засобів ЗРВБД, маючи ризики в якості 

основного змінного параметра балансування. У ефективній моделі ЗРВБД очікують 

опрацювання показників оборонних та безпекових завдань, стратегій, ресурсів і ризиків з 

метою забезпечення найкращого балансу. 

Питання ефективного управління ЗРВБД, впровадження системи прозорого 

планування, яке враховуючи зміни соціально-політичного устрою держави та процеси 

глобалізації, стає фундаментальною основою проведення реформ у галузі воєнної безпеки і 

оборони. З метою ефективного управління ЗРВБД держави створюються відповідні моделі. 

При проведенні моделювання ЗРВБД виникає необхідність оперувати зі значною 

кількістю змінних. Як правило, кожна держава розробляє власну модель ЗРВБД, яка 

базується на ключових змінних і залежності між ними, що дозволяє оптимізувати процедури 

забезпечення воєнної безпеки. 

Розглянемо основні моделі, що можуть використовуватися при проведенні сучасного 

моделювання ЗРВБД. 

1. Модель Бартлетта. Базується на кількох моделях нижчого рівня (модель стратегії, 

модель сил та засобів, модель ризику, модель цілей), які функціонують в загальному 

середовищі безпеки та ресурсних обмежень. Дозволяє проводити перегрупування ключових 

змінних, що забезпечує досягнення балансу при довгостроковому плануванні або наявності 

критичних невизначеностей. 

Модель Бартлетта використовується при проведені складних аналітичних оцінок і 

наукових досліджень. 

 
Рис. 2. Модель ЗРВБД Бартлетта 

 

2.  Модель "Зверху-вниз". У моделях ЗРВБД типу "Зверху-вниз" формулювання питань 

воєнної безпеки випливають з бажання сприяти цінностям та інтересам держави або альянсу, 

імплементувати стратегію безпеки і забезпечити місце сектора безпеки серед інших 

інструментів державної влади, тобто з усього того, що впливає на визначення оборонних 

завдань. Питання воєнної безпеки часто формулюються як оборонні функції або як можливі 

призначення збройних сил та рівні амбіцій в питаннях оборони. 

Як правило, застосовується при проведенні оборонного планування на рівні стратегії 

забезпечення національної безпеки держави. Забезпечує розгляд усіх вимог в широкому 

макроконтексті. 
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Головним недоліком є те, що можливі обмеження проявляються лише на кінцевому 

етапі моделювання. Відповідно, за наявності обмежень у фінансових ресурсах та технічному 

оснащені розбіжності між бажаннями і можливими результатами можуть стати досить 

значними. 

При проведенні моделювання на більш низьких рівнях модель не забезпечує необхідної 

гнучкості. 

 

Цінності, 

інтереси 

Загрози, виклики 

Цілі воєнної безпеки 

Стратегія воєнної безпеки 

Оборонні цілі 

Структура сектора безпеки  
 

Рис. 3. Модель ЗРВБД типу “Зверху-вниз” 

 

3. Модель "Знизу-вверх". Базується на оцінці існуючого воєнного потенціалу. 

Дозволяє визначити потреби в підсиленні існуючого потенціалу, удосконаленні систем 

озброєння, при цьому особлива увага приділяється поточним оперативним питанням. 

Модель має багато спільного з класичним оперативним плануванням, однак по суті це різні 

процеси. 

Головним недоліком є неможливість проведення довгострокового планування, 

складність введення значень змінних, які характеризують розвиток збройних сил, базування 

лише на локальних і тактичних факторах. 

4. Модель "Сценарії". Виклики і загрози у воєнній сфері зумовлюють необхідність 

передбачення на об’єктивних засадах хоча б приблизних сценаріїв того, що відбудеться. Це 

потрібно для формування раціональної та безпомилкової воєнної доктрини. Саме тому 

технологія аналізу і обробки сценаріїв як одного із сучасних методів системних досліджень 

ЗРВБД в останні роки стала набувати значного поширення. Суть її полягає в організації 

взаємодії між різними фахівцями у сфері воєнної безпеки при постановці й розв’язанні 

високоформалізованих проблем, з використанням сучасних методів математичного 

моделювання. Ця модель набула широкого використання при аналізі стратегічних 

управлінських рішень воєнно-політичної сфери. 

Термін сценарій розглядається як відносна картина можливого розвитку подій, 

розроблена з метою вивчення причинно-наслідкових зв’язків і тих моментів розвитку подій, 

які вимагають ухвалення рішень. Сценарій повинен послідовно відповідати на такі питання: 

як саме, крок за кроком, може виникати та чи інша гіпотетична ситуація; які альтернативні 

розв’язки існують на кожному етапі розвитку подій для того, щоб вплинути на даний процес 

[9]. 

Проблема моделювання ЗРВБД може бути розв’язана на основі декомпозиції процесу 

забезпечення воєнної безпеки на скінчене число типових сцен визначеними законами їх 

розвитку й переходу з однієї в іншу. За такого підходу процес забезпечення воєнної безпеки 

становитиме собою специфічний динамічний процес, фазові змінні якого в агрегованому 

описі приймають значення “сцена”, а траєкторією є складений із цих сцен сценарій. Метою 

керування є вибір і конструктивна реалізація оптимального сценарію для виведення об’єкта 

із стану воєнної безпеки з мінімальним збитком. 

Математична конструкція даної ситуації повинна визначати архітектуру системи, 

принципи її наповнення конкретним фізичним змістом й надати можливість розробки 

алгоритмів оптимізації управління в загальному вигляді. Її основними блоками є: 

- катастрофа S ; 
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- сцена Si ; 

- межи сцени S ; 

- трансформація сцен. 

Базується на аналізі ситуації. Використовує ряд чітко визначених умов на тактичному, 

стратегічному, регіональному та глобальному рівнях. 

Головним недоліком є тенденція до ретроспективності, тобто відродження картини 

минулих криз, замість підготовки нових. 

У процесі формування та планування оборонної політики сценарії використовують за 

потреби опрацювати ситуації в залежності від обстановки й оперативних показників. 

Сценарії планування не призначені для пророкування майбутніх ситуацій та результатів. 

Скоріше, вони використовуються у процесі розробки організаційної структури збройних сил 

і оборонних планів. Вони служать декільком призначенням. 

По-перше, сценарії загальним чином описують потенційні цілі (загальні завдання), що 

випливають з оцінки викликів і загроз, які можуть виникнути через 10-20 років, тобто через 

час, потрібний для переформування організаційних структур, розробки та прийняття на 

озброєння відповідних систем озброєння. По-друге, сценарії формулюють певні 

припущення, прив'язані до змісту цілей і амбіцій в контексті викликів та загроз. По-третє, 

вони використовуються планувальниками як інструмент для визначення спроможностей 

проводити операції, а також служать випробувальним полігоном для оцінки запропонованих 

оперативних концепцій, вимог до спроможностей або до систем у контексті сформульованих 

окремих завдань. 

Керівники, відповідальні за формування державної політики, та їх планувальники 

повинні розробляти та розглядати багато різних сценаріїв для визначення належним чином 

суті загальних військових завдань і вибрати альтернативи які адекватно ЗРВБД на рівні не 

нижче заданого. Для цього необхідно, щоб даний перелік відповідав характеру викликів 

безпеці, визначених оборонною політикою. Окремі сценарії та їх комбінації повинні 

перекривати весь спектр загальних завдань збройних сил, операцій, а також відповідати 

цілям та інтересам держави.  

Як приклад, НАТО в процесі планування та формування політики розробляє близько 30 

загальних сценаріїв оборонного планування від операцій з евакуації у небойовій обстановці 

до активної участі у бойових діях широкомасштабної війни – які потім використовуються 

для визначення необхідних спроможностей. 

У пропозиціях до Білої книги з питань Європейської оборони група незалежних 

експертів пропонує наступні п'ять стратегічних сценаріїв: 

- широкомасштабна операція з підтримки миру; 

- гуманітарна операція високої інтенсивності; 

- регіональна війна для захисту інтересів і цінностей ЄС; 

- запобігання нападу з застосуванням зброї масового знищення;  

- територіальна оборона. 

Вибір сценарію є надзвичайно важливим завданням. Потреба деталізації та широкий 

спектр сценаріїв планування, напевне, призводять до напруги через обмежені аналітичні 

здібності керівника та експертів, які залучаються. 

В якості іншого підходу, щодо ЗРВБД можна розглядати та використовувати досвід 

інших держав і історичні процеси, що відбувалися. Це можуть бути приклади 

високорозвинених країн, як США, Канади, Росії, Німеччини, які використовують наступний 

перелік загальних сценаріїв. Прикладом може бути Канада: 

- пошук і рятування на своїй території; 

- ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на своїй території; 

- міжнародна гуманітарна допомога; 

- спостереження/контроль своєї території та прилеглих районів; 

- евакуація канадців із-за кордону; 

- операції з підтримки миру (миротворчість); 
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- допомога цивільній владі/правоохоронним органам (окремо – в умовах застосування 

хімічної зброї); 

- забезпечення національного суверенітету/інтересів; 

- операції з підтримки миру, примушення до миру (окремо – в умовах відсутності 

реальної влади); 

- оборона континентальної частини Північної Америки (окремо – в умовах радіаційного 

зараження, кібер-атаки); 

- колективна оборона. 

Підсумовуючи, потрібно зазначити, що сценарії використовуються для потреб 

оперативного планування та обґрунтування вимог до спроможностей. 

5. Модель "Загрози". Базується на визначенні потенційних загроз та їх оцінки. 

Знайшла широке застосування у період "холодної війни". Сучасні зміни стану безпеки 

зробили задачу моделювання ЗРВБД у контексті потенційних загроз більш складною, ніж в 

період "холодної війни". 

Однією з найбільш складних задач цієї моделі є визначення рівня дійсної загрози. Певні 

труднощі є і у застосуванні моделі – її орієнтація на кількісні дані, такі як чисельність 

особового складу, кількість озброєння. Така орієнтація може спричинити помилкову оцінку 

воєнного потенціалу країни та недооцінку якісних показників. 

6. Модель "Потенціал/Місія". Застосовується для проведення оборонного планування 

групи країн (воєнного блоку). Дає можливість провести планування за всіма спільними 

напрямами. Головним недоліком є тенденція до часткової оптимізації. 

7. Модель "Хеджирування". За основу взято забезпечення повної готовності сектора 

безпеки до адекватного реагування на будь-які загрози. Найбільшим недоліком є велика 

вартість програм, що розробляються на основі цієї моделі. 

8. Модель "Нові технології". Базується на можливості реагування на загрози шляхом 

застосування технологій, насамперед інформаційних, які за рівнем розвитку випереджають 

потенційного противника. Передбачається насамперед для моделювання дій ЗРВБД при 

кібер-атаках. 

Головним недоліком моделі – ймовірність великих витрат на незначні досягнення, 

особливо на етапі розробки технологій. 

9. Модель "Фіскальний підхід". Модель базується на плануванні бюджету. Головним 

недоліком є відсутність врахування міжнародного стану безпеки, внаслідок чого виникають 

розходження між потенціалом країни і загрозою, що виникає. Крім того, застосування цієї 

моделі у її найгіршому варіанті може призвести до збереження системи розподілу коштів 

між компонентами сектора безпеки відповідно до традиційного принципу "заради 

справедливості", а не за принципом асигнувань на інтегрованій і раціональній основі, яка 

враховує зміни умов безпеки. 

10. Модель амбіцій. Шляхом визначення амбіцій в сфері воєнної безпеки планувальники 

роблять цілі воєнної політики більш чіткими та визначеними. Амбіції забезпечують 

реалістичне і конкретне формулювання цілей і завдань національного сектора безпеки; 

сценаріїв, які можуть бути реалізовані власними силами чи разом з союзниками; вимог до 

особового складу; технологічного рівня збройних сил та ролі оборонно-промислового 

комплексу. 

Рівень амбіцій означає визначення кількості, масштабів і типу операцій, які країна або 

альянс повинні бути спроможні проводити. Темп операцій стосується співвідношення між 

числом та обсягом завдань, які виконує військовий контингент, та його параметрами і 

враховує складність та термін операцій. Високий темп операцій свідчить про значну 

кількість поточних розгортань військ на різних театрах дій. 

Заявлений НАТО рівень амбіцій передбачає здатність проводити три одночасні 

масштабні коаліційні операції за межами території альянсу. У "Вказівках міністрів оборони 

НАТО" 2011 року було визначено новий рівень амбіцій "мати здатність проводити більшу 
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кількість немасштабних операцій ніж раніше" при одночасному зберіганні "здатності 

проводити масштабніші операції". 

До 2010 року країни-члени Європейського Союзу (ЄС) зобов'язалися мати здатність 

"дати швидку й рішучу відповідь, з дотриманням повністю узгодженого порядку дій, на весь 

спектр операцій кризового менеджменту, який передбачається Договором про Європейський 

Союз". В цей договір входять гуманітарні та пошукові завдання, миротворчі завдання, бойові 

завдання для збройних сил під час врегулювання конфліктів, включаючи примушення до 

миру. Як визначено у Стратегії безпеки Європейського Союзу, це також може включати 

спільні операції з роззброєння, підтримку третіх країн у боротьбі з тероризмом та у 

реформуванні сектора безпеки. 

Велика Британія у своїй чинній Білій книзі з питань оборони визначає наступні рівні 

амбіцій: 

- брати участь у трьох одночасних операціях, одна з яких – операція з підтримки миру; 

- проводити обмежені операції власними силами; 

- бути лідером або базовою країною для коаліційної операції невеликого й середнього 

масштабу; 

- підтримувати здатність проводити широкомасштабні операції із завчасною 

підготовкою в Європі, Середземномор'ї та регіоні Перської затоки. 

Друга й третя з цих амбіцій є наслідком вимог щодо утримання компонентів, 

спроможних проводити повномасштабні морські, наземні, повітряні, логістичні, 

інформаційно-розвідувальні, рятувальні та спеціальні операції. 

Франція у своєму "Програмному законі на період 2008-2012 років" також дуже чітко 

визначає свої амбіції, заявляючи, що країна повинна: 

- забезпечити автономність рішень і дій, включаючи здатність діяти самостійно і у разі 

необхідності виконати угоди щодо безпеки в Африці й на Близькому Сході; 

- бути лідером у операціях ЄС і мати достатні військові спроможності для участі у 

різномасштабних військових діях, особливо в операціях високої інтенсивності; 

- підтримувати "високий технологічний рівень, необхідний для забезпечення протягом 

потрібного часу вагомості ядерного стримування, розгортання ресурсів для захисту від нових 

загроз та збереження індустріальної бази" щоб виробляти основні системи озброєння. 

Канада усвідомлює, що в існуючому міжнародному середовищі її збройні сили будуть 

проводити операції у різномасштабних конфліктах, зазвичай у якості учасника коаліції або 

альянсу. Збройні сили Канади неспроможні досягати міжнародних цілей самостійно. Також 

вони не можуть проводити і, навіть, брати на себе роль лідера в операціях масштабу кампанії 

в Косові у 1999 році. Амбіціям Канади відповідає забезпечення "тактично-самодостатніх 

частин", здатних інтегруватися до так званих пакетів збройних сил Канади. Мінімальною 

вимогою до таких частин є здатність проводити принаймні "операції середньої 

інтенсивності." 

Амбіціям Швеції у міжнародному контексті відповідає здатність "бути лідером або 

брати участь у двох міжнародних місіях, кожна з яких потребує розгортання батальйону, та 

трьох менших операцій. Повинна існувати можливість залучення до деяких операцій через 

короткий час після отримання сигналу та підтримання інших операцій протягом довгого 

часу. Збройні сили Швеції повинні бути здатні успішно виконувати будь-яке завдання 

кризового менеджменту, від зміцнення довіри, попередження конфлікту, гуманітарних та 

миротворчих завдань до заходів з примушення до миру". 

11. Модель спроможностей. У решті-решт, важливе не ЗРВБД саме по собі, а 

спроможності, які вона має або буде мати щодо забезпечення завдань безпеки. Більш того, 

хоча переважна частина спроможностей забезпечується інститутами сектора безпеки, є 

випадки, коли потрібні спроможності надаються іншими організаціями, зокрема, 

невійськовими розвідувальними службами, поліцією, судноплавними компаніями, цивільним 

авіатранспортом, тощо. На рис. 4 представлено модель ЗРВБД на основі спроможностей. 
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Рис. 4. Модель ЗРВБД на основі спроможностей 

 

У такому випадку спроможність визначається, як обумовлена певними ресурсами та 

можливостями здатність досягати вимірюваного результату під час виконання завдання у 

визначених умовах та відповідно до визначених стандартів діяльності. 

Отже, зв'язок між цілями та спроможностями не є прямолінійним. Визначення 

спроможностей, необхідних для досягнення цілей, залежить від ситуацій або сценаріїв, у 

яких збройні сили можуть бути задіяні з урахуванням варіантів їх застосування. 

Таким чином, порівняльний аналіз сучасних моделей ЗРВБД показує, що жодна з них 

не дозволяє в повній мірі бути  застосована для моделювання ЗРВБД. Однак ці моделі ЗРВБД 

частково можна використовувати для розвитку і трансформації національного сектору 

безпеки з метою відходу від практики, яка основана на ручному керуванні та переходу до 

відкритого і підконтрольного використання коштів та ринкових принципів, які визначають 

реальну вартість асигнувань. 

Перша спроба вирішення такого завдання для підрозділів Збройних Сил України, які 

залучаються до участі у програмі "Партнерство заради миру", була проведена у рамках 

Процесу планування та оцінки сил. При проведенні планування було застосовано комбінацію 

моделей "Зверху-вниз", "Знизу-вверх" та "Потенціал/Місія". Під час проведення оцінки було 

враховано понад 320 змінних даних планування, що мають системний характер. Результатом 

проведення оцінки стали деякі висновки щодо оптимізації кількісного і якісного складу 

підрозділів, що залучаються до міжнародних миротворчих операцій [10]. 

Висновок. Таким чином, стосовно України доцільно використовувати синтез 

представлених моделей ЗРВБД: "Зверху-вниз" – коли формулюються нові політичні 

установки, пріоритети, змінюються доктринальні принципи; "Знизу-вверх" – коли 

підвищують ефективність наявних сил та засобів, наприклад, шляхом проведення 

організаційних заходів без помітного збільшення витрат; "Фіскальний підхід" – коли військо 

скорочується під тиском економічних проблем; "Загрози" – коли вносяться зміни до 

структури, складу і чисельності армії, виходячи з необхідності захисту національних 

інтересів від нових загроз. 

Напрями удосконалення ЗРВБД. 

Процес забезпечення воєнної безпеки має не тільки динамічний, але і ітераційний 

характер. Він передбачає складні зворотні зв’язки для внесення коректив, якщо в рамках 

визначених обмежень не вдається забезпечити необхідних можливостей сектора безпеки. 

Коригування може відбуватися також на різних рівнях. 

На рівні сектору безпеки здійснюється пошук більш ефективних варіантів розвитку сил 

та засобів (нові пропозиції щодо структури, чисельності, схеми взаємодії, способів 

підготовки тощо). 

На стратегічному рівні баланс між бажаним і наявним досягається впровадженням 

нових способів, щодо виявлення і реагування на сучасні і перспективні загрози, 

співробітництвом з міжнародними системами безпеки, переходом на принципово нові 

технології безпеки, зняттям обмежень на обсяги фінансування, вирішенням окремих 

конфліктів переважно політичними або дипломатичними засобами тощо. При цьому, якщо 

дані заходи не забезпечують захист національних інтересів від прогнозуємих загроз, тоді 

приймається рішення на найвищому політичному рівні, щодо зміни стратегічних цілей і 
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рівні амбіцій 

Спроможності 

Інститути сектора 

безпеки 
Цілі 



 174 

пріоритетів розвитку держави. Як правило, такий зв’язок спрацьовує рідко – лише на етапах 

глибокої трансформації суспільства, у випадку війни або кардинальних змін міжнародної 

обстановки. 

З метою удосконалення ЗРВБД пропонується: 

1. Уточнити типологізацію наявних і перспективних загроз воєнній безпеці з 

урахуванням сучасних тенденцій її розвитку. 

2. Розробити системи часткових критеріїв та показників (індикаторів) воєнної безпеки, 

а також комплексного критерію і інтегрованого показника в цілому. 

3. Привести у відповідність та узгодити між собою чинні нормативно-правові акти з 

питань національної безпеки щодо категорійно-понятійного апарату, класифікації та 

переліку загроз, небезпек, викликів. 

4. Розробити адекватні математичні моделі. 

5. Розробити комплексну методику розрахунку рівнів воєнної безпеки з урахуванням 

досвіду використання чинних методик. 

6. За результатами проведення аналізу сектора безпеки уточнити функції та завдання 

його складових щодо здійснення стратегічного моніторингу, насамперед завчасного 

виявлення загроз (небезпек, викликів). 

7. Розробити інтегровану систему бази даних і знань з питань стратегічного планування 

і управління, насамперед базу паспортів загроз (небезпек, викликів), регламент їхньої 

актуалізації та доступу. 
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Жук А.В. (ВІКНУ) 

 
ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 
У статті розкриваються основні аспекти інформаційної безпеки. Здійснюється оцінка 

існуючого стану інформаційної безпеки України. Проводиться аналіз перспектив забезпечення 

інформаційної безпеки України. 

Ключові слова: інформаційна безпека, національна безпека, інформаційний простір, засоби 

масової комунікації, законодавство України. 

 

В статье раскрываются основные аспекты информационной безопасности. 

Осуществляется оценка текущего состояния информационной безопасности Украины. 

Проводится анализ перспектив обеспечения информационной безопасности Украины. 

Ключевые слова: информационная безопасность, национальная безопасность, 

информационное пространство, средства массовой коммуникации, законодательство Украины. 

 

The basic aspects of informative security open up in the article. The estimation of current status of 

informative security of Ukraine is carried out. The analysis of prospects of providing of informative 

security of Ukraine is conducted. 

Key Words: information security, national security, information space, mass media, legislation of 

Ukraine. 

 

Вступ. Питання інформаційної безпеки України в сучасних умовах є надзвичайно 

актуальними і вимагають поглибленого вивчення. Загалом система інформаційної безпеки 

має відбивати стан захищеності національних інтересів саме в інформаційній сфері від 

зовнішніх та внутрішніх загроз як самої держави чи суспільства, так і конкретної людини. 

Система інформаційної безпеки є одночасно елементом системи вищого рівня – 

міжнародного, національного, місцевого. Але сьогодні підсистеми, що входять до цієї 

макросистеми, ще не вивчені на належному рівні та не мають комплексного, системного 

дослідження з виходом на сучасні конструкції й пропозиції. Це стосується також питань 

щодо стану інформаційної безпеки в Україні. 

Дослідження науково-теоретичних та практичних особливостей інформаційної безпеки 

дозволить визначити та розв’язати завдання щодо створення ефективної системи 

інформаційної безпеки держави. 

Щодо стану інформаційної безпеки України. З моменту отримання незалежності для 

інформаційного простору України існували загрози, серед яких найбільш небезпечними були 

такі:  

1. Слабка інтегрованість України у світове інформаційне поле, недостатня 

кваліфікованість й активність її інформаційних служб. Це є причиною того, що уявлення 

про Україну формують у світовому інформаційному полі не її власні засоби масової 

інформації (ЗМІ), а відповідні засоби та агентства інших держав. При цьому останні 

виходять із своїх геополітичних, політичних, військових, економічних інтересів. Таким 

чином, формується спотворений образ України, її зовнішньої та внутрішньої політики, що 

негативно впливає на її міжнародний авторитет. Крім того, Україна не може протистояти 

інформаційно-пропагандистським акціям інших держав, які через вторгнення в 

інформаційний простір України намагаються забезпечити свої політичні та економічні 

інтереси, що створює загрозу національній безпеці України.  

2. Використання ЗМІ окремими політичними силами. Для реалізації своїх планів окремі 

політичні партії, рухи, громадські об’єднання України використовують ЗМІ України. З цією 

метою проводяться пропагандистські кампанії, розповсюджується спеціально підібрана 

інформація тощо.  

3. Негативні наслідки міжпартійних відносин. Окремі політичні партії, рухи, 
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об’єднання у боротьбі за посилення свого впливу, а також з метою реалізації 

вузькопартійних цілей нехтують чинним законодавством. Це призводить до того, що вони 

використовують ЗМІ, друковану продукцію, наочну агітацію таким чином, що це створює 

загрозу інформаційній безпеці.  

4. Вплив міжконфесійних конфліктів. Проблеми, що існують у релігійній сфері, 

призводять до появи в інформаційному просторі України небезпечних явищ – погроз, 

підбурювання однієї частини віруючих на іншу, поширення необ’єктивної інформації, яка 

здатна загострити ситуацію. 

5. Некомпетентність працівників державних органів і установ. Цей чинник негативно 

впливає на якість і спрямованість інформаційного матеріалу і тим самим створює можливість 

соціально-політичних конфліктів. Його дія виявляється через неповну, запізнілу інформацію. 

6. Недостатній професійний рівень працівників ЗМІ. У ЗМІ, Інтернеті з’являються 

матеріали, що пропагують вседозволеність, аморальність, нехтування патріотичними та 

громадськими обов’язками, моральними принципами. Це може призвести до загострення 

соціально-економічного та політичного стану. 

7. Вплив на ЗМІ організованої злочинності, мафіозних структур. Злочинні угруповання 

намагаються перешкодити розбудові міцної демократичної держави, створити в Україні 

умови всеохоплюючої корумпованості тощо. З’являється інформаційна продукція, що 

підриває авторитет і довіру до правоохоронних органів, державних структур, пропагує 

кримінальний світ. 

8. Недосконалість технічного захисту інформаційного простору України. У зв’язку з 

тим, що обробка інформації, у тому числі й такої, що становить державну таємницю, 

здійснюватиметься з використанням найсучасніших технічних засобів, виникає необхідність 

у її технічному захисті [1]. 

На сьогоднішній день без розвинутого інформаційного простору жодна держава не 

здатна вести ефективну політику та протистояти сучасним загрозам. Аналіз компетентних 

джерел дає можливість констатувати той факт, що інформаційний простір України 

сформований не в повній мірі. 

Причинами недосконалості інформаційного простору України є такі: 

· недостатні обсяги вироблення конкурентоспроможного національного 

інформаційного продукту; 

· незадовільний стан безпеки інформаційно-комп’ютерних систем у галузі державного 

управління, фінансової і банківської сфери, енергетики, транспорту, внутрішніх та 

міжнародних комунікацій тощо; 

· відсутні національна стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні та 

план дій щодо її реалізації; 

· немає координації зусиль державного і приватного секторів для ефективного 

використання наявних ресурсів; 

· відставання у впровадженні технологій електронного бізнесу, електронних бірж та 

аукціонів, електронних депозитаріїв, використанні безготівкових розрахунків за товари та 

послуги; 

· розвиток нормативно-правової бази інформаційної сфери є недостатнім;  

· рівень інформаційної представленості України в інтернет-просторі є низьким, а 

присутність в Інтернеті україномовних інформаційних ресурсів – недостатньою; 

· рівень комп’ютерної грамотності населення є недостатнім, впровадження нових 

методів навчання із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій – 

повільним; 

· при подоланні інформаційної кризи акценти зроблено не на розвиткові інформаційної 

периферії, яка повинна реєструвати та зберігати поточні записи у формі, придатній для 

оперативного використання, а на побудові аналітичних, ситуаційних та інших центрів, 

призначених споживати, а не створювати інформацію [2]. 

Визначення загальних засад створення сучасної державної інформаційної системи, яка 
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б функціонально відповідала ринковим потребам, залишається складною проблемою. 

У спадщину від тоталітарного минулого Україні дісталась закритість об’єктивної 

інформації для широкого загалу. З одного боку, ця закритість є природним наслідком 

нерозвиненості національного інформаційного простору, а з іншого – її причиною є відомча 

«приватизація» даних, яка робиться під гаслом захисту державної чи комерційної таємниці, 

звужуючи проблему інформаційної безпеки держави до окремих її аспектів. 

Аналіз стану інформаційної безпеки України показує, що до основних проблем 

забезпечення інформаційної безпеки належать проблеми загальносистемного характеру, що 

включають правові та нормативно-правові, науково-технічні, економічні, організаційні, 

кадрові проблеми тощо. 

Важливою складовою розвитку інформаційного простору України є вдосконалення 

механізмів реєстрації інформації, що отримується Україною в результаті її міжнародної 

діяльності. Міжнародні договори, які ратифіковані Україною, зокрема Договір про безпеку і 

співробітництво в Європі, Договір «Відкрите небо», Угода про партнерство та 

співробітництво між Європейським співтовариством і Україною, Додатковий протокол до 

Європейської конвенції про інформацію щодо іноземного законодавства та інші міжнародні 

угоди, які зобов’язують країни-учасниці здійснювати багатосторонній обмін інформацією, 

потребують створення загальнодержавних механізмів зберігання та споживання отриманої 

інформації в національних інтересах. Необхідно поступово відходити від стану 

інформаційного донорства і переходити до інформаційного партнерства. Варто зазначити, 

що велика кількість таких документів носить декларативний чи навіть формальний характер 

[3]. 

Інформаційна безпека в сучасному постіндустріальному світі, в якому основним 

товаром є інформація, в якому саме та чи інша інформація впливає на прийняття державою 

тактичних та стратегічних рішень, є основою національної безпеки. Для України, яка прагне 

до Європейського співтовариства, особливо важливим є приведення чинного законодавства 

до європейських стандартів, що передбачає прийняття нових законів, вдосконалення та 

доопрацювання чинних законів [4]. 

Щодо перспектив забезпечення інформаційної безпеки України. В законі України 

«Про основи національної безпеки» окремою сферою визначена інформаційна безпека та 

основні напрямки державної політики з питань національної безпеки України в 

інформаційній сфері: 

· забезпечення інформаційного суверенітету України; 

· вдосконалення державного регулювання розвитку інформаційної сфери шляхом 

створення нормативно-правових та економічних передумов для розвитку національної 

інформаційної інфраструктури та ресурсів, впровадження новітніх технологій у цій сфері, 

наповнення внутрішнього та світового інформаційного простору достовірною інформацією 

про Україну; 

· активне залучення ЗМІ до боротьби з корупцією, зловживанням службовим 

становищем, іншими явищами, які загрожують національній безпеці України; 

· забезпечення неухильного дотримання конституційного права громадян на свободу 

слова, доступу до інформації, недопущення неправомірного втручання органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльності ЗМІ, дискримінації 

в інформаційній сфері й переслідування журналістів за політичні позиції; 

· вжиття комплексних заходів щодо захисту національного інформаційного простору 

та протидії монополізації інформаційної сфери України [5]. 

За роки незалежності в Україні створені основні елементи системи забезпечення 

інформаційної безпеки, напрацьовано нормативно-правову базу їх діяльності, визначено 

основні функції й повноваження державних органів в інформаційній сфері. 

Правові засади побудови поточної діяльності та розвитку системи забезпечення 

інформаційної безпеки України складають: Конституція України, Закон України «Про 

основи національної безпеки України», Доктрина інформаційної безпеки України, інші 
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законодавчі та нормативні акти, що регулюють відносини в інформаційній сфері. Створене 

правове підґрунтя має досить розвинений характер: більшість правових норм відповідають 

міжнародним стандартам, принципам і нормам забезпечення прав громадян на свободу 

слова, отримання та поширення інформації. Водночас чинна нормативно-правова база в 

інформаційній сфері потребує вдосконалення з метою усунення суперечностей і заповнення 

прогалин у законодавстві.  

Основні функції системи забезпечення інформаційної безпеки України: 

1) створення та забезпечення діяльності державних органів – елементів системи 

забезпечення інформаційної безпеки, що включає: 

· створення правових засад для побудови, розвитку та функціонування систем; 

· формування організаційної системи структури та її окремих елементів, визначення та 

раціональний розподіл їх функцій; 

· комплексне забезпечення діяльності елементів системи: кадрове, фінансове, 

матеріальне, технічне,інформаційне та ін. 

· підготовку елементів системи до виконання покладених на них функцій згідно з 

призначенням; 

2) управління діяльністю системи забезпечення інформаційної безпеки, що включає: 

· вироблення стратегії і планування конкретних заходів щодо забезпечення 

інформаційної безпеки; 

· організація і безпосереднє керівництво системою та її структурними елементами 

· оцінку результатів дій, витрат на проведення заходів щодо забезпечення 

інформаційної безпеки та їх наслідків; 

3) здійснення планової та оперативної діяльності щодо забезпечення інформаційної 

безпеки, що включає: 

· визначення національних інтересів та їх пріоритетів в інформаційній сфері; 

· прогнозування виявлення та оцінку можливих загроз, дестабілізуючих чинників та 

конфліктів в інформаційній сфері, причини їх виникнення, а також наслідки їх прояву; 

· запобігання та усунення впливу загроз та дестабілізуючих чинників на національні 

інтереси в інформаційній сфері; 

· локалізацію, деескалацію та розв’язання інформаційних конфліктів; 

· ліквідація наслідків інформаційних конфліктів або впливу дестабілізуючих чинників; 

4) міжнародне співробітництво в сфері інформаційної безпеки,що включає: 

· розроблення нормативно-правової бази, що регулює інформаційні відносини між 

державами та їх взаємодію в галузі інформаційної безпеки; 

· входження в існуючі та утворення нових двосторонніх та багатосторонніх структур 

(організацій), діяльність яких спрямована на спільне вирішення проблем інформаційної 

безпеки; 

· участь у роботі керівних, виконавчих та забезпечувальних підрозділів цих структур 

(організацій), спільне проведення планових та оперативних заходів.  

Виконання цих функцій є необхідною умовою ефективного функціонування системи 

забезпечення інформаційної безпеки України [6]. 

Система забезпечення інформаційної безпеки – організована державою сукупність 

державних органів, посадових осіб, громадських організації, окремих громадян, об’єднаних 

цілями та завданнями захисту національних інтересів країни в інформаційній сфері, які 

реалізують державну політику та здійснюють узгоджену діяльність у межах законодавства 

України. 

Загалом, в Україні створена і функціонує структурно-ієрархічна повна система 

забезпечення інформаційної безпеки. Функції та повноваження відповідних державних 

органів закріплені в нормативно-правових актах різного рівня – Конституції України, 

законах України, указах президента України, постановах Кабінету Міністрів України, інших, 

у т. ч. відомчих нормативно-правових актах. Водночас розподіл функцій між окремими 
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суб’єктами системи та схема їх взаємодії потребують удосконалення.  

Проте, в Україні, незважаючи на декларації, фактично відсутні реальні можливості не 

тільки для організації превентивних заходів, а й для реального захисту від інформаційної 

агресії.  

Прикладом цього є практично повна поразка української влади як на внутрішній, так і 

на зовнішній аренах: у відбитті інформаційних атак з боку Росії в «газовій» і «продовольчій» 

війні, з боку Румунії – у будівництві фарватеру на плавнях Дунаю, а фактично нашого права 

на ефективне використання Дунайської транспортної артерії; Туреччини – у компрометації 

курортів у Криму; з боку Білорусі – у роздмухуванні антиукраїнських настроїв, наприклад, у 

справі спостерігачів на виборах; з боку Німеччини – у антидемпінгових розслідуваннях 

продажу українського текстилю в ЄС через публікації в пресі; з боку США – у 

антиукраїнських мітингах та висловленнях стурбованості владних структур, що негативно 

позначилося на іміджі нашої держави через дрібні антиєврейські заяви МАУП, які фактично 

не мали ніякого впливу в Україні. 

Варто зазначити, що Україна має достатній потенціал для відстоювання своїх позицій у 

міжнародному телерадіопросторі, і не тільки для протистояння інформаційній агресії, а й для 

позитивного супроводу дій української влади в реалізації національних інтересів. Для цього 

необхідно: 

1. Виконати вимоги ст. 17 Конституції України і законодавчо врегулювати заходи та 

механізми захисту від інформаційної агресії, ухвалити спеціальний закон чи внести 

відповідні поправки у чинне законодавство:  

– насамперед варто припинити дію Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» від 13 січня 2006 року, який, крім безлічі 

невідповідностей Конституції України і європейським нормам, а також юридичним 

нонсенсам, фактично ліквідує не тільки зовнішньополітичні національні ЗМІ, а й усі 

державні (яких залишилося менше 3 % від загальної кількості телерадіоорганізацій), і в 

найближчій перспективі – суспільні телерадіоорганізації. У всіх країнах, де існують 

зовнішньополітичні ЗМІ, включаючи США, Росію та інші, вони є державними; 

– внести у Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 

розділ, присвячений інформаційній безпеці, змінивши саму ідеологію трактування цього 

поняття: в Україні під «інформаційною безпекою» розуміють здебільшого захист інформації, 

а в інших країнах (Росія, Китай, США, Великобританія, Канада тощо) інформаційна безпека 

розглядається як ключова галузь забезпечення національної безпеки. 

2. Прийняти на законодавчому рівні повноцінну Концепцію державної інформаційної 

політики, затвердивши відповідні першочергові напрями з реалізації заходів інформаційної 

безпеки. Верховна Рада України відхилила 05.07.2011 урядовий законопроект № 7251 «Про 

Концепцію державної інформаційної політики». 

3. Прийняти Закон України “Про інформаційну безпеку України”, проект якого 

поданий до Верховної Ради України ще 22.09.2004 та відхилений нею 14.01.2005. 

4. Прийняти пріоритетну державну програму зі створення національного супутника 

зв’язку і телерадіомовлення. 

Українські засоби розповсюдження телерадіосигналу не лише морально застаріли, а й 

не відповідають елементарним якісним показникам і тому просто не можуть бути 

ефективними. 

5. Для реалізації ефективного інформаційного супроводу зовнішньої політики України 

Кабінету Міністрів забезпечити подальший розвиток Державної телерадіокомпанії 

«Всесвітня служба» Українське телебачення і радіомовлення» як окремої спеціалізованої 

структури, що включає канали телебачення, радіомовлення, інтернет-мовлення та інтернет-

видання. 

Практично в усіх країнах світу, що мають ЗМІ, спрямовані на зарубіжну аудиторію, 

вони є самостійними одиницями, які безпосередньо підпорядковуються спеціалізованим 

державним органам: Росія – «Голос России», «Русский мир», «Russia Today» – Міністерству 
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культури; США – «Голос Америки», «Свобода/Свободна Європа», «ТВ-Марті», «Аль Хурра» 

та «Worldnet» – Раді керівників з мовлення – самостійній структурі в уряді США; 

Міжнародна служба Бі-Бі-Сі – Міністерству іноземних справ Великобританії, незважаючи на 

те, що наче входять за назвою у загальну корпорацію Бі-Бі-Сі; Білорусь – «Бєларусь-ТВ» – 

Держтелерадіо; Туркменія – 4-й канал, який веде мовлення на шести іноземних мовах, – 

Міністерству інформації тощо. 

6. Активізувати і розширити інформування населення інших країн про послідовну 

політику держави, спрямовану на зміцнення демократизації і забезпечення прав людини в 

Україні, дії щодо інтеграції України в ЄС, СОТ і встановлення дружніх партнерських 

відносин з Росією та країнами СНД тощо. З цією метою: – забезпечити титрування передач 

англійською та іншими іноземними мовами; – створити низку постійних циклових передач 

англійською, російською, іспанською, німецькою мовами. 

7. З метою витіснення з українських кабельних мереж закордонних телеканалів, 

зокрема російських, Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення 

включити програму УТР для обов’язкового показу в соціальному пакеті всіх кабельних 

мереж України; дозволити місцевим телерадіоорганізаціям замість російських та інших 

іноземних програм ретранслювати УТР в обсягах, необхідних для заповнення їх ліцензійного 

обсягу мовлення [7]. 

Висновки. Отже, інформаційна безпека є однією з основних складових національної 

безпеки країни. Її забезпечення з використанням грамотно сформульованої національної 

інформаційної політики значно сприяло б досягненню успіху у виконанні завдань в 

політичній, воєнно-політичній, воєнній, економічній, соціальній та інших сферах державної 

діяльності. Зокрема, впровадження вдалої інформаційної політики може істотно впливати на 

зниження напруженості та розв’язання зовнішньополітичних і воєнних конфліктів. 

Постійне обмеження коштів не дає можливості забезпечення ефективної інформаційної 

безпеки України, прогресивного розвитку сучасного мовлення, оперативного та масового 

реагування на інформаційні виклики, транслювання телепередач на країни мовлення з метою 

формування позитивного іміджу України. 
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДГОТОВКОЮ ДЕРЖАВИ ДО ОБОРОНИ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 

 
У статті на основі аналізу тенденцій розвитку інформаційної боротьби та її впливу на 

системи управління запропоновано можливі шляхи підвищення ефективності управління 

підготовкою держави до оборони.  

Ключові слова: інформаційна боротьба, підготовка держави до оборони. 

 

В статье на основе анализа тенденций развития информационной борьбы и ее 

воздействия на системы управления предложены возможные направления повышения 

эффективности подготовки государства к обороне. 

Ключевые слова: информационная борьба, подготовка государства к обороне. 

 

In the article the analysis of informative fight trends and its influence on control system was 

conducted. Also authors offer the possible ways of efficiency increasing of preparation of state to the 

defense management system. 

Keywords: informative fight trends, preparation of state to  defense management system. 

 

Вступ. Після набуття Україною незалежності одним із нових завдань, які постали перед 

воєнно-політичним керівництвом держави, є визначення шляхів забезпечення національної 

безпеки і підтримання відповідного рівня обороноздатності держави в умовах радикальної 

зміни суспільно-економічних відносин. Зокрема, в державному управлінні відбувся перехід 

від тотальної централізації та жорсткого регулювання всіх аспектів діяльності управлінських 

структур до підвищення “ступеня свободи” органів управління та необхідності самостійного 

визначення основних способів досягнення визначеної стратегічної мети. Раніше кожна 

управлінська структура отримувала “зверху” не тільки інформацію про своє головне 

призначення, а й детальний перелік завдань, показників і критеріїв оцінки діяльності, які 

автоматично закладались в основу функціонування органу державного управління. Його 

головне завдання полягало у пошуку ефективних шляхів виконання рутинних завдань в 

умовах стабільного зовнішнього середовища. Проте сьогодні, в умовах зростання 

динамічності змін оточення, кожна урядова структура, у тому числі і Міністерство оборони 

України, інші центральні органи виконавчої влади мають самі оцінювати і прогнозувати 

параметри середовища функціонування, а найголовніше – визначати свої довгострокові цілі, 

підпорядковані визначеній законодавством меті, та стратегію їх досягнення. При цьому 

колишня управлінська парадигма виявилась неефективною в умовах приватизації 

стратегічних підприємств, щорічних змін порядку і обсягів фінансування та різкого 

зменшення терміну перебування на посаді керівників всіх ланок. Зазначені та низка інших 

чинників призвели до низької якості виконання довгострокових програм та проектів, що 

суттєво ускладнило підготовку держави до оборони за всіма складовими – реформування та 

розвиток Збройних Сил України, підготовка національної економіки, території, населення 

тощо, до функціонування в умовах особливого періоду. Така ситуація частково пояснюється 

намаганням використовувати застарілі підходи до стратегічного управління підготовкою 

держави до оборони в суспільно-економічних умовах, що радикально змінились за останні 

два десятиліття. 

Водночас, аналіз світового досвіду показує, що в країнах, де вже сформований 

суспільно-економічний устрій, який будує наша держава, а саме з демократичною формою 

правління, високою часткою приватного сектору в національній економіці, періодичною 

зміною вищого воєнно-політичного керівництва в результаті демократичних виборів та 

обмеженими термінами перебування на посаді ключових фігур в забезпеченні національної 
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безпеки, реалізовуються стратегічні програми та проекти, які дозволяють підтримувати 

високий рівень розвитку оборонно-промислового комплексу, бойового потенціалу збройних 

сил та утримувати провідні позиції на міжнародній арені. Це свідчить про те, що в провідних 

країнах світу використовуються адекватні сучасним умовам підходи до стратегічного 

управління підготовкою держави до оборони, які мають суттєві відмінності від тих, що 

використовувались наприкінці минулого століття.  

Необхідно зазначити, що “холодна війна” була яскравим прикладом конфлікту між 

блоками з різними типами стратегічного управління. Здатність визначати реальні стратегічні 

цілі, концентрувати зусилля і ресурси на їх досягненні та дотримуватись послідовності, 

незважаючи на зміну персоналій, що займають ключові державні пости, дозволили, в решті 

решт, досягнути стратегічної мети одній із сторін без прямого збройного зіткнення. Проте 

саме потужні воєнні потенціали противників та їх високий ступінь готовності до ведення 

війни і були стрижневим чинником стримування від застосування збройних сил. За 

паритетних воєнних потенціалів, досягнути стратегічної мети вдалось стороні, у якої система 

стратегічного управління підготовкою держави до оборони виявилась далекогляднішою та 

більш послідовною. 

Крім того, порівнюючи рейтинги країн з найвищим рівнем якості життя [2] та країн з 

високим рівнем обороноздатності, а саме рівнем розвитку національного ОПК та бойовим 

потенціалом збройних сил [3], очевидним є висновок, що за рідким винятком ці списки 

практично тотожні (до речі, рівень воєнних загроз для цих країн не перевищує рівень загроз 

для України). Тобто “заїжджений” постулат про те, що підготовка держави до оборони є 

рудиментом радянської епохи та не сумісна з високим рівнем якості життя не витримує 

ніякої критики. Навпаки, наявність в країні ефективно дієвої (діючої) системи стратегічного 

управління підготовкою держави до оборони дозоляє державі не тільки бути готовою до 

протистояння у воєнному (в збройному) конфлікті, а й стимулює розвиток національної 

економіки та інфраструктури, підвищує консолідацію населення навколо національної ідеї і, 

тим самим, має значний вплив на рівень розвитку країни.  

Визначенню шляхів підвищення ефективності системи стратегічного управління 

підготовкою держави до оборони і присвячена дана стаття. 

Реалізація довгострокових програм є нічим іншим, як намаганням досягнути визначеної 

стратегічної мети, – для цього, власне, такі програми і розробляються. При цьому і 

розроблення, і організація виконання таких програм є функціями системи управління 

стратегічного рівня [1].  

Необхідно зазначити, що перманентне зростання складності об’єктів управління, 

обсягів інформації, яка використовується в процесах управління, та значне розширення 

переліку завдань, які при цьому вирішуються, неминуче призводять до вертикального 

розподілу системи управління на рівні. Зазвичай виділяється три рівні органів та суб’єктів 

управління: 

низовий (тактичний) рівень – управлінці, які керують переважно виконавцями 

безпосередніх функцій організації; 

середній (оперативний) рівень – керівники підрозділів, що складаються з декількох 

структурних одиниць; керівники департаментів, управлінь, служб апарату управління, 

допоміжних та обслуговуючих підрозділів, керівники цільових програм та проектів, які 

забезпечують та організовують виконання окремих функцій організації;  

вищий (стратегічний, інституційний, топ-менеджмент) рівень – адміністрація 

організації, яка здійснює загальне стратегічне управління – визначає цілі організації, 

стратегії і програми їх досягнення, оцінює результати діяльності організації в цілому. Тобто, 

організаційно стратегічне управління підготовкою держави до оборони – це найвищий 

рівень державної управлінської діяльності.  

Водночас, в найбільш загальному сенсі, управління можна розглядати як процес 

формування цілеспрямованої поведінки об’єкта управління шляхом інформаційних впливів, 

що продукуються суб’єктом. Тому, розглядаючи стратегічне управління підготовкою 
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держави до оборони як процес, його можна визначити, що це теорія і практика розробки, 

прийняття, реалізації і оцінки виконання взаємопов’язаних стратегічних рішень, 

спрямованих на досягнення державою необхідного рівня обороноздатності. Звідси, в свою 

чергу, стратегічне управління підготовкою держави до оборони включає:  

оцінювання і прогнозування розвитку воєнно-політичної та воєнно-стратегічної 

обстановки (визначення бачення); 

прогнозування характеру можливого воєнного конфлікту; 

визначення мети (місії, головного призначення) і завдань (цілей) всіх складових 

системи забезпечення воєнної безпеки;  

визначення бажаних оперативно-стратегічних можливостей Збройних Сил України, 

розроблення програм для їх досягнення, розподіл ресурсів для їх реалізації, тощо.  

Стратегічне управління координує і об’єднує дії усіх елементів системи забезпечення 

воєнної безпеки для досягнення і підтримки відповідного рівня обороноздатності держави в 

умовах зростаючої динаміки змін у всіх сферах життєдіяльності та постійного зростання 

інформаційної невизначеності.  

Для здійснення стратегічного управління підготовкою держави до оборони в провідних 

країнах світу, як правило, створюється відповідна система, на яку покладається виконання 

наведених вище функцій. І хоча в Україні законодавчо така система не визначена, але в 

цілому вона створена, проте її діяльність не організована на належному рівні, про що 

свідчать проблеми із підтримкою рівня обороноздатності України, які можна назвати 

“хронічними” [4].  

Прискорення змін у навколишнім середовищі, зростання конкуренції за ресурси, 

глобалізація інформаційних та економічних процесів, поява нових форм боротьби, 

інтенсивний розвиток інформаційно-телекомунікаційних систем, які роблять можливим 

блискавичне розповсюдження інформації, її одержання та доведення до об’єкта управління, 

широка доступність сучасних інформаційних технологій, зміна балансу між роллю людини і 

техніки, а також ряд інших факторів призвели до різкого зростання значення стратегічного 

управління. При цьому дедалі значніше підсилюються негативні наслідки помилок в сфері 

стратегічного управління підготовкою держави до оборони. В умовах, коли в стислий термін 

створюються новітні типи і види озброєнь, кардинально змінюється характер воєнних 

конфліктів, зненацька виникають нові виклики і загрози й на очах зникають можливості, що 

існували багато років, – ціна розплати за помилкові стратегічні рішення стає надзвичайно 

високою.  

Зважаючи на багатоаспектність діяльності системи стратегічного управління 

підготовкою держави до оборони, в статті розглянемо тільки інформаційний аспект її 

функціонування.  

В сучасних умовах залежність процесів, які відбуваються в різних сферах воєнної 

діяльності, від якості функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем, неухильно 

зростає. Ефективність функціонування більшості сучасних засобів збройної боротьби 

визначається, у першу чергу, можливостями автоматизованих систем управління і зв'язку. 

З'являється широкий спектр методів і засобів впливу на подібні системи шляхом виведення з 

ладу їх окремих структурних елементів, ключових компонентів чи маніпуляції інформацією 

в них в інтересах зацікавлених сторін.  

Інформаційно-технологічний прогрес створює умови для прискореного 

удосконалювання озброєння і військової техніки на основі широкого впровадження нових 

інформаційних технологій. Основними особливостями нового покоління озброєнь стають 

кардинальне збільшення точності, дальності і потужності дії, різке збільшення можливостей і 

підвищення якісних характеристик систем розвідки, збору й обробки інформації. 

Високошвидкісна передача великих масивів інформації стає одним із найважливіших 

факторів підвищення якості сучасних систем управління.  

За оцінками фахівців багатьох країн світу, інформаційно-психологічні операції 

поступово займають одне з провідних місць в загальній системі бойового застосування 
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військ, якісно змінюють характер бойових дій, про що наочно свідчить досвід останніх 

воєнних конфліктів. Вони не обмежуються тільки воєнною сферою: поєднання державних і 

військових зусиль, координація такої діяльності на найвищому державному рівні вже 

практично втілена в процес функціонування систем стратегічного управління підготовкою 

держави до оборони у переважній більшості провідних країн світу. 

Зазначена система взаємодіє із зовнішнім середовищем та об’єктами, на які вона 

здійснює вплив, шляхом обміну інформацією. Головною функцією системи стратегічного 

управління підготовкою держави до оборони є вироблення управляючого впливу на об’єкт – 

тобто надання йому свого роду “інформаційного імпульсу”. При цьому об’єкт управління 

має отримати від органів стратегічного управління інформацію щодо: 

мети свого функціонування та цільові вимоги до нього; 

опису загальних процедур і правил свого функціонування; 

опису ресурсів, які можуть бути використані об’єктом управління в процесі досягнення 

мети функціонування; 

критеріїв вибору альтернатив; 

показників і критеріїв оцінювання своєї діяльності. 

Для надання цієї інформації система управління має в свою чергу зібрати необхідну для 

прийняття рішень інформацію та опрацювати її. 

Опрацювання інформації в системі стратегічного управління схематично можна 

представити таким чином, як це наведено на рис. 1.  
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Рис. 1. Опрацювання інформації в системі стратегічного управління 

 

Наведений рисунок дозволяє зрозуміти, що в інформаційному аспекті систему 

стратегічного управління підготовкою держави до оборони можна представити як, свого 

роду, “інформаційну воронку”, яка отримує надзвичайно великі обсяги інформації, аналізує 

її, визначає цінність та перевіряє достовірність отриманих даних і з використанням 

усталених процедур приймає рішення та доводить його до об’єкта управління – тобто 

здійснює управляючий вплив. Можна сказати, що з великого розмаїття інформації 

формується “інформаційний згусток”, який і спонукає об’єкт управління до дій. Тут 

необхідно зазначити, що сучасні стратегічні концепції розглядають систему стратегічного 

управління підготовки держави до оборони в мирний час, а в воєнний воєнно-політичне 

керівництво в цілому, як  першочерговий, найпріоритетніший об’єкт зосередження зусиль 

[5]. А можливість ведення “необмеженої війни” [6] без фактичного проголошення її “гарячої 
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фази”, призводить до того, що система стратегічного управління підготовкою держави до 

оборони навіть за умов мирного часу знаходиться під постійним впливом і в першу чергу – 

інформаційним. Цей процес є перманентним і не залежить від переконань чи поглядів 

суб’єкта управління. Навпаки, вищим проявом майстерності ведення інформаційної 

боротьби є приховане формування у суб’єкта управління впевненості у її відсутності і повній 

самостійності прийняття рішень. (Злодій не вмикає світло під час крадіжки). 

Розглянемо сучасні (вже можливі) підходи до ведення інформаційної боротьби 

стосовно системи стратегічного управління підготовкою держави до оборони. Її “чутливими 

точками” щодо здійснення заходів інформаційної боротьби є:  

вхідна інформація;  

система прийняття рішень;  

канали передачі даних.  

Зважаючи на те, що як і будь-яка боротьба, інформаційна ведеться у двох основних 

формах – наступальній та оборонній (активній та захисній), стає можливим визначити 

можливі пріоритети їх реалізації з огляду на співвідношення витрат ресурсів та можливих 

результатів. 

При активній формі ведення інформаційної боротьби:  

втручання в процес передавання управляючого впливу з метою його деформації в 

сприятливий для бажаної зміни стану чи курсу об’єкта управління;  

при неможливості втрутитись в процес передавання управляючого впливу має бути 

розглянутою можливість втручання в процес обробки інформації, у тому числі – шляхом 

впливу на особу, яка приймає рішення; 

нарешті найскладнішим варіантом інформаційного впливу на систему стратегічного 

управління підготовкою держави до оборони є вплив на зміст (спотворення) вхідної 

інформації, наприклад, (різними методами, для вироблення системою завідомо 

деформованого управляючого впливу) шляхом (у формі) “зливу” недостовірної інформації, 

проведення дезінформаційних заходів тощо, проте кінцевою метою є, знову ж таки, вплив на 

стан об’єкта управління. 

І лише якщо вплив на систему управління не дозволяє досягнути бажаного результату, 

тільки тоді здійснюється (починається) вплив безпосередньо на об’єкт управління. Ці 

міркування дають можливість зрозуміти, коли “необмежена війна” переходить у фазу 

відкритої збройної боротьби: якщо атакуюча сторона не досягла політичної мети впливом на 

систему управління, а мета залишається актуальною і втрати в ході можливого конфлікту не 

прогнозуються вище максимально допустимих, саме тоді і приймається рішення на 

розв’язання воєнного (початок відкритого) конфлікту, тобто безпосередній вплив на об’єкт 

управління – збройні сили, населення, економіку, інфраструктуру протидіючої сторони 

(опонента). При цьому інші форми боротьби, в т.ч. інформаційна, не припиняються, а 

навпаки загострюються. Відповідно, інформаційна боротьба проти системи стратегічного 

управління підготовкою протидіючої сторони (держави) до оборони ведеться з метою 

недопущення досягнення нею (країною) рівня обороноздатності, який (може стримати від) у 

разі розв’язання збройного конфлікту, може призвести до (тобто завдати) втрат, які 

перевищать максимально прийнятні для суб’єкта агресії. 

Аналогічно, для захисту власної системи стратегічного управління ключовими є три 

напрями: 

захист інформаційних мереж та каналів передачі даних від несанкціонованого 

втручання; 

захист суб’єктів стратегічного управління від втручання в процес функціонування 

системи; 

захист від надходження недостовірної інформації, підвищення якості аналітичної 

роботи. 

І знову ж таки зазначимо, що все вищеперелічене буде даремною витратою ресурсів і 

часу без потужного потенціалу стримування противника, хоча і активні, і захисні напрями 
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інформаційної боротьби за співвідношенням зусиль та результатів вже сьогодні значно 

перевищують ефективність військових, а акценти в політичній боротьбі перманентно 

зміщуються від розв’язання протиріч шляхом збройної боротьби до пріоритету 

інформаційної, яка дозволяє досягнути політичної мети і одночасно уникнути 

безпосереднього зіткнення на полі бою. Тому сторона, яка краще володіє стратегією і 

тактикою ведення боротьби в інформаційному просторі, має в сучасних умовах істотні 

переваги. Усвідомлення цього вже знайшло своє відображення у функціонуванні систем 

стратегічного управління підготовкою держави до оборони провідних країн світу.  

З метою ефективного ведення інформаційної боротьби ряд країн мають власні 

концепції інформаційної війни, які відбивають систему поглядів вищого воєнно-

політичного керівництва держави на роль і місце інформаційної боротьби у забезпеченні 

реалізації національних інтересів у воєнній сфері.  

Найбільш системну і комплексну концепцію інформаційної війни, відому під назвою 

“Стратегічні комунікації”, а також розвинену систему органів інформаційної боротьби, 

мають США. Їх мета і завдання визначені в “Національній концепції стратегічних 

комунікацій” [9, 10, 11]. По суті “Стратегічні комунікації” визначають характер стратегічних 

дій з комплексного інформаційного впливу  на військово-політичне керівництво, різні 

суспільно-політичні сили, міжнародні організації інших країн.  

Нині це один з основних напрямів забезпечення національної безпеки США, очолює 

його безпосередньо президент США.  

Невід’ємною складовою реалізації концепції “Стратегічні комунікації” є інформаційні 

операції (дії). Вони являють собою інтегруючу форму застосування різних складових, які в 

свою чергу поділяються на основні, підтримуючі та такі, що безпосередньо пов’язані з 

проведенням інформаційних операцій. [10, 12] 

Іншими невід’ємними складовими стратегічних комунікацій, крім інформаційних 

операцій, є громадські заходи та публічна дипломатія, за які відповідає заступник 

державного секретаря США з питань публічної дипломатії.  

За інформаційні операції (дії) відповідає міністерство оборони США. 

Основна складова системи інформаційних і психологічних операцій США розгорнута у 

збройних силах [12]. Діяльність структур інформаційних і психологічних операцій 

планується, координується і здійснюється як одна із функцій системи стратегічного 

управління підготовкою держави до оборони. Принципові рішення з питань проведення 

інформаційних і психологічних операцій приймає воєнно-політичне керівництво США в 

особі президента, уряду та Конгресу. Для вирішення завдань інформаційної війни на 

державному рівні широко залучаються Центральне розвідувальне управління, Агентство 

національної безпеки, інші спеціальні служби, створюються нові структури. Відпрацьована 

чітка взаємодія при веденні інформаційних і психологічних операцій між усіма задіяними у 

них відомствами.  

Відповідно до концепції інформаційних війн готуються кадри для збройних сил. Базова 

підготовка фахівців інформаційних війн здійснюється у спеціальних навчальних закладах та 

на курсах. Програми вивчення методів інформаційно-психологічного впливу введені у всіх 

військово-навчальних закладах. В національному університеті оборони США функціонує 

Коледж управління інформаційними ресурсами (Information Resources Management College). 

Він готує фахівців за 11-ма напрямами, серед яких курси підготовки: урядового керівника 

стратегічного рівня (Government Strategic Leader), начальника відділу інформації (Chief 

Information Officer), начальника відділу технологій (Chief Technology Officer), начальника 

відділу безпеки інформації (Chief Information Security Officer), а також програми підвищення 

кваліфікації керівника (Advanced Management Program), програма кібербезпеки (Cyber 

Security Program), програма кіберлідерства (Cyber Leadership Program), управління 

інформаційно-технологічними проектами та програмами (IT Project Management and IT 

Program Management), програма інформаційних операцій (Information Operations Program) [8].  

Тактика і стратегія ведення психологічної війни активно розробляється провідними 
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воєнними теоретиками в Китаї. Вона вибудовується на основі принципів китайського 

воєнного мистецтва, а також досвіду проведення психологічних операцій у мирний час, як 

підготовчого етапу повномасштабної інформаційної війни в умовах відкритого збройного 

протиборства. [13]  

Сили інформаційно-психологічних операцій також досить динамічно розвиває Румунія. 

[14] Вже сьогодні вони за складом, технічним оснащенням та чисельністю здатні 

застосовувати як традиційні, так і новітні форми інформаційно-психологічного впливу. 

Аналогічні структури існують також у збройних силах Туреччини, Федеративної республіки 

Німеччини, Великобританії, Франції, Польщі, Угорщини та інших країн. [15 – 18] 

Загальною тенденцією розвитку систем інформаційних і психологічних операцій у 

провідних країнах є те, що управління ними зосереджено на найвищому рівні, сили мають 

ієрархічну структуру та відпрацьована чітка взаємодія при веденні інформаційних і 

психологічних операцій між усіма задіяними у них відомствами. Крім того, сили 

інформаційно-психологічних операцій мають значний досвід практичної роботи, набутий 

при проведенні загальновійськових операцій, під час навчань або в миротворчих операціях. 

Проектуючи все вищезазначене на процес підготовки держави до оборони, стає 

очевидним, що в інформаційному аспекті якість збору, аналізу, опрацювання інформації, 

рішень, що приймаються в системі стратегічного управління підготовкою держави до 

оборони, та комунікацій для забезпечення необхідного рівня обороноздатності країни в 

умовах інформаційної боротьби, що ведеться постійно, є визначальними. Отже, враховуючи  

загальну вартість і потужність об’єкта управління, а також можливі наслідки прорахунків в 

роботі системи стратегічного управління підготовкою держави до оборони, виникає 

об’єктивна необхідність  негайного зосередження зусиль для забезпечення інформаційної 

безпеки держави в цілому та функціонування системи стратегічного управління підготовкою 

держави до оборони зокрема.  

Аналіз можливих напрямів ведення інформаційної боротьби показує, що стосовно умов 

України захист системи стратегічного управління підготовкою держави до оборони від 

зовнішніх деструктивних впливів має бути пріоритетним. 

На жаль, реалії сьогодення свідчать про відсутність в нашій державі цілісної та 

ефективної системи інформаційної безпеки. Безперечно, вже створено її фрагменти з 

окремих елементів, але вони, на жаль, вирішують лише незначну частку завдань та 

практично не взаємодіють між собою. Не помітно і суттєвих кроків по їх подальшому 

розвитку та інтеграції. В цих умовах, чи не єдиною структурою, яка хоч і має вкрай обмежені 

можливості, однак все ж таки ініціює заходи із розвитку системи інформаційної безпеки 

держави, є Збройні Сили України. Але ініціативи дуже рідко втілюються в реальні зміни на 

краще. Проте кожен день із зволіканням у цій сфері призводить до зростання рівня 

інформаційних загроз національним інтересам у воєнній сфері. 

Причиною цього є дещо однобоке бачення Збройних Сил як інструмента забезпечення 

воєнної безпеки держави виключно шляхом їх безпосереднього застосування, головним 

чином для відсічі збройній агресії у різних формах збройної боротьби, недооцінка 

значущості інформаційної боротьби як ефективного інструмента зниження воєнно-

політичної і воєнної напруженості, запобігання і стримування можливої воєнної агресії 

проти нашої держави.  

Практична відсутність в Україні дієвої системи інформаційної безпеки у воєнній сфері 

уже коштує Україні досить дорого. Підтвердженням цього є, наприклад, надзвичайно низька 

віддача від торгівлі товарами військового призначення та подвійного використання, яка має 

супроводжуватися з боку держави інформаційно-психологічними кампаніями на світовому 

ринку озброєнь. Неспроможність протидіяти звинуваченням, відсутність досвіду 

випереджувальної тактики протидії розкрутці (реалізації) “інформаційних прецедентів” у 

воєнній сфері негативно впливають на рівень обороноздатності держави. Звідси цілком 

очевидно, що система стратегічного управління підготовкою держави до оборони сьогодні є 

надзвичайно уразливою від зовнішніх активних форм ведення інформаційної боротьби. При 
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цьому з жалем приходиться констатувати, що на сучасному етапі сили і засоби 

інформаційної боротьби ЗС України, як і країни в цілому, темпи їх нарощування вимогам 

сьогодення не відповідають. При такому стані справ об’єктивно створюється така ситуація, 

коли розрив у розвитку сил і засобів інформаційної боротьби ЗС України та сил і засобів 

інформаційних і психологічних операцій ЗС провідних країн світу буде неухильно зростати. 

В свою чергу, в цій ситуації складаються усі передумови для нав’язування особистості, 

суспільству й державі бажаної (для іншої сторони) системи цінностей,  поглядів, інтересів і 

рішень у життєво важливих сферах суспільної і державної  діяльності,  керування їхньою 

поведінкою і розвитком у бажаному  для іншої сторони напрямі. А зважаючи на те, що 

система стратегічного управління підготовкою держави до оборони, воєнний потенціал 

держави, її збройні сили є чи не найпріоритетнішими об’єктами інформаційної боротьби, 

напрошується висновок про певний взаємозв’язок сучасного рівня обороноздатності, стану 

Збройних Сил України та зовнішніми інформаційними акціями. 

З наведеного випливає, що головна інформаційна проблема функціонування системи 

стратегічного управління підготовкою держави до оборони полягає у тому, що вона є 

надзвичайно вразливою від зовнішніх впливів, а Збройні Сили України і держава у цілому не 

спроможні ефективно вести інформаційну боротьбу з метою протидії масованому 

інформаційному та психологічному впливу з боку інших країн, спробам порушення системи 

державного і військового управління та запобігання інформаційному та психологічному 

впливу на суб’єкти стратегічного управління підготовкою держави до оборони, особовий 

склад Збройних Сил України та населення. Подальше зволікання з вирішенням зазначеної 

проблеми підводить нашу державу до тієї межі, за якою може бути поставлений під сумнів 

суверенітет України.  

На думку авторів проблема підвищення ефективності ведення інформаційної боротьби 

щодо захисту системи стратегічного управління підготовкою держави до оборони, особовий 

склад Збройних Сил України та населення є комплексною і не може бути вирішена 

створенням ще одного органу управління чи прийняттям нормативно-правового акту. Вона 

вимагає наполегливих і тривалих зусиль на багатьох напрямах: 

1. Розроблення стратегії і тактики ведення інформаційної боротьби на державному 

рівні в інтересах вирішення завдань національної безпеки в цілому, підвищення рівня 

обороноздатності та захисту системи стратегічного управління підготовкою держави до 

оборони.  

2. Вироблення механізмів взаємодії між суб’єктами системи стратегічного управління 

підготовкою держави до оборони з питань інформаційної боротьби в інтересах забезпечення 

національної безпеки та її складових. 

3. Розроблення методологічних засад виявлення на початковому етапі ознак ведення 

інформаційно-психологічних операцій проти держави в цілому, і системи стратегічного 

управління підготовкою держави до оборони – зокрема.  

4. Створення методологічних засад ведення інформаційно-психологічної протидії 

інформаційному впливу на систему стратегічного управління підготовкою держави до 

оборони, що передбачає накопичення світового досвіду ведення інформаційно-

психологічних операцій, його аналітичне опрацювання, створення банку можливих 

прийомів, способів і методів, вироблення механізмів їх використання в інтересах підвищення 

ефективності функціонування системи стратегічного управління підготовкою держави до 

оборони. 

5. Розроблення концепції розвитку системи інформаційної боротьби у Збройних Силах 

України. 

6. Розроблення методологічних засад організації і ведення інформаційної боротьби в 

інтересах запобігання та стримування збройної агресії проти України, та в ході воєнного 

конфлікту. 

7. Розроблення і впровадження сучасних інтелектоємних знаннє-орієнтованих 

технологій інформаційно-аналітичного забезпечення суб’єктів системи стратегічного 
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управління підготовкою держави до оборони, спрямованих на урахування факторів 

зовнішнього інформаційного впливу. 

8. Розвиток організаційно-штатних і функціональних підрозділів інформаційної 

боротьби в інтересах забезпечення інформаційної безпеки держави у воєнній сфері та 

стратегічного управління підготовкою держави до оборони.  

9. Налагодження системи підготовки фахівців з інформаційної боротьби для системи 

стратегічного управління підготовкою держави до оборони.  

10. Розроблення пакету нормативно-правових документів у сфері інформаційної 

безпеки держави та інформаційної боротьби, зокрема регулюючих механізми контролю 

інформаційного простору з боку Генерального штабу ЗС України в особливий період, 

передачі під його юрисдикцію об’єктів інформаційної інфраструктури державної власності, а 

також функціонування об’єктів інформаційної інфраструктури приватної і сумісної з 

іноземними компаніями власності.  

12. Розроблення програм забезпечення інформаційної безпеки суб’єктів стратегічного 

управління підготовкою держави до оборони, та контроль їх виконання. 

13. Розроблення вітчизняної електронно-обчислювальної техніки спеціального 

призначення, операційних систем і спеціального математично-програмного забезпечення, як 

матеріальної основи функціонування системи стратегічного управління підготовкою 

держави до оборони. 

14. Постійний моніторинг ознак ведення інформаційної боротьби проти держави та 

системи стратегічного управління підготовкою держави до оборони. 

15. Проведення міжвідомчих спільних навчань з питань захисту системи стратегічного 

управління підготовкою держави до оборони від зовнішнього інформаційного впливу; 

16. Розгортання комплексу науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з 

проблем інформаційної боротьби та захисту системи стратегічного управління підготовкою 

держави до оборони. 

Наведені пропозиції окреслюють тільки основні напрями і потребують подальшої 

деталізації та розроблення програм їх реалізації, проте зволікати з їх започаткуванням вкрай 

небезпечно, адже методи, сили і засоби ведення інформаційної боротьби розвиваються 

надзвичайно високими темпами. Цілком реально може виявитись, що перед Україною 

виникнуть виклики, яким наша держава не просто не зможе нічого протиставити, а навіть 

ідентифікує їх тільки тоді, коли вже буде пізно реагувати. 

Таким чином, в статті розглянуто інформаційний аспект функціонування системи 

підготовки держави до оборони, висвітлено основну проблему її функціонування в умовах 

ведення інформаційної боротьби та визначено напрями її вирішення. Розв’язання цієї 

проблеми дозволить значно підвищити ефективність функціонування системи стратегічного 

управління підготовкою держави до оборони і, як підсумок, підвищити рівень 

обороноздатності країни.  
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БЕЗПЕКА «СКЛАДНОЇ» СИСТЕМИ НА ҐРУНТІ 

СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ 
 

У статті обґрунтовано зміст поняття «безпека» складної системи на основі системного 

підходу. При визначенні змісту безпеки, було доведено, що в даному випадку безпека - це ознака 

стану складної системи, коли вона спроможна «власним» (підпорядкованим для цього) 

спеціальним ресурсом відвернути «неприйнятні» (які ведуть до втрати основної функції) збитки 

за дією деструктивних факторів.  

Ключові слова: воєнна безпека, складна система, системний підхід, живучість складних 

систем. 

 

В статье обосновано содержание понятия «безопасность» сложной системы на основе 

системного подхода. При определении содержания безопасности, было доказано, что в данном 

случае безопасность - это признак состояния сложной системы, когда она способна 

собственным (подчиненным для этого) специальным ресурсом отвлечь неприемлемые (ведущие к 

потере основной функции) убытки под действием деструктивных факторов . 

Ключевые слова: военная безопасность, сложная система, системный подход, живучесть 

сложных систем. 

 

The article justified the concept of "security" of a complex system in a systematic manner. In 

determining the content of safety, it was proved that in this case, security -is a sign of state of a complex 

system, where it can proper (subordinate to it) a special resource to divert unacceptable (leading to loss of 

function) damages under the action of destructive factors. 

Keywords: military security, a complex system, the systems approach, viability of complex systems. 

 

Вступ. Вже існують науково «канонізовані» погляди на визначення понять в 

предметній області «безпека складних систем (СС) організаційного типу» але вони, нажаль, є 

евристичними і не мають підґрунтя саме «системного» підходу щодо аналізу безпеки 

«складних» систем. Тому розглянемо зміст даного поняття на  ґрунті «системного підходу». 

Використання СС за призначенням припускає можливість реалізації нею «системної 

функції» в завданих умовах акту її застосування. Тому «безпека» СС є ознакою такого 

«стану» системи, коли система «здатна» зберігати свою «функцію» (чи властивість 

«стійкості») в умовах дій на неї деструктивних факторів. Збереження системою своєї функції 

припускає відвернення нею «неприпустимих» збитків власним ресурсом. Очевидно, 

«небезпека» є ознакою протилежного стану СС.  

Основна частина. Для утримання СС у стані «безпеки» необхідно існування окремої  

підсистеми СС – «системи безпеки» з відповідною функцією і ресурсом. Так, згідно 

принципу «ієрархічності» складних систем (по Берталанфі), воєнна організація держави 

(«над-системи») є її «підсистемою воєнної безпеки» - головної складової національної 

безпеки, з функцією збереження стану воєнної безпеки над-системи відверненням 

«критичних» (для існування країни і суспільства) збитків воєнного характеру. 

«Загроза» є джерелом «небезпеки», але не її синонімом. Функціональною «загрозою» 

для над-системи є виникнення умови переходу системи в стан «небезпеки», коли вона 

втрачає здатність відвернути власним ресурсом «критичні» (для «існування» її функції) 

збитки через дію деструктивних факторів. Якщо існує можливість нанесення «критичних» 

збитків над-системі у майбутньому, то загроза є «потенціальною», якщо така можливість 

існує на поточний момент часу – то «реальною». Це вимагає ведення  додаткової ознаки 

станів «небезпеки» системи – «потенційна небезпека» чи «реальна небезпека».  

Потенційна загроза пов’язана з «відкладеним» у часі ризиком, реальна – з «наявним» на 

даний момент часу ризиком.  Тому «ризиком» RS щодо безпеки складої системи, слід 
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вважати позитивну різницю між «критичними» WS
крит

 та очікуваними «відверненими»  

WS
видв

 збитками  
видвкрит WSWSRS  . 

 

Досягнення складною системою у стані небезпеки здатності відвернути «критичні» 

збитки є «усуненням» загрози, коли виникає умова переходу системи у стан «безпеки». 

Від’ємне значення «ризику» є основною ознакою «безпеки» системи.  

Таким чином, якщо СС здатна відвернути критичні збитки, то вона знаходиться у стані 

«безпеки», тобто «відсутності загрози». Очевидно, стани «безпеки» та «небезпеки» 

складають «повну групу» станів СС щодо подій «наявності» чи «відсутності» загроз, 

виникнення яких по черзі переводе систему у відповідний стан. 

Формально складна система щодо її «безпеки» (в умовах дії деструктивних факторів) 

розглядається як «стохастична система», яка може перебувати в наступних станах 

(змінюючи їх випадковим чином) з відповідними «ознаками» та ймовірностями (рис.1) : 

Sб  - стан «повної безпеки», коли СС здатна відвернути неприпустимі для її існування 

збитки власним ресурсом (імовірність стану - Рб); 

Sп – стан «потенційної небезпеки», коли СС не здатна відвернути неприпустимі для її 

існування потенційні збитки власним ресурсом (імовірність - Рп); 

Sр  - стан «реальної небезпеки», коли СС не здатна відвернути неприпустимі для її 

існування реальні збитки власним ресурсом (імовірність - Рр). 

 
 

Рис. 1. Граф станів й переходів СС як стохастичної системи 

 

Множина даних станів, згідно «алгебрі подій», складає так звану «повну групу», для 

якої, згідно теорії ймовірностей, сума ймовірностей перебування СС в кожному 

відповідному стані («події») дорівнює   

 

Рб+ Рп+ Рр=1.                                                              (1) 

 

У поточному часі СС знаходиться в одному з перелічених станів, змінюючи їх 

випадковим чином як по «напрямку», так і по «моменту часу», за дією «струмів» випадкових 

«подій»: 

 «виникнення реальної загрози» з темпом у часі λбп; 

«усунення реальної загрози» з темпом у часі λрб; 

«виникнення потенційної загрози» з темпом у часі λбп; 

«усунення потенційної загрози» з темпом у часі λпб; 
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«перетворення потенційної загрози в реальну» з темпом у часі λпр; 

«перетворення реальної загрози в потенційну» з темпом у часі λрп. 

Струми подій із «загрозами»  вважаються «пуассоновськими», причому інтенсивності 

випадкових подій «виникнення (чи збільшення) загрози» визначаються зовнішніми 

факторами, а випадкових подій «усунення (чи зменшення) загрози» - внутрішніми 

факторами, пов’язаними з «можливостями» системи щодо «середніх» витрат часу τ на 

усунення реальної (чи потенційної) загрози – 

 

)./1();/1();/1( ðïðïïáïáðáðá                                              (2) 

 

Тому СС з розглянутим внутрішнім процесом зміни «станів» типу «неперервний 

ланцюг Маркова» слід вважати «стохастичною системою» щодо її «функціональної 

сталості». Проаналізуємо дану стохастичну систему.  

Користуючись графом «станів і переходів» системи у часі t (рис. 1), складемо систему 

диференційних рівнянь Колмогорова для поточних ймовірностей станів pб(t), pп(t), pр(t) при 

їх зміні з відомими темпами переходів λ («швидкості у часі») для даної стохастичної системи 
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Запишемо умову «стаціонарності» процесу переходів (для t ), коли похідні за 

часом (темпи зміни ймовірності станів) наближаються до нуля, тобто поточні ймовірності 

станів досягають відповідних асимптотичних (постійних) значень (Рб, Рп, Рр); маємо  
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Дана система рівнянь є «лінійно залежною», бо сума будь-яких двох з них дорівнює 

третьому. Тому виключимо з даної системи, наприклад, останнє (трете) рівняння, замість 

якого додамо рівняння умови «повноти» даної множини станів для їх імовірності;  одержимо  
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Вирішуємо дану систему лінійних рівнянь методом Крамера. Детермінант системи  
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часткові детермінанти, в яких стовпчик «вільних» членів системи лінійних рівнянь (5) 

заміняє кожний відповідний стовпчик детермінанту системи (6)  
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Остаточно рішенням системи рівнянь (4) є «асимптотичні» (середні у часі) значення 

ймовірності перебування системи в кожному стані  

 

)./(),/(),/(  áðïïáá PPP                                  (10) 

 

Саме значення імовірності Рб слід вважати оцінкою «живучості», а значення Рр – 

оцінкою «вразливості»  системи. 

Якщо дана СС має оперативно-стратегічну важливість AS, то завдяки «повноті групи 

подій» (станів «безпеки» та «небезпеки») математичне сподівання відвернених (системою 

«безпеки» СС)  збитків  

ASPWS á

â³äâ  ,                                                   (11) 

 

і математичне сподівання нанесених системі збитків  

 

ASPWS á
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Таким чином, функцією «системи безпеки» (підсистеми СС) є відвернення воєнних 

загроз «над-системі» СС «держава» (країна). Звідси й виникає актуальна (пріоритетна) 

проблемна воєнно-наукова задача створення максимально ефективної підсистеми 

«живучості» СС «держава» – системи «воєнної безпеки» з відповідним ресурсом (збройні 

сили) для реалізації даної функції.  

«Держава» (в сенсі національного суспільно-територіального утворення) є «над-

складною» ієрархічною системою організаційного типу, яка на першому рівні декомпозиції 

має підсистему «державного управління» й підсистему «сфери діяльності суспільства». 

Ієрархічна система «сфери діяльності суспільства країни», в свою чергу, має підсистеми  – 

«соціальна» сфера (побутове обслуговування, освіта, охорона здоров’я, охорона 

правопорядку), «економічна» сфера (виробництво, ринок товарів та послуг, фінанси) та 

«культурна» сфера (наука, мистецтва, дозвілля). 

Система «державного управління»  (її підсистеми – інституції «державної служби») на 

правовому ґрунті регулює (координує) діяльність в усіх сферах суспільства (через інституції 

«державної служби») з метою підвищення добробуту нації та безпосередньо керує 

інституціями «національної безпеки» щодо утримання конституційного ладу, військової, 

економічної, екологічної, інформаційної безпеки через інституцію державної служби – Рада 

Національної Безпеки і Оборони (РНБіО).  

Верховна Рада (ВР), згідно назві («призначенню»), є «дорадчим», без повноважень 

«державного управління», виборним органом від «всього» суспільства (нації), тобто суворо 



 195 

без ознак політичної, етнічної та релігійної належності її депутатів (що не є фахівцями 

«державної служби»). У ВР (парламенті) керівництвом держави (Президентом і Урядом) 

«обговорюються» (фр. parle – «розмовляти») з депутатами державні справи як для 

врахування порад «знизу» - від представників суспільства (нації), так й для звітів перед 

представниками суспільства (нацією) «зверху».  Дані вищі інституції «державної служби» 

мають повноваження «державного управління», а саме - «законодавчу» функцію для 

Президента  («першої особи» країни з відповідальністю за державні рішення) та «виконавчу» 

функцію для Уряду  (орган «регулювання» сфер діяльності суспільства країни та 

забезпечення керівної діяльності Президента) .   

Посадові особи Уряду, які «контролюють» основні сфери діяльності суспільства, є 

членами Ради Національної Безпеки і Оборони (РНБіО) на чолі з Президентом – 

колегіального органу державної служби з функцією підготовки воєнно-політичних рішень 

щодо національної безпеки країни, яки приймає Президент. Для утримання стану воєнної 

безпеки країни – важливішої складової національної безпеки, Президенту (як голові РНБіО),  

конституційно підпорядковується Головнокомандувач Збройними Силами, які є основою 

воєнної організації держави. 

Ефективна діяльність у сфері національної, як і в її головної складової - воєнної  

безпеки, об’єктивно потребує визначення (уточнення) наукових основ такої діяльності на 

ґрунті «системного підходу» - методологічної основи системології, оскільки воєнна наука 

належить до галузі «суспільних» наук, яки є інструментом вивчення «надскладної» системи 

«суспільство» та її підсистеми з функцією воєнної безпеки  – «складної» системи «військо». 

Наукова основа будь-якої сфери діяльності ґрунтується на визначенні «понять» у даній 

обєктно-предметній області та закономірностей, що їх пов’язують  в єдину лінгвістичну 

систему - «тезаурус».  

Так, згідно «системному підходу», фундаментальним «об’єктом» воєнної науки 

вважається «складна» система «військо», і тому «об’єктною» областю ВН вважається 

система понять про системні «ознаки» та «властивості» об’єкта «військо». Ефективна 

діяльність у сфері «військова справа» полягає у «досконалому» використанні системних 

«властивостей» та функціональних можливостей об’єкта, тому предметною областю ВН 

вважається система понять про системні «характеристики» об’єкта як фактори підвищення 

його ефективності за призначенням. Тому фундаментальним поняттям «предметної» області 

ВН є «ефективність» як міра досконалості об’єкта. «Предмет» ВН, таким чином, є сукупність 

системних «факторів» ефективності «об’єкта».  

Так, згідно вимогам державних інституцій, що регламентують сферу «наукова 

діяльність», «об’єктом» науки вважаються «процес, явище», а «предметом» - деяка 

«проблемна», на особистий погляд науковця, сторона даного явища. Це змусило у ВН 

вважати об’єктом «війну» як «соціально-політичне явище», предметом – «збройну 

боротьбу», ймовірно,  як «хід» (процес) даного явища. 

По-перше, «семантичне» співвідношення понять «процес», «явище», які визначають 

нібито «об’єкт» науки, таке – «процес» є хід «явища» (Словарь иностранных слов. Москва, 

«Русский Язык»,1989). Таке лінгвістична несвідомість просто неприпустима у нормативному 

документі державного органу. По-друге, «фізичний» зміст даних понять припускає, що 

«явище» є похідним поняттям щодо «процесу» і без нього не існує. По-третє, «процес» 

збройної боротьби (хід явища «війна») є реалізацією функції «складної» системи «військо» 

за основним призначенням – відбиття агресії проти країни, але не функцією всього 

суспільства, яке створило «військо» саме для ведення війни і «утримує» його боєздатність 

необхідним ресурсним забезпеченням. 

Згідно системному у ВН, «процес» функціонування за призначенням розглядається  

однією з обов’язкових  «системних ознак» об’єкту «складна система» (для ВН – це 

«військо»), поряд з наявністю інших ознак (призначення, системного ефекту, способу його 

утворення, ресурсного складу, структури, цілеспрямованого управління). Війну програє та 

сторона, у якої здатність до «збройної боротьби» в наявних умовах «війни» («процесу» 
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бойового застосування) сталася меншою, а ніж у протилежної сторони. Тому кількісною 

мірою системної ознаки «призначення» об’єкта «військо» є саме продуктивність сил 

«війська» щодо утворення бойового ефекту рівня «перемоги».  

«Війна» (збройна боротьба) не може бути основним предметом ВН ще й тому, що ВН 

призначена для «всебічного» вдосконалення (підвищення  ефективності) об’єкту «військо» 

по усіх факторах – системних ознаках, а не тільки по єдиному фактору «процес 

застосування». До речі, «надзадачею» ВН є створення максимально «досконалої» (тобто 

«ідеалу») системи «військо», коли агресія (війна) з боку противника буде виключена взагалі, 

як недоцільна щодо досягнення їм мети. Згадаємо, що запобігання ІІІ світової війни було 

досягнуто протилежними сторонами створенням, як основи системи воєнної безпеки, 

«ракетно-ядерних сил» з потенціалом гарантованого взаємного знищення (фактором 

«стримування») – це є не результатом вивчення законів «збройної боротьби» у війні, якої (на 

щастя) ніколи реально не було, а є результатом вивчення ефективних способів та їх реалізації 

для відвернення війни. На решту видів збройних сил країн (Сухопутні Війська, Повітряні 

Сили і Військово-Морські Сили) покладалися другорядні завдання в континентальних 

військових конфліктах, якщо вони могли виникнути після міжконтинентальної за масштабом 

та швидкоплинної глобальної ракетно-ядерної війни.  

Висновок. Принцип всебічності наукового дослідження вимагає розглядати функцію 

воєнної безпеки країни для об’єкта «військо»  виключно на ґрунті «системного підходу» в 

ВН, який застерігає від суб’єктивізму, волюнтаризму і дилетантства на користь справі.   

Як кажуть вчені, в науці немає нічого більш скорботного, а ніж безжалісне руйнування 

чарівної теорії єдиним фактом, який їй не відповідає. Це трапиться тоді, коли суб’єктивна 

«гіпотеза» про «безпеку» складних систем необґрунтовано оголошується «теорією». Але 

абстрактна «гіпотеза» стає «теорією»  лише тоді, коли коректність даної гіпотези всебічно 

підтверджується очікуваними результатами її практичного застосування. 

Нарешті, необхідно провести фундаментальні наукові дослідження по вдосконаленню 

методології суспільних наук, в тому числі – й воєнної науки, на ґрунті принципів 

«системного» підходу – концепту системології. 
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АНАЛІЗ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ВИПРОБУВАНЬ  

ЗРАЗКІВ БТОТ ТА ІСНУЮЧОГО МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ 

 
У статті викладено аналіз існуючої структури системи державних випробувань зразків 

БТОТ та існуючого методичного апарату забезпечення їх проведення. Обґрунтована 

необхідність її удосконалення. 

Ключові слова: технічні системи, зразки озброєння. 

 

В статье изложены анализ существующей структуры системы государственных 

испытаний образцов БТВТ и существующего методического аппарата обеспечения их 

проведения. Обоснована необходимость ее усовершенствования. 

Ключевые слова: технические системы, образцы вооружения. 

 

In the article expounded analysis of existent structure of the system of state tests of standards of 

BTVT and existent methodical vehicle of providing of their leadthrough. The necessity of its improvement 

is grounded.  

Keywords: technical systems, models of armament. 

 

Вступ. В процесі створення сучасних технічних систем важливе місце займають 

різного роду випробування. Під випробуваннями розуміють експериментальне визначення 

значень технічних характеристик і показників надійності систем в процесі функціонування 

або при імітації умов експлуатації, а також при відтворенні зовнішніх дій на систему за 

заданою програмою [1]. Залежно від поставленої мети випробування можуть бути 

дослідницькими або контрольними, які у свою чергу, розділяються на попередні і державні, 

приймально-здавальні, періодичні, типові та інші. Для зразків бронетанкового озброєння та 

техніки (далі – БТОТ) що розробляються, у відповідності з [2], передбачено проведення 

конструкторсько-доводочних, попередніх і державних випробувань. 

За результатами конструкторсько-доводочних випробувань робиться висновок про 

доцільність подальшої доробки і представлення зразка на попередні випробування. 

Результатом попередніх випробувань є рішення про можливість представлення дослідного 

зразка БТОТ на державні випробування. 

Метою державних випробувань дослідних зразків БТОТ є перевірка та підтвердження 

відповідності бойових, технічних та експлуатаційних характеристик зразка, вимогам 

тактико-технічного завдання в умовах максимально наближених до реальної обстановки, а 

також видачі рекомендацій про можливість прийняття зразка на озброєння згідно [2]. Проте, 

на етапі дослідно-конструкторської розробки державним випробуванням дослідного зразка 

передують попередні і конструкторсько-доводочні випробування.  

Попередні і конструкторсько-доводочні випробування проводяться в об’ємі та за 

програмою, що складається розробниками зразка та узгоджується з представниками 

замовника. Випробування проводяться як на полігонах розробника, так і на полігонах 

підприємства що виготовляє зразок. 

Для досягнення мети державних випробувань у відповідності з [2] випробування 

проводяться у два етапи: державні полігонні (технічні) та державні військові випробування.  

Разом з тим, допускається проводити державні випробування в один етап (суміщати 

полігонні і військові) у випадку, якщо будуть виконані задачі обох етапів.  

Планування державних випробувань включає: 

визначення мети і задач випробувань; 
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визначення об’ємів випробувань (числа випробовуваних зразків, сумарну тривалість 

випробувань); 

визначення етапів, видів та умов випробувань;  

визначення послідовності та методів випробувань;  

визначення методів оцінки випробувань;  

визначення витрат на випробування. 

У якості вихідних даних для визначення об’ємів випробувань використовуються: 

дані тактико-технічного завдання, які включають вимоги до показників надійності, 

технічних характеристик та порядку їх підтвердження; 

структурні і функціональні схеми зразків;  

циклограми функціонування зразків, у тому числі: зберігання, транспортування, 

підготовку до використання за призначенням та застосування зразка; 

перелік зовнішніх і внутрішніх факторів що впливають, навантаження; 

дані про структуру, склад, характеристики і умови застосування, відмовах зразків - 

аналогів; 

дані про запозичення на новітній дослідний зразок що розроблено, відпрацьованих 

технічних рішень, складових частин і комплектуючих виробів із зразків-аналогів. 

Основні питання планування державних випробувань знайшли відображення у Типових 

програмах державних технічних випробувань і державних військових випробувань. 

Метою першого етапу державних технічних випробувань є перевірка відповідності 

показників та призначення зразка вимогам тактико-технічного завдання і визначення 

готовності зразка до представлення його на державні військові випробування. 

Державні технічні випробування проводить науково-дослідна установа замовника на 

своєму полігоні за узгодженою з виробником програмою. Будь-яка приватна програма 

випробувань складається на основі Типової програми державних технічних випробувань. 

Типова програма випробувань визначає: об’єкт випробувань, мету та задачі 

випробувань, загальні положення з проведення випробувань, місця проведення випробувань, 

тривалість проведення випробувань, загальний об’єм випробувань. 

Аналіз Типової програми випробування дослідних зразків засвідчує, що вони повинні 

проводитися в різних ґрунтово-кліматичних районах, однак у зв’язку з розпадом СРСР і 

утворенням країн ближнього зарубіжжя, виконання цих вимог [2] не представляється 

можливим. 

Розрахункова тривалість державних технічних випробувань, у відповідності з 

загальними вимогами до методів державних випробувань [2], в повному об’ємі 

номенклатури оцінюваних показників складає, залежно від числа що пред’являються на 

випробування зразків, від 313 до 907 робочих днів. Така тривалість дозволяє провести 

випробування в різні сезони експлуатації, пори року. Разом з тим, конкретних рекомендацій 

у Типовій програмі по розподілу напрацювань дослідних зразків БТОТ та їх складових 

частин по сезонах експлуатації не приводиться. 

При визначенні об’єму випробувань число випробовуваних зразків, доцільно приймати 

від 1 до 5. Досвід раніше проведених державних технічних випробувань показує, що можливі 

і випробування більшої кількості дослідних зразків (табл. 1). 

Загальний об’єм напрацювання зразків БТОТ в кілометрах пробігу коливається 

залежно від кількості дослідних зразків у період 1971 – 1984 роках в межах від 14 920 км. до 

18 306 км., а за часів незалежності України у період 1997 – 2009 роках в межах від в межах 

від 515 км. до 30 050 км., у тому числі: для танків в межах від 515 км. до 3 259 км. 

здійснення добового маршу відповідно до бойового статуту Сухопутних військ, 

загальною кількістю 13 об’єктів; 

безупинний 4-х годинний пробіг “по-бойовому” з включеною апаратурою системи 

управління вогнем та засобів захисту (13 пробігів); 

пробіг по танкодрому в режимі виконання курсу водіння бойових машин загальною 

тривалістю 475 – 560 км; 
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Таблиця 1 

Об’ємно-тимчасові дані по проведенню державних випробувань зразків БТОТ  
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Тривалість, діб 138 120 107 115 48 293 30 240 210 105 119 240 91 75 102 90 285 185 197 

Кількість 

зразків що 

підлягають 

випробуванню, 

од. 

11 3 3 15 15 2 
6 

(2) 
2 4 6 10 2 2 1 1 1 1 1 1 

 

Примітка:  

ДТВ –  державні технічні (полігонні) випробування; 

ДВВ – державні військові випробування. 

** ДТВ – державні (типові)  випробування; 
 

буксирування однотипного зразка на відстань до 260 км та рух на буксирі 25 – 80 км; 

200 км пробіг зі встановленим обладнанням для підводного водіння танків (подолання 

водної перешкоди по дну); 

рух заднім ходом на відстань до 40 км; чотири пробіги на повне вироблення палива; 

від 150 до 4 000 км пробіг в нічних умовах з використанням танкових приладів нічного 

бачення; 
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рух по барханах на відстань до 500 км., по бетонній трасі на відстань до 500 км, по 

сніжній цілині на відстань до 50 км та рух з розстопореною баштою та бічним креном на 50 

км. 

Об’єм випробувань по пробігу диференціюється по типових ситуаціях застосування 

зразка в особливий період, а саме: 

Для випробувань артилерійського озброєння передбачається витрата артилерійських 

боєприпасів і танкових керованих реактивних снарядів на підготовку озброєння та екіпажів, 

атестацію екіпажів та виконання стрільб. 

Стрільба з дослідних зразків включає: пристрілку, перевірку на кучність та влучність, 

виконання вправ з ходу та комбіновану стрільбу. 

Витрата артилерійських боєприпасів призначається залежно від числа зразків, 

представлених на випробування та коливається в межах від 815 до 2 860 снарядів, а за часів 

незалежності України у період 1997 – 2009 роках для танків в межах від 38 до 285 снарядів. 

При цьому періоди проведення стрільб залежно від напрацювання зразків БТОТ в програмі 

випробувань не регламентуються. 

Напрацювання таких складових частин, як комплекс керованого озброєння, засоби 

зв’язку, система колективного захисту, силова установка та інші у Типовій програмі та 

програмах конкретних випробувань зразків не встановлюються та формуються довільно в 

ході державних технічних випробувань. 

Аналіз результатів проведених випробувань та підконтрольній військовій експлуатації 

зразків БТОТ засвідчує, що напрацювання цілого ряду складових частин зразка БТОТ при 

випробуваннях значно менше об’ємів напрацювань цих же складових частин, що мають 

місце в реальній військовій експлуатації (див. табл. 2.). Спеціальних досліджень, 

присвячених обґрунтовуванню об’ємів напрацювань складових частин зразка БТОТ до 

теперішнього часу не проводилось. 

Таблиця 1.2 

Напрацювання складових частин танка під час державних випробуваннях та в 

експлуатації 

Найменування 

складової 

частини 

 Середнє напрацювання танків 

Т-72 Т-80 Т-84 
БМ 

“Булат” 

БМ 

“Оплот” 

ДТВ ДВВ 
КДВВ-

ДВЕ 
ПВЕ ДВВ ДВЕ ПВЕ ДТВ ДТВ ДТВ** 

Артилерійське 

озброєння, 

постріл. 

95 70 145 386 51 120 441 38 
125 

+ 10 КР 

285 

+ 10 КР 

Стабілізатор 

танкового 

озброєння, ч. 

82 84 128 308 87 * 323 94 78 105 

Ходова частина, 

трансмісія, км. 
10377 10524 12234 13185 10392 11037 11425 

614 

3 259 
1 037 515 

Двигун та його 

системи, м/ч 
468 502 751 1495 476 519 1489 

50 

94 
72 84 

Засоби зв’язку, ч. * * * 1247 * * 1414 * * * 

Примітка: 

ДТВ – державні технічні (полігонні) випробування; 

ДТВ** – державні (типові) випробування; 

ДВВ – державні військові випробування; 

ДВЕ – дослідна військова експлуатація;  

ПВЕ – підконтрольна військова експлуатація; 

КДВВ – контрольні державні військові випробування;  

* – напрацювання складових частин в програмі державних випробувань не задавалося 

та її облік не вівся.  
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Другий етап державних випробувань (військові випробування) проводиться 

державною комісією, створеною на підставі наказів Міністра оборони України та заступника 

Міністра оборони України, до складу якої залучаються представники замовника, розробника 

та виробника в межах визначеного ресурсу. 

Метою державних військових випробувань є оцінка рівня бойових та експлуатаційних 

властивостей зразка, ефективності його використовування у складі підрозділу в заданих 

умовах та обґрунтовування доцільності прийняття зразка на озброєння збройних сил. 

Випробування рекомендується проводити у військах на базі учбового центру на 

оперативно-тактичному фоні методом рішення комплексної тактичної задачі. При цьому рух 

зразків при випробуваннях пробігом рекомендується здійснювати на максимально можливих 

швидкостях та у будь-який час доби. 

Типова програма державних військових випробувань визначає мету та задачі 

випробувань, місця проведення, послідовність проведення, витрати на випробування, 

загальний об’єми випробувань. 

Як наведено у табл.1, випробування проводилися тільки в одному ґрунтово-

кліматичному районі на протязі 3 - 4 місяців.  

Сезон експлуатації вибирався по мірі готовності дослідних зразків до представлення їх 

на державні військові випробування без урахування ступеня його впливу на безвідмовність в 

даному ґрунтово-кліматичному районі. 

Об’єм випробувань, згідно [3], припускає випробування танкової роти для вирішення 

трьох циклів комплексної тактичної задачі. Однак, з метою скорочення об’єму державних 

військових випробувань, а також витрат, допускається залучати на випробування до двох 

взводів дослідних зразків. Тимчасові характеристики раніше проведених військових 

випробувань танків Т-72 і Т-80 представлені в табл. 1. 

Для вирішення одного циклу Типовою програмою випробувань передбачається об’єм 

пробігу одного зразка: 

на підготовчому етапі – до 320 км; 

при приведенні в боєготовність – до 50 км ; 

при здійсненні маршу – до 1450 км; 

в обороні – до 30 км; 

в настанні – до 150 км. 

Загальний об’єм державних військових випробувань по пробігу дослідного зразка може 

складати від 500 до 7000 км. 

Для випробування артилерійського озброєння на виконання однієї комплексної 

тактичної задачі передбачається витрата боєприпасів в кількості від 22 до 33 пострілів та від 

8 до 10 танкових пострілів з керованою ракетою, для випробування системи управління 

вогнем, система колективного захисту, засобів зв’язку і інших складових частин танка 

вимоги до об’ємів напрацювань не пред’являлися, тому вони формувалися довільно і як 

видно з табл.2, в 5 ÷ 8 раз менше за об’ємом напрацювань складових частин, що мають місце 

в реальній військовій експлуатації. Внаслідок чого відносна відмінність δ в оцінках 

показників безвідмовності, отримане існуючим методом за наслідками державних 

випробувань і підконтрольної військової експлуатації танків, може бути визначений по 

формулі 

δ = %100*
ý

èý

w

ww 
,                                                           (1.1) 

де wэ – усереднений параметр потоку відмов танка за результатами експлуатації; 

wи – усереднений параметр потоку відмов дослідного зразка в ході  проведення 

державних випробувань, визначений по існуючому методу оцінки. 

Розрахунки по формулі (1.1) показують, що δ складає: 

для танка Т-72 
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δ = (1 - 
37,1

42,0
) * 100% = 69%,                                             (1.2) 

для танка Т-80 

δ = (1 - 
26,3

80,0
) * 100% = 75%.                                             (1.3) 

Висновки. Таким чином, проведений аналіз дозволив визначити, що напрацювання 

танків в ході державних випробувань, як правило, значно менше заданого напрацювання до 

капітального ремонту, в той час, як усереднене значення показника безвідмовності в тактико-

технічному завданні задається стосовно об’єму цього напрацювання. 

Крім того, при державних випробуваннях абсолютно не враховуються об’єми 

напрацювань складових частин - системи управління вогнем, засобів зв’язку, системи 

колективного захисту та інших. Ці об’єми в тактико-технічному завданні на розробку зразка 

і програмах випробувань не задаються, формуються довільно і за об’ємом значно менше 

напрацювань, яку є під час реальної військової експлуатації зразка. 

Результатом відзначених недоліків є велика відносна відмінність в оцінках показника 

безвідмовності за результатами державних випробувань і військової експлуатації сучасних 

вітчизняних танків. У зв’язку з цим, доцільно визначити умови використання танка як у 

військовий, так і в мирний час, проаналізувати існуючі методи оцінки безвідмовності різних 

промислових виробів та військової техніки з огляду визначення обліку перерахованих вище 

чинників та можливості їх використання при оцінці танків. 

Розпад СРСР, утворення країн ближнього зарубіжжя не дозволяють проводити 

державні випробування в районах з високою здатністю ґрунту до зносу деталей, вузлів та 

агрегатів (болота, глиноземні та кам’яно-пісчані ґрунти), такирах з високим змістом в повітрі 

лесового пилу та інших умовах, встановлених державним стандартом [3]. Тому доцільно 

досліджувати вплив ґрунтово-кліматичних факторів на безвідмовність та обґрунтувати нові 

райони випробувань в межах країни. 
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MIGRATION OF POLISH STUDENTS AND WORKES – AS A DESIGNE OF 

MODERNITY 

 

1. Benefis of Erasmus program 

 

From 1 May 2004 Poland, is a member of the European Union under the Treaty of Accession, 

under  signed in  16 April 2003. The membership of the EU for Polish citizens gives the free 

movement of persons, guarantees the right to live, work and study in an ever increasing number of 

countries of "old Union". Young, educated people, especially knowing foreign languages are 

increasingly using open borders. In recent years, you may notice an increased the interest of  Polish 

students in abroad learning. This became possible thanks to the Polish participation in the Erasmus 

program (Kolanowska 2008). Poland participates in this program since 1998/1999. From the 

academic year 2007/08 Erasmus is a  part of the program “The Lifelong Learning Programme”, a 

new program of the European Union in a field of education and professional perfecting provided for 

the years 2007 -  2013. The purpose of Erasmus is to improve the quality of education in the 

countries participat in this program through the development of international cooperation between 

universities and to support the student mobility and research workers of universities. Currently in 

the Erasmus program participating 27 European Union countries, three countries from the European 

Economic Area: Iceland, Lichtenstein, Norway and candidate country - Turkey.The Erasmus 

program offers for students a variety benefits. We can include to them: 

• realising without any fees for study at a partner university, 

• accreditation, what means recognition of learning results on the basis of relevant documents 

and ECTS points got in the abroad learning 

• payment of the scholarship, 

• additional support for disabled students to cover the extra cost of staying abroad from 

special means of payment  

• support the linguistic and professional preparation for the stay abroad (eg in the form of free 

language courses for the participants, funded by the home universities, for several months before 

the planned departure) 

• care of the host university for example in  accommodation and cultural offer. 

 

 

2. Studying of Polish students and graduates abroad 

 

On the list of countries where Polish students underwent the previous period of study, are all 

participating countries except  Lichtenstein. To the most popular countries (Table 1) in the first 

place are Germany, where studied 14.554 people, as mean as more than 27% from  the total  

number 53 530 of Polish students. Further countries willingly chosen by our students is the France 

with  6 647 (12.4%) students, Spain 4683 (8.7%), Italy 4,004 (7.5%) and the United Kingdom 3241 

(6%). In these countries, studied more than 61% of Polish students. The least popular for the Polish 

students were such countries as Iceland, where studied only 23 people, Malta with 16 students and 

Luxembourg, where the knowledge got only 2 people. 
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Table 1.Countries where Polish students studed in 1998 - 2007  

No Country 
Numbers of 

students 
no Country 

Numbers of 

students 

1. Germany 14554 16. Nowary 327 

2. France 6647 17. Turkey  315 

3. Spain 4683 18. Słovakia 310 

4. Italy 4004 19. Lithuania 246 

5. Great Britain 3241 20. Hangary 214 

6. Denmark 2849 21. Slovenia 205 

7. Belgium 2817 22. Bulgaria 133 

8. The Netherlands 2691 23. Lativia 89 

9. Finland 2389 24. Estonia 72 

10.   Sweden         2080 25. Romania 48 

11.   Portugal         1915 26. Cyprus 45 

12.   Austria         1300 27. Icwland 23 

13 Greda 995 28. Malta 16 

14 Czech Republic 684 29. Luxemburg 2 

15 Ireland          636 30. Lichtenstein O 

 

Table 2. The  faculties willingly chosen for study aboart 

 

Direction 
Numbers of 

students 
Direction 

Numbers of 

students 

Business and management  10 743  Heath Sciences 2084  

Technical sciences 8082  Art. and design 2004  

Social 6966  Humanities  1646  

Foregin Languages and 

Philolog 
6469  Geography, geology 1511  

Low 3145  
Education and 

training  teachers 
1158  

Natura Sciences 2359  Agricultural Sciences 986  

Mathematics, komputer 

sciences 
2279  

Social 

Communication  
571  

Architecture planing 2084  Other areas 493  

 

3. Sholarship  supporting 

 

Scholarship received from the Erasmus program has a target only to cover the additional costs 

associated with the stay and abroad study. The average height of the scholarship decreased 

systematically  from 375 euros in the year 1998/1999 to 148 euros in 2003/04, after which the 

amount has steadily begun to rise to 323 euros in 2006/07. Approximately 60% of Polish university 

supported financially of  students  trips. 

 

4. Reasons of  the decision about outgoing 

 

In questioners conducted by the Foundation for the Development of Education System, 

students give the main reasons for leaving to study abroad. The largest proportion of students 

indicated1 a desire to win, “the European experience”. Next, cultural considerations are reported, 
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cultural considerations namely the desire to explore other cultures academic regard. Definitely a 

smaller number of students indicated a desire to better prepare for future work and learn a new 

environment, to testify in  the new environment. 

 

5. Assessment Erasmus program by students  

 

Over 90% of students in the above-mentioned questionnaire for Erasmus gove  five or four on 

a scale from 1 to 5 in terms of covering their academic and non-academic needs. In the case of 

academic needs, the students not only get a new knowledge and skills, but  they also can assess the 

whole  learning model and compare with this  what they  could know ealier in their  alma mater.  In 

questions concerning the academic aspect, the students underlined  mainly five reasons for which 

certain decided to  study abroad. First of all, students very appreciate that they can get  there or 

deepen practical knowledge, because it is targeted learning in Western universities. 

Next, just appreciate abroad the thoroughness of education, which  gave them Polish 

universities. In addition, students develop the skills of  learning because in the homework they 

elaborate theoretical material. Another advantage is easy access to the scientific means and well-

equipped laboratories and libraries, which encourage to deepen their knowledge even over the 

obligatory program. Polish students have also the opportunity to know more "free-style of  study," 

what  for some it can constitute a major threat, while for others it is a great lesson in self-reliance 

and responsibility. 

Not very positive assessment of students staged an Erasmus scholarship by who only 20% of 

respondents rated the four or five as covering the material needs through this scholarship. More than 

half of the students, assessed the height of it’s as three, and the remaining 30% are below. Despite 

this negative assessment of the financial aspect, the number of outgoing students constantly increas 

from year to year. This may indicate that this aspect has not important meaning. Students in the 

questionare confirms the obvious benefits resulted from "close communion" with a foreign 

language. Almost twice more students after returning to the country than before the departure, 

assess their language knowledge as good or very good. Also, over 90% of this students stated that 

studying abroad has been useful in their future professional career. More than half of these students 

from the year 2000/01 also noted the positive impact of abroad study on finding their first job. By 

employers an important criterion of recruiting except the computer skills is foreign language 

proficiency. They appreciated very well in the future employes such qualities as initiative, planning 

skills, and ability to adaptation. Over one third of this scholarship – holders recognized the positive 

impact of abroad study on the type of work. We should noted, that almost one fifth of students from 

the year 2000/01 was employed in other countries, although for some time. They represent several 

times the greater proportion than in the case of students who studied only in Poland. 

 

6. Migration of Polish students 

 

Based on another questionnaire conducted by the international student organization AIESEC 

shows that about 60% of Polish students planning to go abroad in search of work. In this 

questionnaire took the part 46 students from Polish universities. In their view, the Polish market is 

difficult, and educational offer of universities is not suitable for its requirements. In addition, too 

low salary, which they can get after graduation did not encourage them to look for the work on the 

Polish market. According to the most of graduates, the next problem they see in the fact that finding 

interesting work in Poland is only possible through acquaintances. Main directions of emigration, 

are Germany and the UK. Mainly in those countries after graduation, hundred Polish students  are 

going to find a job. 
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ПІДГОТОВКА КАДРІВ ІНОЗЕМНИХ ПРАООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

ТА СПЕЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 
 

Зміст навчального процесу в центрах підготовки визначається завданням і спрямованістю 

правоохоронних органів та спецслужб. Система підготовки кадрів закордонних правоохоронних 

органів та спецслужб включає в себе стажування на робочому місці безпосередньо у підрозділах. 

Важливу роль у підготовці кадрів правоохоронних органів та спецслужб розвинених країн відграє 

виховна робота. 

В статті надається інформація щодо основних принципів і програм підготовки кадрів для 

спецслужб у США і Великій Британії. 

Ключові слова: правоохоронні органи, спецслужби, спецдисципліна, кадри, програма 

підвищення кваліфікації. 

 

Содержание обучающего процесса в центрах подготовки определяется задачами и 

направлением правоохранительных органов и спецслужб. Система подготовки кадров 

иностранных правоохранительных органов и спецслужб включает в себя стажировку на 

рабочем месте непосредственно в подразделениях. Важную роль в подготовке кадров 

правоохранительных органов и спецслужб развитых стран играет воспитательная работа. 

В статье приводится информация об основных принципах и программах подготовки 

кадров для спецслужб США и Великобритании. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, спецслужбы, спецдисциплина, кадры, 

программа повышения квалификации. 

 

The contents of the educational process in the centers of the defined objectives and direction of the 

law enforcement agencies and the special services. The system of the foreign law enforcement agencies 

and the special services training include training in the workplace of the units directly. The important role 

in the training law enforcement and the special services of the developed countries plays the educational 

work. 

In the article the information of the basic principles and the training programs for the USA and the 

UK special services is provided. 

Keywords: the law enforcement agencies, the special services, the special subject, the personnel, the 

training program. 

 

Вступ. У сучасних розвинених державах питанням професійної підготовки кадрів для 

правоохоронних органів та спецслужб приділяється винятково велика увага. Система 

підготовки кадрів для спецслужб у цих країнах містить у собі два взаємозалежних напрямки: 

навчання персоналу та виховну роботу з ним. Для підготовки кадрів деякі спецслужби цих 

країн мають власні навчальні центри, інші користуються послугами об'єднаних навчальних 

центрів або центрів, що належать партнерам, у тому числі - закордонних. Питання про вибір 

тієї чи іншої навчальної бази залежить від багатьох причин, у тому числі від фінансових. 

Наприклад, у США ФБР, ЦРУ та деякі інші спецслужби мають власні центри, у той час 

як у Великобританії під впливом скорочення бюджетних асигнувань йде процес консолідації 

навчальних закладів різних спецслужб у рамках Центра військової розвідки й безпеки 

(Defence Іntellіgence and Securіty Center). 

Постановка задачі. Зміст навчального процесу в центрах підготовки визначається 

завданням і спрямованістю правоохоронних органів та спецслужб. Загальний принцип 

професійного навчання однаковий: проходження базової підготовки на початковому етапі та 

періодичне навчання на курсах підвищення кваліфікації протягом усього терміну служби. 

Результати дослідження. Зокрема, для спецслужб США навчальний процес 

характеризується такими особливостями, як чітко виражена спеціалізація, практична 

спрямованість, інтенсивність і короткостроковість. Програми навчання, як правило, 

включають такі компоненти: 
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- спецдисципліни; 

- країнознавство; 

- інтенсивне вивчення іноземних мов; 

- військово-фізичну підготовку. 

Навчальний процес складається із трьох основних частин: лекції, семінари і практичні 

заняття. Слухачі, що успішно засвоїли пройдений курс, одержують відповідний сертифікат. 

Система підготовки кадрів закордонних правоохоронних органів та спецслужб містить 

у собі не тільки навчання персоналу на лекціях і семінарах, але й стажування на робочому 

місці безпосередньо у подрозділах. У деяких спецслужбах таке стажування може 

продовжуватися навіть по завершенні навчального курсу, а його результати впливають на 

ухвалення остаточного рішення щодо влаштування випускника на те або інше місце роботи. 

У ЦРУ США, наприклад, для всіх знову прийнятих на роботу осіб установлюється 

річний випробний термін, а для кандидатів на оперативну роботу ще один, додатковий, 

річний випробний термін ( one-year trіal perіod). 

Важливу роль у підготовці кадрів спецслужб розвинених країн грає виховна робота. 

При цьому політичні й ідеологічні методи застосовуються винятково в інтересах зміцнення й 

підтримки у слухачів навчальних закладів і співробітників підрозділів спецслужб високого 

ступеня лояльності та відданості професії, відомству і державі. При цьому основну виховну 

роботу виконують керівники низової ланки, які безпосередньо стикаються з персоналом. У 

їхній обов'язок входить надання відповідного впливу на підлеглих при повсякденному 

спілкуванні з ними. 

Фінансування програм підготовки кадрів для правоохоронних органів та спецслужб 

здійснюється головним чином за рахунок державних асигнувань. Проте, спецслужби самі 

мають можливість діставати додаткові кошти за рахунок певних комерційних операцій. Так, 

Центр військової розвідки і безпеки Великобританії має платні курси підготовки 

співробітників для спецслужб деяких іноземних держав, а в США на язикових курсах одних 

спецслужб за плату навчаються представники інших спецслужб і федеральних органів. 

Прикладом використання додаткових джерел для фінансування потреб навчальних центрів 

можуть також служити розпродаж згаданим вище Центром військової розвідки й безпеки 

Великобританії надлишків військової та службової житлової площ. 

Підготовка кадрів спецслужб США на сучасному етапі реалізується в рамках 

федеральної програми "Освіта в інтересах національної безпеки", яка була введена в дію у 

1991р. Серед цілей цієї програми - збільшення масштабів і поліпшення якості викладання 

іноземних мов, країнознавства та інших "критично важливих" для національних інтересів 

США дисциплін. У рамках цієї програми діє Рада на чолі з міністром оборони, до складу 

якого також входять міністр освіти, державний секретар, директор ЦРУ й ряд інших осіб, що 

мають необхідні знання та досвід роботи в сфері національної безпеки й освіти. Ця рада 

забезпечує контроль над розробкою навчальних програм, критеріїв відбору студентів, 

складання щорічних доповідей президентові та конгресу США. У США серйозна увага 

надається координації дій в області підготовки кадрів для спецслужб. Для цього в рамках 

співтовариства спецслужб створений Консорціум керівників навчальних закладів. Крім 

Консорціуму, у рамках цього співтовариства існує ряд інших керівних і координуючих 

органів, покликаних сприяти вирішенню питань підготовки кадрів. 

Важливе місце в роботі по підготовці кадрів надається створенню контингенту 

потенційних кандидатів для спецслужб. Для цієї мети у США існують Програми 

паралельного навчання для студентів, аспірантів і випускників середніх шкіл. Мета цих 

програм полягає в тому, щоб ознайомити потенційних кандидатів із числа студентів 

коледжів і університетів з деякими аспектами діяльності спецслужб США, зацікавити їх і 

спонукати до вступу в ЦРУ. Названі програми являють собою елементи системи попередньої 

профорієнтації, що дозволяє спецслужбам провести вивчення й перевірку потенційних 

кандидатів і дати їм первинну підготовку. Беручи участь у заняттях по цих програмах, 

студенти не пов'язані формальними зобов'язаннями щодо влаштування на роботу в ЦРУ. Для 
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студентів університетів, які прийняли остаточне рішення, існує окрема програма підготовки, 

що називається "Програма літньої інтернатури й матеріальної підтримки студентів, які 

бажають влаштуватися на роботу в ЦРУ". Допуск до участі в цієї 10- тижневій програмі 

обумовлений виконанням кандидатом ряду умов і вимог. Зокрема, вони повинні здати 

вступний іспит і пройти перевірку, включаючи медичну та на поліграфі. Реалізація програми 

навчання здійснюється протягом двох років. Її перший етап - вступний іспит - проводиться в 

жовтні першого року, літні курси - у червні-серпні наступного року, а прийом на роботу в 

ЦРУ - улітку наступного календарного року. 

Базова підготовка осіб після відповідної перевірки й тестування здійснюється в рамках 

Програми професійної підготовки кадрів. Ця загальна програма включає ряд окремих 

програм, кожна з яких забезпечує певну спеціалізацію майбутніх співробітників ЦРУ. 

Навчання і стажування по цій програмі проводяться в Спеціальному навчальному центрі 

ЦРУ під Вашингтоном і у відповідних підрозділах центрального апарата відомства. 

Програма розрахована на 10 місяців. З цього терміну на стажування в практичних 

підрозділах виділяється 8-10 тижнів. Конкретний строк підготовки, обсяг і характер 

дисциплін, що вивчаються, залежать від фахової спеціалізації курсантів. Вивчення теорії в 

цьому центрі сполучається з відпрацюванням навичок на практичних заняттях. Особлива 

увага при цьому приділяється набуттю курсантами навичок конспірації та роботи з 

агентурою. Для навчання своїх агентів ЦРУ має також дві розвідшколи. Головна знаходиться 

на базі у Кемп-Пірі (шт. Вірджинія). Її учні проходять там 18-тиждневу підготовку з 

оперативно-розшукової діяльності і спеціальної техніки. Інший навчальний центр 

знаходиться у Харвей-Поінт (шт. Північна Кароліна).  

Після терактів 11 вересня 2001 р. влада США ухвалила рішення щодо необхідності 

вдосконалювання системи професійної підготовки кадрів спецслужб. Існує інформація про 

створення Університету ЦРУ [1]. В університет увійшли 11 шкіл, коледжів і академій, що 

існували раніше. Загальне керівництво ними здійснює директор ЦРУ. В університеті має 

здійснюватися викладання не тільки спеціальних дисциплін, але й матеріалу з проблем 

світової економіки, міжнародної банківської справи, міжнародному ринку нафтопродуктів та 

інших пріоритетних проблем. При необхідності співробітники ЦРУ для підвищення 

кваліфікації направляються на різні курси у цивільних університетах США або у військові 

вузи. 

Організація підготовки кадрів у ФБР багато в чому збігається з аналогічною практикою 

у ЦРУ [2]. Безпосередньо питаннями навчання займається Управління підготовки кадрів. 

Якщо в минулому при підборі кандидатів ФБР традиційно орієнтувалося на випускників 

юридичних факультетів вузів, військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів, 

то в останні роки бюро істотно збільшило перелік категорій осіб, включивши до нього тих, 

хто має, зокрема, економічну й фінансову освіту і добре знає банківську та комерційну 

справу. 

Для підвищення ефективності підбора кандидатів на роботу ФБР здійснює "Програму 

довірених студентів-практикантів". Реалізація "Програми довірених студентів-практикантів" 

дозволяє ФБР залучати на роботу добре освічених людей, які свідомо йдуть на цю службу. 

Підбор кандидатів здійснюється співробітниками територіальних підрозділів ФБР зі 

студентів, що закінчили не менш трьох курсів коледжу. Середня кількість стажистів 

становить 40-50 людей у рік. Під час стажування практиканти зустрічаються із 

відповідальними співробітниками ФБР, роблять ознайомлювальні поїздки в територіальні 

підрозділи, Академію ФБР. Відібрані після відповідної підготовки і тестування кандидати 

направляються на 15- тижневі курси базової підготовки в спеціальному навчальному закладі 

Академії ФБР. Програма навчання включає теоретичні заняття по вивченню спеціальних 

дисциплін з упором на відпрацьовування навичок оперативно-розшукової діяльності та 

заняття військово-фізичною підготовкою. 

Базова підготовка і заняття за програмами підвищення кваліфікації співробітників 

федеральних правоохоронних органів, крім ЦРУ й ФБР, здійснюються у Федеральному 
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центрі підготовки співробітників правоохоронних органів, що діє з 1970 р. Тривалість занять 

у рамках базової програми становить 8 тижнів. Тривалість курсів підвищення кваліфікації 

різна і залежить від предметів, які досліджуються. 

Центральним органом, що займається питаннями підготовки кадрів для військової 

розвідки та контррозвідки, є Об'єднаний коледж військової розвідки, що входить до складу 

Розвідувального управління Міністерства оборони (РУМО) [1]. Програмами підготовки 

фахівців для РУМО керує Адміністративний директорат РУМО. РУМО підбирає для себе 

кадри із військовослужбовців і цивільних осіб, що мають відповідну освіту й практичний 

досвід роботи. Всі співробітники управління підпадають під дію Програми проходження 

професійної служби, що передбачає систематичну підготовку та підвищення професійної 

майстерності. Співробітники РУМО зобов'язані періодично проходити перевірку на 

відповідність займаним посадам. 

У коледжі існують два факультети, які здійснюють підготовку резервістів збройних 

сил, що мають вище освіту за 2-х річною програмою, а також відділення для перепідготовки 

фахівців за 9-місячними програмами. Слухачі з вищою освітою отримують по закінченні 

курсів ступінь магістра наук в області стратегічної розвідки. Крім того, у коледжі діють 

понад 45 різних курсів підвищення кваліфікації із тривалістю занять від одного дня до 12 

тижнів. У коледжі є також відділення підготовки військових аташе. Щорічно за програмами 

коледжу проходять підготовку понад 250 людей. 

Крім Об'єднаного коледжу військової розвідки питаннями професійної підготовки 

персоналу американських військових спецслужб займається Інститут безпеки міністерства 

оборони, що спеціалізується на організації короткострокових курсів і семінарів для 

практичних працівників, зайнятих у сфері безпеки об'єктів міністерства оборони та видів 

збройних сил. 

Сформована в США практика роботи з кадрами спецслужб припускає обов'язкове і 

кількаразове залучення персоналу до занять, спрямованих на підвищення їхньої професійної 

майстерності. Співробітникам спецслужб надається можливість підвищувати кваліфікацію в 

рамках своєї вузької спеціальності або здобувати нові знання та навички в суміжних 

областях. Для позначення цього другого напрямку підвищення кваліфікації в Америці ввели 

навіть спеціальний термін - "перехресна підготовка". 

У Великобританії підготовка персоналу для різних спецслужб, головними з яких є МІ5 

і МІ6, проводиться в рамках Центра військової розвідки і безпеки (Defence Іntellіgence and 

Securіty Center) [3]. 

Спецслужби Великобританії завжди мали проблеми з набором нових співробітників. 

Новобранців підбирали за сімейними зв'язками, в університетах, серед загальних знайомих і 

таке інше. У результаті вони перетворилася в якийсь закритий клуб випускників Оксфорда та 

Кембриджу. Вперше змінити принцип комплектування спецслужб вдалося лише в 90-х роках 

минулого століття. 

Тепер у кожному з провідних університетах Великобританії є свій вербувальник, який 

для британських спецслужб підбриє відповідні кандидатури. У Військовому училищі 

сухопутних військ у Сандхерсте на постійній основі діє вербувальник МІ-6, який працює з 

курсантами із числа іноземців і передає в МІ-6 інформацію про тих, хто може бути 

використаний у майбутньому як перспективний агент. 

Курс початкової підготовки співробітників британських спецслужб (ІONEC) 

розрахований на півроку. Метою ІONEC є підготовка новачків до професійного рівня, 

необхідного для роботи в спецслужбах на невисоких адміністративних посадах. Кандидати 

вивчають ведення справ у відомстві, теоретичні основи того, як зближатися з потрібними 

людьми, вербувати їх, маніпулювати ними та одержувати від них інформацію, вислухують 

лекції про проведені операції, спілкуються з кадровими представниками спецслужб. 

Висновки. Загальним для системи підготовки кадрів для правоохоронних органів та 

спецслужб Англії і США є усвідомлення їхньою владою важливості якісної підготовки 
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кадрів, матеріального і морально-психологічного сприяння даному напрямку діяльності. При 

цьому можна виділити наступні моменти: 

 по-перше, це ті значні зусилля, які прикладаються спецслужбами і державами 

вцілому для створення контингенту потенційних кандидатів на роботу в правоохоронних 

органах та спецслужбах; в результаті створюється резерв кандидатів, які отримали 

попередню підготовку і з яких можна підібрати поповнення, необхідне для підтримки на 

належному рівні штатної чисельності правоохоронних органів та спецслужб; під час 

довгострокового вивчення й перевірки кандидатів істотно знижується ймовірність залучення 

в ряди правоохоронних органів та спецслужб випадкових людей; 

 по-друге, це націленість системи підготовки на інтенсивні та короткочасні курси 

практичної підготовки кандидатів, які вже мають вищу освіту; 

 по-третє, принцип "короткостроковіше, але частіше", якого дотримуються іноземні 

правоохоронні органи та спецслужби в організації роботи з підвищення кваліфікації своїх 

кадрів.  

Такі принципи можна використовувати і при підготовці кадрів для СБ України. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 

ОСОБИСТОСТІ 

 
У статті йдеться про умови формування ціннісних орієнтацій особистості, про те, що 

виникнення нових цінностей та девальвація попередніх торкнулися молоді  більшою мірою, ніж 

будь-якої іншої вікової групи та про те, що проблема соціокультурних цінностей молоді, їх зміст 

та динаміка залишається актуальною незалежно від того, про який період соціального розвитку 

йдеться мова. 

Ключові слова:особистість, молодь,цінність. 

 

В статье идет речь об условиях формирования ценностных ориентаций личности, о том, 

что возникновение новых ценностей и девальвация предыдущих коснулись молодёжи в большей 

степени, чем любой другой возрастной группы и о том, что проблема социокультурных 

ценностей молодежи, их содержание и динамика остается актуальной независимо от того, о 

каком периоде социального развития идет речь.  

Ключевые слова: личность, молодежь, ценность. 

 

The article deals with the terms of forming of the personality’s valued orientations, that the origin 

of new values and devaluation of the previous ones s  touched the youth in a greater degree, than any 

other age group and that the problem of sociocultural values of young people, their maintenance and 

dynamics, remains actual in regardless of that what period of social development is spoken about.  

Keywords: personality, young people, value. 

 

Вступ. В умовах становлення нового ринку праці особливу значущість набуває 

виховання відповідальної, ініціативної, творчої особистості, котра спроможна реалізувати 

власні життєві перспективи. На розв’язання цих завдань спрямовані важливі державні 

документи – Закон України „Про освіту”, Національна доктрина розвитку освіти України, 

Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української 

державності, в яких робиться наголос на тому, що успішна самореалізація молодої людини 

можлива лише за наявності її особистої системи цінностей, котра має бути адекватною 

мінливим умовам сьогодення. Це актуалізує проблему дослідження структури, 

закономірностей і механізмів впливу для досягнення людиною її життєвих цілей. Суспільні 

перетворення, що відбуваються в Україні під впливом соціально-економічних перетворень, 

призвели до зміни багатьох педагогічних орієнтирів. 

Виклад основного матеріалу. Проблема соціокультурних цінностей молоді, їх зміст та 

динаміка залишається актуальною незалежно від того, про який період соціального розвитку 

йдеться мова. Ця проблема набуває особливої гостроти в умовах соціально-економічної та 

духовно-культурної кризи українського суспільства, котра виникла в перехідний період і 

супроводжується переоцінкою цінностей. 

Виникнення нових цінностей та девальвація попередніх торкнулися молоді  більшою 

мірою, ніж будь-якої іншої вікової групи. Однією із головних функцій любого соціуму є 

забезпечення механізмів соціальної наступності та підтримки цілісності суспільного 

організму. Переоцінка цінностей завжди відбувається на фоні зниження соціального 

імунітету та таїть в собі різноманітну загрозу для нормального життя людини та суспільства. 

Особливу значущість тут набувають процеси, що захоплюють ціннісну свідомість молодих 

людей, тому що, саме вони є майбутнім суспільства, виражають як його можливості, так і 

проблеми. 

Зміни, які відбуваються в сучасному українському суспільстві супроводжуються 

формуванням нової ціннісної свідомості, поєднуючи в собі найкращі вітчизняні традиції 

духовності та гуманізму з новим мисленням, обумовленої процесами глобалізації, охопивши 

економічну, політико-правову, інформаційно-технологічну, культурно-побутову сфери 
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соціального життя. 

Особливого значення у зв’язку з цим набувають дослідження динаміки системи освіти 

та виховання, які відіграють ключову роль у соціокультурному становленні сучасної 

української молоді. Вивчення оціночної динаміки молоді у соціокультурній сфері, що 

передбачає виявлення головних факторів, які визначають цей процес та створює умови для 

ефективного прогнозування різних соціальних змін, а також управляючи ними. 

Соціокультурна динаміка є предметом дослідження багатьох наук, таких як соціальна 

філософія, аксіологія, етика, соціальна психологія та педагогіка. Однак, всі ці науки повинні 

спиратися на емпіричний матеріал та кваліфіковані соціологічні інтерпретації. Таким чином, 

дослідження соціокультурної динаміки української молоді, її духовно-культурних цінностей 

має як безсумнівну самостійну цінність, так і допомагає поглибленню змісту всіх вище 

перерахованих наук. 

Формування особистості, її ціннісних орієнтацій відбувається насамперед у роки 

учнівства. Саме тому сучасна педагогічна наука[1, 2, 3] поставила перед навчальними 

закладами певні завдання – приділяти більше уваги розвитку особистості учнів, поважати їх 

та вивчати їх індивідуальні особливості, виявляти та створювати умови, котрі забезпечують 

становлення творчих особливостей кожного конкретного учня та формування його соціально 

значимих ціннісних орієнтацій. 

Однак, як зазначають деякі дослідники[3, 4, 5] та показує практичний досвід, 

сьогоднішня школа з цими завданнями не справляється. 

Розширились сфери, котрі впливають на формування ціннісних орієнтацій учнів та 

молоді взагалі: проблеми війни та миру, освоєння космосу та Світового океану, вплив 

соціального середовища, розвиток техніки та виробництва, зміни у ставленні до освіти та 

культури. 

У результаті аналізу педагогічної наукової літератури можна виділити педагогічні та 

соціальні умови, котрі суттєво впливають на формування ціннісних орієнтацій молоді[6, 7, 

8]. 

До соціальних умов відносять: 

1) інфраструктуру сьогоднішньої освіти, котра представляє собою велику кількість 

промислових підприємств; 

2) екологічну ситуацію, котра відрізняється високою ступінню забруднення води та 

повітря; 

3) історико-культурні та національні традиції, котрі представляють культурні інтереси 

та цінності багатьох народів та народностей, що проживають на території нашої країни; 

4) особливості формування бюджету; 

5) низьку платіжну здатність населення; 

6) політику у галузі плати за навчання; 

7) демографічні особливості. 

Соціальні умови тісно пов’язані та визначають педагогічні умови формування 

ціннісних орієнтацій молоді.  

Аналіз наукової педагогічної літератури дає змогу виділити наступні педагогічні 

умови: 

1) наступність у навчанні та вихованні; 

2) розвиток художнього сприйняття, образного мислення, мовної культури; 

3) послідовний підхід до педагогічного процесу; 

4) включення у педагогічний процес інтелектуальної, вольової та дієво-практичної 

сфери особистості; 

5) характер направленості особистості через цілі та якості особистості як цінності; 

6) виокремлення молоддю ціннісного змісту у навколишньому середовищі. 

Охарактеризуємо перераховані вище педагогічні умови. 

Наступність – важлива педагогічна умова формування ціннісних орієнтацій молоді. 

Ми спираємось на існуюче у науці визначення наступності як зв’язку між явищами у 
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процесі розвитку у природі, суспільстві та пізнанні, коли нове, змінюючи старе, зберігає 

деякі його елементи. У суспільстві означає передачу та засвоєння соціальних та культурних 

цінностей від покоління до покоління. Означає також всю сукупність дій традицій. 

Наступність – необхідний атрибут розвитку духовної культури суспільства. Проблема 

наступності та неперервності освіти вивчалась у працях багатьох філософів та педагогів[6, 

9]. 

Наступність у освіті та вихованні поглиблює та закріплює відповідальне ставлення до 

навчання, праці, професіоналізму, пізнання, творчості, традицій та людей, що оточують 

молодь. 

Важливою педагогічною умовою формування ціннісних орієнтацій молоді є характер 

направленості особистості через цілі та якості особистості як цінності. 

В основі функціонування ціннісних орієнтацій є ціннісний підхід, згідно з яким усі 

явища, що оточують нас (у тому числі поступки людей) – цінності, тобто відображаються у 

свідомості особистості з точки зору їх можливостей задовольняти їх потреби та інтереси. 

Тому формування особистості у процесі виховання та навчання можна розглядати як 

інтеоризацію суспільних цінностей, перетворення їх у систему особистих цінностей, на які 

індивід орієнтується у своїй діяльності. 

Проблема існування загальнолюдських цінностей дуже складна та дискусійна. Згідно 

теорії Л.Гумільова [10], їх немає, так як  для цього необхідне об’єднання усього людства в 

один-єдиний гіперетнос. Реальна практика показала, що входження у чужий етнос завжди 

передбачає відмову від своєї особистої етнічної домінанти, заміну її на систему цінностей 

нового суперетносу. 

На думку В.Швиркова, різні релігії та філософські системи також не дають підстав для 

існування „загальнолюдських цінностей”[11]. Він пропонує космічне обґрунтування 

загальнолюдських цінностей, вважаючи головною ознакою людського розуму збереження 

інформації про еволюцію всесвіту. 

Рівень сформованості ціннісних орієнтацій молоді можна визначити за такими 

критеріями[5, 8, 9]: 1) ступінь сформованості ієрархічної структури ціннісних орієнтацій, що 

визначається варіативністю оцінок при визначенні значимості тієї чи іншої цінності; 2) 

змістовий бік ієрархічної структури ціннісних орієнтацій, що визначається величиною рангу, 

отриманого тією чи іншою цінністю. У залежності від конкретних цінностей, котрі входять у 

ієрархію ціннісних орієнтацій молоді; їх співвідношення, ступеня більшої чи меншої їх 

переваги відносно інших ми визначаємо, на які цілі життя направлена діяльність особистості 

і які засоби вона вважає обирає для їх досягнення. 

Користуючись даними критеріями, формулюємо чотири рівня особистісного розвитку – 

системно-ціннісний, мотивований, емотивно-фрагментарний, розмитий. Ці рівні показують 

різну ступінь ціннісного ставлення особистості до світу, а врахування направленості 

особистості через цілі та якості особистості як цінності можна поставити однією із 

педагогічних умов формування ціннісних орієнтацій молоді. 

Виокремлення молоддю ціннісного змісту у навколишньому середовищі, – наступна 

педагогічна умова формування ціннісних орієнтацій молоді. 

Підставою для такого визначення є – об’єктивно-змістовий бік цінності (молода 

людина надасть перевагу тій дійсності, яка їй більш близька та значима); виявлялись 

показники, значимі для характеристики типу цінності (реально-практичне функціонування, 

навчальна діяльність, цінність ставлення до себе, спілкування, пізнавальна діяльність). 

Завдяки такій типології цінностей можна виокремити ціннісний зміст, який виділяє 

молодь у навколишньому середовищі та педагогічно адекватно реагувати на нього. 

Врахування індивідуально-типологічних особливостей молоді – наступна педагогічна 

умова формування ціннісних орієнтацій молоді. Л.Виготський підкреслював, що середовище 

є саме тією умовою здійснення діяльності людини, у ході котрої відбувається оволодіння 

суспільно – історичним досвідом, світом культури. Це та умова, без котрої, як і без 

індивідуально-типологічних особливостей, неможливий складний процес формування 
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ціннісних орієнтацій молоді[12]. 

Висновок. Отже, є нагальна необхідність у активному спрямуванні зусиль 

громадськості на вивчення різноманітних виховних впливів на молодь у сфері вільного від 

навчання часу; залучення молоді до соціокультурної діяльності; нейтралізацію негативного 

впливу сьогоденних суперечностей; створення ситуацій, коли особистий розвиток індивіда 

буде виступати регулятором поведінки й вияву кращих якостей молодої людини. 

У зв’язку з тим, що темпи соціально-політичних і соціально-економічних змін у 

суспільстві випереджають темпи зміни поколінь, сучасна молодь змушена значно частіше, 

ніж їхні батьки, змінювати свої ціннісні орієнтації, накреслювати нові перспективи 

життєдіяльності. Значущість виховної роботи з формування соціокультурних цінностей 

зростає, коли молода людина має визначитися у професійному майбутньому, у своїх 

ціннісних орієнтаціях та життєвих планах. 
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СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА 
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 

 

У статті проаналізовано історичний досвід, національні джерела зародження та систему 

підготовки фахівців пожежної служби на західноукраїнських землях. Показано ,що створення 

широкомасштабного руху добровільних пожежних товариств спонукала велика кількість пожеж. 

Описано розвиток добровільних пожежних товариств “Сокіл”, “Січ”. Здійснено компаративний 

аналіз навчальних програм, а саме теоретичної та практичної частин.  

Ключові слова: підготовка, фахівець, пожежна служба, пожежна команда, курси. 

 

В статье проанализирована исторический опыт, национальные истоки система 

подготовки специалистов пожарной службы в западноукраинских землях. Показано, що создание 

широкомасштабного движения добровольных пожарных обществ побуждали большое количество 

пожаров. Описано развитие добровольных пожарных обществ “Сокил”, “Сичь”. Осуществлен 

компаративный анализ и программ, а именно теоретической и практической частей.  

Ключевые слова: подготовка, специалист, пожарная служба, пожарная команда, курсы.  

 

The historical experience, national origins and system of training of fire safety specialists on the 

territory of Western Ukraine is analyzed in the article. Formation of wide spread movements of voluntarily 

fire organizations caused huge range of fires is shown.Development of voluntarily fire organizations “Sokil” 

and “Sich” is described The comparative analysis of plans, namely theoretical and practical parts is 

considered. 

Кеуwords: training, specialist, fire safety, fire brigade, course. 

 

Постановка проблеми. Характерною особливістю сучасного розвитку України як 

незалежної держави є кардинальні зміни, що відбуваються в усіх сферах суспільного життя. 

Вони спричинили перегляд і переосмислення діяльності наявних інституцій, зокрема 

системи вітчизняної вищої освіти. Її структурна перебудова, оновлення тенденцій і напрямів 

подальшого розвитку спонукають активізацію творчого пошуку ефективних форм і методів 

організації навчального процесу й трансформації його змісту, якісного оновлення системи 

вищої освіти.  

Відтак, надзвичайно актуальним є дослідження традицій і досвіду, творчих досягнень 

школи в цій галузі. Водночас важливим шляхом у процесі трансформування є глибоке 

осмислення й усвідомлення власного історичного досвіду, звернення до національних 

джерел зародження і розвитку професійної підготовки фахівців пожежно-рятувальної 

служби. 

Аналіз останніх досліджень. В Україні здійснюється пошук шляхів якісної 

підготовки майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби. Над концептуальними 

положеннями та науково-методичними основами підготовки фахівців у ВНЗ МНС ефективно 

працюють: О. Бикова, М. Варій, О. Євсюков, М. Козяр, М. Коваль, В. Козлачков, 

П. Образцов, О. Тімченко, Б. Шуневич. 

Розв’язання даної проблеми. Проблеми боротьби з пожежами й організації 

відповідних заходів мають давню історію. Серед документів з історії міст Польщі 

середньовіччя зустрічаються багато королівських указів, які стосуються дотримання заходів 

для попередження пожеж. Серед них укази Болеслава ІV від 1431 р., ухвали Варшавського 

магістрату від 1545, 1606, 1607 і 1795 рр.  

Після поділу Польщі, уряди Австрії і Росії в першій половині ХІХ ст. покладали нагляд 

за пожежною безпекою на поліцію, відтак з’явилися перші зародки організованих формувань 

оснащених технікою для гасіння пожеж. Більшість польських істориків стверджують, що 

початком створення структур протипожежної охорони слід вважати указ Адміністративної 

Ради Польського Королівства від 1842 р., коли в столиці виникла перша регулярна «пожежна 

стража» у кількості 100 пожежників, яка утримувалася адміністрацією. Згідно статуту 
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1867 р. у її складі було три підрозділи: гасіння пожеж, очистки коминів та освітлення вулиць 

і майданів [12, с. 81]. 

Від 1860 р. ХІХ ст. поширюються добровільні пожежні дружини, особливо в Галичині, 

де вже 1864 р., у містах і селах з’явилися пожежні команди. Згодом вони утворилися в 

Кракові, Гданську, Тарнові, Вадовицях, а також на західноукраїнських землях під Австрією у 

Львові і Станіславові (1868 р.), Бродах, Перемишлі, Самборі, Городку та ін. Й. Шафлік у 

книзі «Діяльність добровільних пожежних дружин» зауважує, що до цього 

широкомасштабного руху спонукали велика кількість пожеж, автор приводить дані про 

пожежі на Галичині (табл. 1.1) [14, с. 38]. 

Таблиця 1.1 

Дані про пожежі на Галичині  

Роки Кількість пожеж Роки Кількість пожеж 

1875 1457 1895 2256 

1880 1781 1900 2290 

1885 2065 1905 2409 

1890 1827 1910 2547 

 

Отже, ситуація змушувала уряд уживати необхідних заходів. 1877 р. у підросійській 

Польщі за ініціативою Російського пожежного товариства впроваджено статут крайової 

пожежної охорони «Крайовий союз добровільних пожежних дружин Королівства Галичини і 

Лодомерії у Великому Королівстві Краківському». Царські укази ставили ці формації під 

впорядкування органам поліції. Товариство регулярно скликало загальнокрайові з’їзди, 

сприяло поширенню мережі осередків пожежної охорони, налагодило у 1901-1912 рр. 

видання спеціального журналу «Стражак» (згодом «Огляд Пожежництва») [8, с. 44]. 

Про швидкий розвиток пожежної служби свідчить видана 1878 р. книга маршалкового 

пожежного стража В. Еміновича «Поліція пожежна у нас і за кордоном». У ній висвітлено 

розвиток служби й відзначено, що Варшавська сторожа на чолі з начальником у ранзі 

полковника мала заступника начальника, п’ять брандмайстерів, секретаря, трьох машиністів 

і 232-х помперів, а також 102 коней. Вона мала п’ять осередків у різних районах міста. 

У 1898 р. Міністр внутрішніх справ Росії затвердив статут пожежної охорони, який 

поширювався на території підросійської Польщі. Майже водночас, у 1897 р. на 

підавстрійській території намісником впроваджено у містах і ґміннах обов’язкове створення 

пожежних команд. Але ці заходи впроваджувалися дуже повільно. Зокрема, журнал 

«Стражак» відзначав, що в 1901 р. лише 682 гміни мали організовані команди, з них у 130 – 

добровільні дружини, а близько 3000 гмін до створення команд не приступили [13, c. 4]. 

Слід відзначити, що темпи розбудови пожежних дружин, які були або на утриманні 

місцевих органів влади, або на утриманні товариств (добровільні), у різних регіонах Польщі 

відрізнялися. Дуже повільними вони були в підросійському Королівстві Польському, де в 

1913 р. було лише 5 професійних і 557 добровільних формувань, які обслуговували більш-

менш достатньо міста і містечка (всього 415 дружин). Водночас у сільській місцевості на 183 

дружини припадало 26 тис. сіл, одна команда – на 23 тис. чоловік. Тоді як у Галичині, де 

широко розповсюджувалися пожежно-гімнастичні товариства «Сокул» (польське) та 

українські – «Сокіл» і «Січ», одна дружина припадала не більше ніж на 10 тис. чоловік. 

Зокрема, 1905 р. у Галичині було 2316 пожежних команд з них 824 – добровільних. Цікаво, 

що виданий ще 1910 р. Віднем так званий Крайовий статут, щодо утворення пожежних 

команд, їх підпорядкування і утримання, діяв у Польщі до 1934 р. [15, с. 26-27]. 

Й. Шафлік, зазначає що в Австрії розвиток пожежної справи був на порядок вищий ніж 

на польських чи українських землях. Зокрема, в 1898 р. у Австрії, включаючи Чехію й 

Буковину, нараховувалося 4723 пожежних формувань (323 тис. членів) на 22 мл. чоловік, 

тоді як у Галичині – 365 осередків (9 тис. членів) на 6,6 млн. чоловік. 

Це ще раз свідчить про занедбаний стан пожежної безпеки внаслідок відповідної 

політики Відня до околиць імперії. І лише завдяки ініціативі українців і поляків 
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утворювалися дружини, застосовувалися необхідні заходи для розвитку пожежної справи. 

Напередодні Першої світової війни у краї діяли вже 497 пожежних дружин, з них 378 − 

добровільних, за рахунок розвитку сокільського руху в Галичині.  

На наш погляд, вартий уваги досвід Жовківщини в період коли товариство «Сокіл» 

очолив Василь Галапац. Корпус добровільних пожежників Жовківського повіту очолив 

Михайло Хмелик, обов’язки справника виконував Микола Душеньчук. Як перша пожежно-

руханкова філія Львівського товариства «Сокіл», товариство у Жовкві було наділене 

повноваженнями повітової. Тож його старшина проявила турботу про створення аналогічних 

структур і в сільській місцевості. Про це можна судити з одного із клопотань до пожежної 

секції «Сокола-Батька», підписаного В. Галапацем. В цьому документі вказувалося: 

«Надсилаємо подання членів засновників пожежної філії в Старій Скваряві і 2 К. 80 Ц. 

переказом як видаток на стемплі. Водночас просимо внести це подання до намісництва ще до 

цього тижня якнайскоріше, щоби днями відбуття пожарного курсу та установчих зборів 

могли бути 28 і 29 серпня 1909 р. Ще одне спонукає нас просити про якнайкращу посилку 

подання. Громада Стара Скварява має свою сикавку, котру власне мав набути якнайшвидше 

після заснування пожарний «Сокіл». Впишеться до «Сокола» більше 50 членів. Просимо 

також у відповідний час виділити нам своїх цінних інформацій, як маємо підготувати 

майбутніх членів до проходження пожарного курсу у згаданих вище днях і до установчих 

зборів» [2, c. 10]. 

У с. Любеля установчі збори «Сокола» відбулися 16 травня 1904 року Після чого 

делегат Львівського «Сокола» Роман Сембратович провів з членами новоствореної філії 

пожежне навчання і муштру. Він пообіцяв для подальших занять надіслати пожежну помпу. 

Того ж дня місцеві євреї зібрали для потреб «Сокола»16 крон. 

У списку пожежних філій Львівського «Сокола-Батька» є дані про їхню роботу в 

деяких інших населених пунктах повіту. А саме, Великому Дорошеві, філія якого звернулася 

до намісництва з проханням зареєструвати створення пожежної філії «Сокіл» 28 липня 1903 

року та вислати статут. 15 березня 1910 року пожежна філія «Сокола» Куликова подала до 

намісництва статут, від комітету засновників його підписали: М. Білик (голова), Т. 

Кубіцький, С. Чородко та інші [3, c. 17]. 

В листі до старшини «Сокола-Батька» від 25 квітня 1910 року, після одержання 

позитивної відповіді з намісництва, М. Білик писав: «Отсим маю честь повідомити, а заразом 

і запросити на основуючи констатуючі загальні збори «Сокола», які відбудуться дня 8 мая с. 

р. о год. 3-й в кімнаті читальні «Просвіти» в Куликові. Прошу рівночасно вислати 

безпроволочно рубрум і число, до якого оголошено подання і статути, бо такого потрібно в 

ціли повідомлення староства в Жовкві. Крім того прошу повідомити від себе і запросити на 

ті перші загальні збори товариства «Сокіл» в Зашкові, Грибовичах, Жовкві і Малехові». 

Головою товариства був обраний Іван Макарика.  

У Раві-Руській були надіслані намісництву звернення про надання дозволу на 

створення місцевої пожежної філії «Січ» та статути 12 квітня 1912 року. Його підписали 

члени комітету уповноважених на чолі з Юліаном Галькою [6, с. 209].  

У Глинські клопотання про створення пожежної філії і статути подано до намісництва 

22 травня 1913 року. Очолив організаційний комітет із 9-ти членів о. Теодор Банах. 

Установчі збори відбулися 29 червня 1913 року. Філія мала 4-х колісну помпу. З Боянця 

звернення на створення філії «Січ» було подане 11 жовтня 1912 року. Його підписали Іван 

Водяник і 9 товаришів. Установчі збори відбулися 26 червня 1913 року. Кошовим був 

обраний Михайло Борейко. Всього налічувалося 140 членів товариства. Подібне клопотання 

з Десятира було подано 22 травня 1913 року. Очолив заснування філії комітет чисельністю 9 

осіб на чолі з Володимиром Гайдишем. На установчих зборах, які відбулися 22 червня 1913 

року кошовим обрано Савку Луцика. 

У фонді К. Студинського в Центральному державному історичному архіві у Львові 

зберігається журнал, який вів голова пожежної секції товариства «Сокіл» Сень Горук. Його 

скрупульозність у веденні документації дає підстави судити про достовірність даних про 
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мережу сільських добровільних пожежних формувань, які створили січово-сокільські округи 

напередодні 1914 року [7, с. 24]. 

За даними часопису «Вісти з Запоріжжя» [1, c. 4] на кінець 1910 року в Жовківському 

повіті було закладено лише 14 пожежних філій «Сокола-Батька» − по сім на території 

тодішніх повітів Жовква і Рава-Руська, порівняно зі Стрийським (49), Рудківським (30) чи 

Жидачівським (21) повітами. 

Особливу роль у популяризації пожежно-руханкових засад товариств відіграв 

проведений на початку червня 1912 року у Жовкві повітовий здвиг. Підготовка до цього 

заходу велася заздалегідь. Так, у листі до «Сокола-Батька» від 15 січня 1912 року старшина 

Жовківського «Сокола» повідомила про намір провести повітовий здвиг «Соколів» і «Січей». 

З цією метою до Львова відряджалися дві особи для одержання детальної інформації та 

порад щодо його проведення. Тоді ж Товариство почало займатися вправами, які проводили 

інструктори А. Лущик, С. Сагайдак та А. Кишакевич. На той час «Соколи» Жовкви придбали 

однострої, закупили прапор товариства. Почесні гості цього свята отримали запрошення [9, 

с. 73-74].  

Зростаюча чисельність пожежних команд вимагала їхнього кадрового забезпечення. Не 

вистачало інструкторів, які б могли проводити вишкіл членів команд, підтримувати їх 

фахову кваліфікацію. Згідно закону про гміни для 30 міст Галичини від 13 березня 1889 року 

та § 54 закону від 3 липня 1899 року для міст, не охоплених вищезгаданим законом, для 

кожної категорії посад урядовці повинні були мати певну кваліфікацію, яку визначав 

Крайовий виділ за погодженням із намісництвом. До категорії міських урядовців 

зараховувалися і начальники гмінних (міських) пожежних команд, яким, однак, не була 

встановлена кваліфікація. На цю посаду призначалися люди з відповідною фаховою 

підготовкою [4, с. 192. 

Для покращення рівня підготовки керівників пожежних формувань Крайова спілка 

добровільних пожежників звернулася до владних структур з проханням видати відповідні 

розпорядження, а саме, в першу чергу окреслити кваліфікаційні вимоги до начальників 

гмінних пожежних команд і добровольців, які взяли на себе обов’язки керівників вказаних 

команд. 

Згідно з розпорядженням Крайового виділу від 2 липня 1907 року в Львові 29 травня 

1908 року відбулися кваліфікаційні іспити на відповідність займаним посадам начальниками 

пожежних команд. Серед шести екзаменованих, які представляли міста Перемишль, Стрий, 

Ярослав, Тарнув і Тарнобрег, був також і львів’янин Е. Рихлєвський, рівень знань якого було 

оцінено на «дуже добре». 

Підготовка пожежних кадрів, у тому числі сільських формувань, була покладена на 

короткочасні курси, які проводили спеціалісти з центру. Зокрема, 17-19 квітня 1901 року 

Українська Спілка Добровільних Пожежництв, при сприянні повітового відділу, провела у 

Дрогобичі навчальний курс з підготовки інструкторів пожежних команд у сільських ґміннах. 

До теоретичних і практичних занять було залучено 27 осіб. Окрім пожежної справи вони 

також прослухали лекції з надання першої медичної допомоги, які читав міський лікар. 

Наступний повітовий курс відбувся 18-20 березня 1903 року. В ньому взяли участь делегати 

від сільських гмін повіту та 2 члени місцевої залізничної пожежної охорони [10, c. 44]. 

Після закінчення військових дій у 1920 р. польська влада стала на західноукраїнських 

землях легітимною, і впроваджувала однотипову організацію протипожежного захисту. Цю 

діяльність координувала Малопольська Спілка Пожежної Охорони, яка була структурною 

одиницею Головної спілки пожежної охорони Речі Посполитої. Урядові структури 

усвідомлювали, що насамперед потрібно зайнятися підготовкою кваліфікованих кадрів, які б 

могли очолити місцеві новостворювані пожежні команди. Їх підготовка здійснювалася на 

традиційних пожежних курсах. Один з перших таких курсів відбувся у Дрогобичі 21 червня 

1920 року. На навчання прибули 16 представників з місцевостей повіту, а також 7 осіб з 

нафтових промислів. Перший день навчання пройшов на стражниці дрогобицьких 

пожежників, але у зв’язку із нестачею відповідного спорядження, заняття були перенесені до 
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нафтових підприємств, які їх мали у достатній кількості. Керував курсом і проводив заняття 

радник пожежництва директор Крайової спілки пожежної охорони Б. Вуйцикевич. Практичні 

вправи відпрацьовувалися під керівництвом інструктора пожежних команд рільничих 

товариств Ю. Срока. Четвертий, останній день курсу, завершився показником навчання у 

присутності багатьох запрошених, а також представників місцевої влади та інституцій. Місто 

Дрогобич репрезентували заступник керівника гміни М. Пєхович та тимчасовий начальник 

пожежної команди комісар С. Куснер. Нафтопромисли репрезентували інженер О. Поливка 

та начальник пожежної охорони підприємства Р. Михалік, старший інженер Ф. Єлонек та ін. 

[5, С. 55-56] 

Поступово фахова підготовка пожежників у Малопольщі поширювалася на всі повіти 

краю. Керувала цією роботою Крайова спілка добровільних пожежників яка організовувала 

короткотермінові повітові пожежні курси. Професійним вишколом курсантів займалися її 

інструктори. Навчання передбачало теоретичний курс та практичні заняття. Розглядалися, 

зокрема, такі питання: а) організація обов’язкової пожежної охорони у сільських ґміннах; б) 

вивчення будови помп; в) освоєння навичок при поводженні з помпами та рукавами; г) 

зберігання помп і рукавів у належному стані; д) використання звичайних драбин і вправи з 

ними; е) наука про інші пожежні знаряддя, що повинні бути на озброєнні місцевих пожежних 

команд і правила користування ними; є) поради щодо способів гасіння різних пожеж; ж) 

надання першої медичної допомоги в термінових випадках. 

Навчальні групи не повинні були перевищувати 50 осіб. Завершувалися курси іспитами 

і виконанням відповідних групових вправ. Усі, хто успішно склав іспит, одержували 

кваліфікаційне посвідчення організатора пожежної команди у сільській гміні. Згідно зі звітом 

Департаменту Крайового відділу перед Галицьким сеймом про діяльність Української 

Спілки Добровільних Пожежництв за період з 1 липня 1900 року по 30 червня 1902 року, в 

Жовкві та Раві-Руській відбулися декілька повітових пожежних курсів. Відзначалося, що в 

результаті «чимало з навчених на курсах у своїх ґміннах взялися за створення пожежних 

команд. Сам цей факт, як і щира вдячність Спілці з боку повітових виділів за проведення 

курсів та підготовку пожежників, що матиме неабияке значення у становленні протипожежного 

захисту у сільських ґміннах». 

2 липня 1907 року на прохання Української Спілки Добровільних Пожежництв 

Крайовий виділ підготував розпорядження про скерування на кваліфікаційне навчання та 

здачу відповідних іспитів начальників гмінних (професійних) пожежних команд. До 

кандидатів на таке навчання ставилися певні вимоги. А саме: «а) наявність австрійського 

громадянства; б) вік не старше 24 років; в) зразкова поведінка, про що повинно бути 

підтверджено посвідкою моральності; г) фізична придатність, про що засвідчує лікарська 

довідка (кандидат не має вад серця, не є нервовим, не страждає на головокружіння, епілепсію 

або трясіння рук і ніг, немає інших фізичних або розумових вад, що робило би його 

непридатним виконувати обов’язки пожежника рятувального (дахового) відділу)». Кожний 

кандидат на навчання повинен був також підтвердити, що відбув принаймі 3-місячну 

практику в одній із професійних (гмінних) пожежних команд, після чого склав 

кваліфікаційний іспит. До чинних начальників гмінних пожежних команд ставилася вимога 

протягом двох років після опублікування даного розпорядження пройти кваліфікаційне 

навчання. 

Як показали наші дослідження, після відновлення незалежності Польща мала обмежені 

можливості для організації протипожежної служби. На засіданні Першого Національного 

З’їзду Протипожежної Служби у Варшаві інженер Юзеф Тулішковський у своєму рефераті 

на тему «Організація Протипожежної Служби у відродженій Польщі» сказав, що Спілка 

Протипожежної охорони повинна організовувати принаймні місячні курси пожежників, а 

пізніше подумати про заснування сталого вузу пожежництва і будівництва, щоб підготувати 

майбутніх керівників та інструкторів протипожежної служби.  

Флоріанська Спілка, створена ще у 1916 р., наголошувала на збільшенні чисельності 

інструкторів та керівників служби. З цією метою було опрацьовано програму курсів 
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пожежників, які б готували керівників структур пожежної безпеки. З 1917 р. проходять 

«літні» та «весняні» курси, програма яких складалася з двох частин: теоретичної і 

практичної.  

Теоретична частина охоплювала наступні теми: вогнестійке будівництво, організацію 

служби, запобіжні та охоронні засоби, вогневі прилади, пожежний табір, пожежну 

сигналізацію, пожежну тактику, будівлі пожежників, службу пожежної охорони під час 

природних катаклізмів, пожежницького коня, першу медичну допомогу, гарцерські пожежні 

команди. 

Практична частина складалася з гімнастики, стройової підготовки, тренувань з 

пожежницькими приладами, лабораторних досліджень (антивогневі фарби, вогнегасні 

рідини), тестів на витривалість, розв’язування тактичних завдань, орудування кіньми. Ця 

програма була досить об’ємною, максимально поєднувала теорію з практикою. Можна 

сказати, що це був початок організованого навчання професійних пожежницьких кадрів. 

Пожвавлення діяльності на цій ниві наступило в 1921 році, коли Флоріанська Спілка 

переросла у Спілку Протипожежної Охорони Польської Речі посполитої, яка охоплювала 

своєю діяльністю західноукраїнські землі – Галичину, Буковину, Волинь. У 1921 – 1939 рр. 

вона організовувала щорічні (а інколи й двічі на рік) інструктажні курси, які загалом 

закінчило 550 інструкторів. З часом збільшувався і час продовження курсів для професійних 

кадрів: 1917 р. – 4 тижні; 1918 р. – 6 тижнів; 1921-1928 рр. – 8 тижнів; 1928-1938 рр. – 4 місяці; 

1939 р. – 6 місяців. 

Висновки Підсумовуючи все вище сказане система організації пожежної безпеки і 

фахової підготовки її кадрів упродовж століть поєднувалась з інтересами суспільства. Однак 

протиріччя, які виникають у процесі управління організацією навчально-виховною 

діяльністю не знайшли поки що достатнього відображення у публікаціях. 
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АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЙСНОСТІ 

 
Аналізується педагогічна дійсність, що дозволяє виявити актуальність формування 

новітніх напрямів педагогічної думки, що сприяють подолання кризи сучасної освіти. Аналіз 

педагогічної дійсності проводиться на основі синтезу філософсько-антропологічного, 

поліпарадигмального, цивілізаційного, формаційного і культурного підходів. 

Ключові слова: педагогічна дійсність, уніфікація педагогічних парадигм, зміна педагогічних 

парадигм, саморегуляція педагогічних систем. 

 

Анализируется педагогическая действительность, что позволяет обнаружить 

актуальность формирования новейших направлений педагогического мнения, которые 

способствуют преодоление кризиса современного образования. Анализ педагогической 

действительности проводится на основе синтеза философско-антропологического, 

полипарадигмального, цивилизационного, формационного и культурного подходов. 

Ключевые слова: педагогическая действительность, унификация педагогических парадигм, 

изменение педагогических парадигм, саморегуляция педагогических систем. 

 

Pedagogical reality is analyzed, that allows to find out  actuality of forming the newest directions of 

pedagogical thought, which promote overcoming the crisis of modern education. The analysis of 

pedagogical reality is conducted on the basis of synthesis of philosophical-anthropological, polyparadigm, 

civilization, structure and cultural approaches. 

Keywords: pedagogical reality, standardization of pedagogical paradigms, change of pedagogical 

paradigms, self-regulation of the pedagogical systems. 

 

Сучасна соціокультурна ситуація в Україні та світі характеризується певною 

поліпарадигмальністю освіти як теорії та практики, яка виявляє наявність багатьох парадигм 

та напрямів розвитку педагогічної думки та зумовлюється певними кризовими явищами в 

сучасній освіті. Відтак, важливим постає обґрунтування нової парадигми освіти, яка 

стосується виявлення критеріїв аналізу педагогічної дійсності як найбільш загальної 

педагогічної категорії [5]. 

Критеріями для аналізу педагогічної дійсності (реальності) в сучасних дослідженнях 

використовують поняття: "педагогічна парадигма" (Ш.О. Амонашвілі, В.П. Андрущенко, 

І.Д. Бех, Б.С. Гершунський, І.А. Зязюн, С.Ф. Клепко, К.В. Корсак, В.В. Краєвський, 

В.Г. Кремень, В.Г. Кузь, В.В. Кумарін, В.І. Луговий, В.С. Лутай, Н.Г. Ничкало, В.А. Рижко, 

М.І. Романенко, В.В.Рибалка, О.В.Сухомлинська, Х.Г. Тхагапсоєв та ін.), "педагогічна 

цивілізація" (М.В. Богуславський, І.А. Колеснікова, Г.Б. Корнєтов, Е. Майерс), "педагогічна 

культура" (О.В. Бондаревська, Є.Ю. Захарченко, І.А. Колеснікова, М. Мід та ін.), 

"педагогічна формація" (П.Г. Щедровицький), кожний з яких дозволяє типологізувати 

об'єкти педагогічної дійсності за певних підстав. 

Як вважає О.О. Кравцов, перспективним способом вирішення цього завдання є 

використання полікритеріального підходу для осмислення генезиси, структури і можливих 

напрямів розвитку науково-педагогічного знання і педагогічної дійсності. При цьому 

полікритеріальний підхід можна розуміти як метод аналізу педагогічної дійсності, 

заснований на синтезі філософсько-антропологічного, поліпарадигмального, цивілізаційного, 

формаційного і культурного підходів в єдину систему, що дозволяє ідентифікувати та 

описувати об'єкти, що належать до педагогічній дійсності з погляду їх цивілізаційної, 

парадигмальної, формаційної і культурної приналежності [5] 

Виходячи з пропонованого розуміння полікритеріального підходу до аналізу 

педагогічної дійсності, уявляється можливим сформулювати систему принципів, на яких він 

ґрунтується. 

1. Принцип "аксіологічного детермінізму", який акцентує увагу на визначальній 
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значущості цінностей суб'єктів педагогічного процесу для їх цілеутворення, а також вибору 

методів досягнення цієї мети. 

2. Принцип "холізму", який розуміється не тільки і не стільки як співіснування різних 

суб'єктів педагогічного процесу, але і як їх активне застосування, що здійснюється 

одночасно і перманентно на всіх рівнях педагогічної системи і спрямоване на реалізацію 

базових цінностей всіх учасників навчально-виховного процесу. 

3. Принцип ситуативності полікритеріального самовизначення суб'єктів педагогічного 

процесу. При цьому полікритеріальне самовизначення реалізується через усвідомлення тієї 

складної ситуації, в яку потрапила людина ХХ сторіччя, що вимагає з одного боку, відмови 

від абсолютизації раціоналістичних "ідей методу", від установок, спрямованих на 

"оволодіння і підкорення" а також подолання поглядів на людину в ліберальному дусі повної 

автономії і самозамкненості індивіда – з іншого [9, с. 108]. 

4. Принцип "варіативності істини", суть якого залежить від результатів 

полікритеріального самовизначення кожного зі суб'єктів педагогічного процесу.  

5. Педагогічно-герменевтичний принцип, який вимагає розгляд педагогічної дійсності у 

площині категорій "сенс", "розуміння", що дозволяє здійснити вибір таких алгоритмів 

проектування педагогічної дійсності, які перетворять його на рефлексуюче проектування, що 

пов'язує особистісні сенси суб'єктів проектувального процесу з сенсами розвитку 

проектованої системи, і що дозволяє цим суб'єктам не тільки самовизначитися в просторі 

сучасної педагогічної дійсності, але і постійно рефлексувати з приводу своєї суб'єктної 

позиції в процесі розвитку виховної системи. 

6. Принцип діалогізму спрямований на розуміння дійсності в контексті ідей М. Бубера, 

М.М. Бахтіна та ін., що передбачає кристалізацію педагогічної дійсності на основі активного 

діалогу всіх учасників освітнього процесу між собою та історією. 

7. Принцип пріоритету розуміння й опису об'єктів педагогічної дійсності перед їх 

пізнанням і поясненням (Л.М. Лузіна) [6]. 

Вказані принципи дозволяють, на думку О.О. Кравцова розглядати педагогічну 

дійсність у контексті цілісності; орієнтувати аналітичну процедуру на пріоритетне 

виявлення аксіологічного компоненту як системоформувального в педагогічних системах; 

забезпечувати гуманітарну спрямованість аналітичної процедури. 

У межах полікритеріального підходу, який розробляється О.О. Кравцовим, до аналізу 

педагогічної дійсності парадигмальне самовизначення виступає критерієм, що характеризує 

принципи і спосіб організації виховного процесу. 

Слід зазначити, що парадигмальне самовизначення суб'єктів педагогічного процесу 

взаємопов'язане з їх цивілізаційним самовизначенням. Тому О.О. Кравцов здійснює 

порівняльний аналіз можливих цивілізаційних і парадигмальних самовизначень, на основі 

зіставлення ціннісних орієнтацій, які покладаються в основі кожного з таких самовизначень 

[5]. На його думку, самовизначення в контексті гуманітарно-феноменологічної парадигми є 

найбільш "жорстким", тобто вимагає процедури вибору змісту виховання, що відповідає 

вимогам тільки креативно-педагогічної цивілізації. 

Авторитарно-технократична і традиційна парадигма не залишає суб'єктам виховного 

процесу свободи у визначенні джерел змісту виховання. 

Таким чином, уявляється обґрунтованим твердження про те, що введення педагогічного 

самовизначення як критерій аналізу педагогічної дійсності сприяє підвищенню рівня 

цілісності і несуперечності ціннісно-смислового самовизначення суб'єктів виховного 

процесу. 

Іншим критерієм аналізу педагогічної дійсності, в контексті пропонованого 

О.О. Кравцовим полікритеріального підходу, є педагогічні формації. Відправною точкою 

при описі цього критерію можуть слугувати підходи, запропоновані П.Г. Щедровицьким, 

який вважає, що педагогічні формації тією або іншою мірою співіснували на кожному з 

етапів розвитку педагогіки. При цьому педагогічні формації описують базовий зміст 

навчання, підготовки й освіти. Зміна базового змісту, на думку автора, фактично означає 
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зміну формації [10–12]. 

О.О. Кравцов пише, що аналіз запропонованих П.Г. Щедровицьким описів 

педагогічних формацій, дозволяє констатувати, що педагогічні формації характеризують не 

стільки зміст освіти, скільки його результати. Тому О.О. Кравцов визначає педагогічні 

формації як граничні типи результатів освіти, що існують одночасно і паралельно в рамках 

педагогічної дійсності. Це дозволяє виокремити три педагогічні формації. 

Перша з них – катехізична (від грецьк. katechesis – повчання, пізнання). Її становлення 

пов'язане, перш за все, з релігійною педагогікою. Результатом освіти в її контексті є 

засвоєння вихованцем норм поведінки і дії. 

Друга формація, одним з піонерів якої є Я.А. Коменський, складається в кінці XVI 

сторіччя – епістемологічна  (від грецьк. episteme – знання, поняття). Результатом освіти в 

межах цієї формації є наявність об'єктно-орієнтованого знання. Я.А. Коменський створив 

працю "Пансофія" ("загальна мудрість"), в якій спробував систематизувати знання про світ. 

Ключовим ідеологічним принципом було також: вивчати всіх – всьому. Значний внесок у 

розвиток епістемологічної формації зроблено також К.Д. Ушинским, що відображено в його 

фундаментальній роботі "Педагогічна антропологія". 

Нарешті, третя формація – інструментальна, або технологічна (від грецьк. techne – 

мистецтво, ремесло, майстерність) починає бурхливо розвиватися в кінці XVIII і стала 

провідною в XIX сторіччі. Це формація, в якій основним результатом освіти стає володіння 

знаряддям, інструментом та іншими засобами перетворення дійсності. Зокрема такі складні 

інструменти і знаряддя, як способи мислення, методи мислення і дії, підходи, а також техніка 

та інші форми організації засобів людської діяльності і нашого мислення. 

На думку П.Г. Щедровицького сьогодні ми знаходимося на етапі інструментальної 

педагогіки. Нас, передусім, навчають або намагаються навчати  засобам, інструментам 

досягнення цілей. Такий підхід породжує, на думку цього дослідника, цілий ряд проблем. 

Перша проблема стосується припустимості або неприпустимості вживання тих або 

інших засобів у певних ситуаціях, що в практиці діяльності призводить до ефектів 

прагматизму і професійного цинізму.  

Друга проблема пов’язана із спеціалізацією та втратою найбільш загальних уявлень про 

світ та інші сфери діяльності. Іншими словами, знання передаються тільки тією мірою, якою 

вони забезпечують інструментальне використання засобів діяльності, які дедалі більш 

дробляться за своїм змістом і функціями. Освітні установи (від школи до університету), 

будучи покликані формувати в людини загальну картину світу – не у змозі зробити це. 

Загальні знання про світ не виробляються ні у філософії, ні в технології і ніким не 

передаються. 

Третя проблема – "розшарування" самих знань на три групи: знання-засоби, які 

найбільшою мірою тяжіють до інструментальної формації; знання про об'єкти (знання-

картини, знання-описи), що тяжіють до епістомологічної формації; і знання, які можна 

назвати обмеженими певними рамками знаннями-нормами, які задають простір нашої 

діяльності і нормативні вимоги до неї. Це розпорошення світу знань призводить до 

важливого наслідку – підготовка людини до діяльності стала дедалі більше відділятися від 

освіти, і якщо на підготовку до діяльності зорієнтовані багато навчальних закладів, в 

кожному з яких набувають якусь спеціальність, вивчають специфічну галузь знань, то 

освіченість дедалі більше стає справою особистого самовизначення конкретної людини [11,  

c. 48].  

Засіб вирішення вказаних вище протиріч П.Г. Щедровицький вбачає в побудові 

четвертої формації, яка змогла б конструктивно поєднати норми, знання і засоби, тобто 

виступила б в синтетичній функції по відношенню до вже наявних формацій [11, c. 47]. На 

його думку, нині не існує педагогічних феноменів, які могли б бути віднесені до цієї 

формації і педагогіка як теоретична, так і практична знаходиться на етапі побудови цієї 

формації. 

Методологічною підставою розробки проблем педагогічних культур, які О.О. Кравцов 
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виділяє як ще один критерій аналізу педагогічної реальності, постають праці сучасних 

вітчизняних дослідників О.В. Бондаревської, І.А. Колесникової, відомого американського 

етнографа і етнопедагога М. Мід [7, с. 322-361]. Типологія культур, запропонована М. Мід, 

допомагає усвідомити специфіку змінних функцій системи освіти в новому світі швидкого 

розвитку, де майбутнє наступає стрімко і несе світ, який докорінно відрізняється від того, 

який знало і розуміло старше покоління. 

Дослідження М. Мід присвячене проблемі виховання як механізму передачі культури, 

основні форми, якого виражені через міжособистісні відносини педагогів і вихованців. При 

цьому М. Мід показує культурно-історичну динаміку цього людського "осередку" засвоєння 

культури залежно від полюсів наукового і соціального процесу та динаміки суспільних 

відносин. 

Пов'язуючи міжпоколінні відносини з темпом суспільного розвитку і пануючим типом 

сімейної організації, М. Мід вирізняє в історії три типи культур, які вона поширює на 

людське суспільство в цілому: 

• постфігуративні, в яких діти навчаються головним чином у своїх предків;   

• кофігуративні, в яких і діти, і дорослі вчаться, перш за все, у рівних, однолітків;   

• префігуративні, в яких дорослі вчаться також у своїх дітей.  

Важливим узагальненням є запропоноване О.В. Бондаревською чотирьохрівневе 

розуміння педагогічної культури, а саме – культурно-історичний, соціально-педагогічний, 

професійно-педагогічний та особистісний аспекти розуміння педагогічної культури [1, с. 37-

43]. 

У культурно-історичному аспекті педагогічна культура розглядається як: частина 

загальнолюдської культури, що має своїм змістом світовий педагогічний досвід; зміна 

культурних епох і відповідних їм педагогічних цивілізацій; історія педагогічної науки і 

освіти; зміна освітніх парадигм (М.В. Богуславський, А.П. Валицька, Г.А. Віленський, 

І.А. Колеснікова та ін). 

У соціально-педагогічному плані педагогічна культура постає як соціальне явище, як 

характеристика особливостей міжпоколінної і педагогічної взаємодії, засобом педагогізації 

навколишнього середовища, носіями і творцями якої є педагоги, батьки, громадські 

вихователі, педагогічні товариства. 

З професійно-педагогічної точки зору педагогічна культура досліджується як сутнісна 

характеристика середовища, устрою життя, особливостей педагогічної системи, як процес її 

руху до нового якісного стану. 

В індивідуально-особистісному плані її трактують як прояв сутнісних властивостей 

особистості, професійної діяльності і спілкування вчителя. 

Педагогічна культура на соціально-педагогічному рівні може розглядатися як  

"соціальна сфера суспільства, спосіб збереження міжпоколінних і міжлюдських (зокрема 

внутрішньосімейних і міжнаціональних) відносин і передачею соціально-педагогічного 

досвіду" [1, с. 39].  

Відтак, педагогічна культура може бути визначена як "соціально-історично 

обумовлений контекст цілісного прояву зовні внутрішньої специфіки суб'єкта (носія), що 

породжує педагогічну якість реальності" [4, с. 44], як показник орієнтації педагогічних 

систем, з погляду механізмів створення, зберігання, розповсюдження і споживання духовних 

цінностей, поглядів, знань і орієнтацій та розподілу ролей, яким надається перевага, в цьому 

процесі між представниками різних поколінь. 

Таким чином, можна говорити про те, що той або інший педагогічний об'єкт  (освітня 

установа, виховна система та ін.) може реалізовуватися у контексті однієї з вказаних 

педагогічних культур.  

Таким же чином обумовлена і зміна педагогічних формацій. Так, П.Г. Щедровицький 

відзначає, що в реальній історії в різні епохи центр тяжіння немов би переносився з однієї 

формації на іншу: "спочатку переважним результатом освіти були норми поведінки і дії, а 

знання про світ і засоби діяльності передавалися відповідно до принципу співпричетності. 
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Потім центр тяжіння в педагогічній роботі переноситься на знання про світ, і при цьому 

норми поведінки і засоби відступають на другий план. А сьогодні фокусування робиться на 

засобах мислення і діяльності, при цьому знання і норми присутні як допоміжні ситуативні 

елементи" [12, с. 47]. 

У світлі зазначеного вище можна розглядати педагогічні формації і педагогічні 

культури за ознакою швидкості зміни. Так, традиції є найбільш змінними, обсяг знань 

зростає з більшою швидкістю, а способи перетворення дійсності є швидкоплинними. 

Аналіз розглянутих вище парадигмальних концепції дозволяє дійти певних  

принципових висновків: 

1. Різні парадигми не інтерпретують дійсність по-новому, а розуміють ті ж самі 

предмети певним чином трансформованими і в багатьох деталях.  

2. При всій різноманітності підходів до аналізу педагогічних парадигм всі вони мають в 

основі виділення критеріїв такі як: базові цінності, мета освіти, стиль відносин між 

учасниками педагогічного процесу; критерії результативності освітнього процесу та ін. 

Відтак, відсутнім є певний універсальний критерій, що випливає із філософського принципу 

єдності світу. 

3. Жодне з наведених вище визначень педагогічної парадигми не відповідає принципу 

аксіологічного детермінізму, який на думку О.О. Кравцова має покладатися в основу 

формування педагогічної парадигми, яка при цьому повинна вказувати на провідне значення 

ціннісного самовизначення суб'єктів освітнього процесу; відтак, педагогічна парадигма має 

окреслювати не тільки особливості розумової діяльності, але і характеристику способу життя 

і світогляду учасників педагогічного процесу [5]. Тому педагогічну парадигму ціннісного, 

людиноцентрованого спрямування можна визначити як  сукупність думок, ціннісних 

орієнтацій, яка визначає форму відношення до педагогічної дійсності, того відношення, на 

якому базується спосіб саморегуляції педагогічних систем. 

Загалом, аналіз наукових джерел дозволяє дійти висновку, що педагогічна парадигма 

відображає такі аспекти [1–12]:  

– визнаний науковим співтовариством зразок вирішення різних проблем (Т. Кун); 

– модель наукової діяльності, сукупність норм, критеріїв, стандартів наукового 

дослідження; 

– найбільш загальні принципи розуміння та інтерпретації об'єкту дослідження, 

прийняті в науковому співтоваристві, культурно-історичний тип інтелектуальної і 

практичної діяльності; 

– підстави, ідеї, підходи до проектування освітніх систем; 

– сукупність стійких повторювальних сенсоутворювальних зв’язків, які визначають 

сутнісні особливості схем теоретичної і практичної педагогічної діяльності і взаємодії в 

освіті незалежно від ступеня і форм їх рефлексії. 

Загалом, можна говорити про певні критерії, індикатори належності до парадигми: 

– система поглядів на світ; 

– смислові домінанти професійного буття і цільові установки педагогічної  діяльності; 

– орієнтація і витоки формування системи професійно-педагогічних цінностей і 

критеріїв оцінки; 

– характер взаємодії з учасниками педагогічного процесу. 

Зміна парадигм реалізується у процесі перебудови теоретико-методологічних підстав 

науки, яка здійснюється через внутрішньо дисциплінарний розвиток та міждисциплінарні 

взаємодії, що приводить до загальнонаукових (зміна типу раціональності, зміна 

загальнонаукової картини світу) та внутрішньо наукових (уявлення про людину, освіту, 

розвиток базових категорій, формування нових понять, нові проблеми і суперечності) змін.  

У цілому, педагогічна парадигма постає не тільки узагальнюючо-ціннісною основою 

побудови педагогічних теорій, але й методом наукового педагогічного пошуку. Сам же 

розвиток різних освітніх парадигм зумовлюється не тільки тенденцією до спеціалізації 

наукових досліджень, але й протилежною тенденцією до розвитку міждисциплінарних 
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наукових напрямів, на основі яких починають створюватися окремі дослідницькі напрями. 

Так, розвиток екології як міждисциплінарного напряму, сповненого багатим 

міждисциплінарним змістом комплексного дослідження умов існування живих організмів, 

привів до своєрідної "експансії" екології в науку та філософію, до її широкого проникнення в 

різні галузі науково-педагогічного знання, що зумовило виникнення багатьох екологічно 

орієнтованих дисциплін, напрямів, парадигм: "соціальна екологія", "екологічна соціологія", 

"екологія міста", "екологічна педагогіка", "екологічна психологія", "екологічна 

психоакустика", "екологічна антропологія", "екопсихологія розвитку", "екологія 

особистості", "екологічна свідомість", "екологічне сприйняття", "екологічна етика"... 

Виникає низка таких "екзотичних" екологій, як "екологія культури", "інвайроментальна 

соціологія", "інтелектуальна екологія", "політична екологія", "екологія таланту" тощо. Така 

безліч екологій засвідчує не тільки про розвиток окремого педагогічного напряму – 

екологічної освіти, але й про становлення нової ноосферо-екологічної освітньої  парадигми. 

При цьому ця парадигма як цілісна сутність зумовлює розробку певних спеціальних своїх 

аспектів, що відображає екстенсивний характер будь-якої парадигми. 

Загалом, як пише Л.М. Горбунова, в рамках феномена множинності парадигм на 

сьогодні синхронічно існують такі базові педагогічні парадигми, як соціоцентрична, 

натурцентрична,  антропоцентрична; класична і некласична освітні парадигми; парадигма 

традицій, технократична парадигма, гуманітарна парадигма; екогуманітарна, 

традиціоналістсько-консервативна, раціоналістична, неогуманістична (феноменологічна); 

холістична, гуманістична (антропоцентристська) парадигми [2, с. 91-95]. 

Існують й інші спроби уніфікації педагогічних парадигм. Так, І.А. Зязюн диференціює 

такі класичні навчально-виховні парадигмальні моделі, як:  

"Вільна модель" (Р. Штейнер, Ф. Кумбс, Ч. Сільберман, В.С. Біблєр) імпровізаційного 

характеру, коли вихованець за допомогою педагога самостійно визначає особливості своєї 

навчальної діяльності.  

Особистісна модель (І.Д. Бех, Л.В. Занков, О.Я. Савченко) спрямовується на загальний 

розвиток вихованців та передбачає високий рівень складності учіння зі створенням 

атмосфери довірливості та варіативності навчального процесу.  

Розвивальна модель (В.В. Давидов, С.Д. Максименко) націлена на формування в учнів 

теоретичного мислення, рефлексії, здатності до самостійного розв’язання різних навчальних 

задач.  

Активізаційна модель (М.М. Скаткін, В.І. Бондар, В.О. Моляко) спрямована на 

підвищення пізнавальної активності завдяки використанню проблемних ситуацій, опори на 

пізнавальні потреби та естетичні почуття.  

Формувальна модель (П.Я. Гальперін, Н.Ф. Тализіна, Н.Л. Коломинський, 

Ю.З. Гільбух) полягає у здійсненні впливу на розумовий розвиток учня шляхом 

цілеспрямованого управління процесом засвоєння знань і вмінь [3, с. 61].  

Відтак, розробляються спроби узагальнення педагогічної дійсності. Як пише 

В.О. Огнев'юк, упродовж останніх десятиліть розвиток освіти став об'єктом спеціальних 

досліджень різних галузей знання. Питання аксіології, онтології, логіки, методології, етики 

освіти знайшли своє відображення в дослідженнях з філософії освіти. Але до сьогодні не 

існує наукового напряму у рамках якого освіта вивчалася б як цілісне явище у сукупності 

усіх чинників, що мають вплив на неї та упосліджений нею вплив на суспільство. Такою 

наукою може стати освітологія [8], яка має інтегрувати усі напрями наукових досліджень у 

сфері освіти й запропонувати новітні шляхи розвитку сфери, що без перебільшення стала 

сферою цивілізаційного творення. Освітологія як науковий напрям головним завдання якого 

є розвиток сфери освіти як цілісного суспільного феномену, що сприяє духовному, 

культурному, соціально-економічному і науково-технологічному функціонуванню, 

відтворенню і розвитку суспільства. Освітологія покликана зосередити свій науковий 

інструментарій на філософії, історії та соціології освіти, практичних завданнях пов'язаних з 

економікою освіти, освітньою політикою, удосконаленням освіти та прогнозуванням її 
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розвитку, а також на процесі становлення суспільства освіченої людини, формуванні 

сукупного інтелекту суспільства та розвитку сучасної цивілізації як цивілізації освіти і 

науки.  
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ 
 

У даній публікації розглянута проблема формування професійної культури у майбутніх 

фахівців  та розкриті педагогічні умови, шляхи, засоби і технології її формування у студентів під 

час навчально-виховного процесу у ВНЗ. 

Ключові слова: професійна культура, професійна мобільність, творчі навички, мотивація, 

інформаційні навчальні системи, професійна компетентність, педагогічна майстерність. 
 

В данной публикации рассмотрена проблема формирования профессиональной культуры у 

будущих специалистов и раскрыты педагогические условия, пути, средства и технологии её 

формирования у студентов во время учебно-воспитательного процесса в ВУЗе.  

Ключевые слова: профессиональная культура, профессиональная мобильность, творческие 

привычки, мотивация, информационные учебные системы, профессиональная компетентность, 

педагогическое мастерство. 
 

In the given publication the problem of formation of professional culture of the future considered 

and pedagogical conditions, ways, means and technologies of its formation opened during teaching and 

educational process in higher educational establishment.  

Keywords: professional culture, professional mobility, creative habits, motivation, information 

educational systems, professional competence, pedagogical.  
 

Вступ та постановка завдання. На сучасному етапі визначальною світовою 

тенденцією розвитку суспільного виробництва у самому широкому його розумінні стає 

рішуча переорієнтація на людину, на її потреби, інтереси та життєві, особистісні та 

професійні перспективи. Це зумовлює, з одного боку, істотні зміни цілей і характеру 

професійної діяльності фахівців, а з іншого – помітно зростає необхідність у них 

психологічній готовності до високої соціальної та професійної мобільності. Ці чинники 

значною мірою окреслюють загальну проблему, яка постає  перед системою професійної 

освіти України.  

Зазначена проблема безпосередньо пов’язана з актуальними науковими і практичними 

завданнями, оскільки забезпечення ефективного соціально-економічного розвитку нашої 

країни викликає невідкладну необхідність професійної підготовки фахівців принципово 

нової формації. Водночас, педагогічна практика вимагає чітких науково обґрунтованих 

рекомендацій відносно доцільних шляхів, засобів і технологій здійснення такої підготовки. 

Аналіз останніх досліджень. Аналіз результатів актуальних досліджень і публікацій 

дозволяє дійти висновку, що пошук шляхів ефективного розв’язання цієї проблеми та 

окремих її важливих аспектів перебуває в центрі уваги вітчизняних і зарубіжних дослідників. 

Їм, зокрема, присвячені роботи В.П. Андрущенка, І.Д. Беха, І.А. Зязюна, Н.Г. Ничкало, 

В.О. Кудіна, О.С. Пономарьова, В.В. Ягупова та ін.  

Разом з тим, сьогодні залишаються ще недостатньо дослідженими такі надзвичайно 

важливі для педагогічної теорії та сучасної суспільної практики проблеми, якими виступають 

професійна культура, її сутність, а також дієві шляхи, засоби, методи, методики та технології 

формування цієї культури у навчально-виховному процесу ВНЗ у майбутніх фахівців. 

Сьогодні освіта все більше покликана виконувати загальногуманістичні функції 

виховання та особистісного формування людини, її гуманної соціалізації, формування і 

розвитку загальної культури, творчих навичок і вмінь, високої соціальної і професійної 

мобільності.  

Зазначена ситуація зумовлена такою сукупністю обставин: 

по-перше, традиційна економіка, що орієнтована на матеріальне виробництво, все 

більш відчутно перетворюється на економіку знань; 

по-друге, в умовах науково-технічного прогресу і прискорення темпів оновлення 

інформації конкретні знання досить швидко застарівають, у зв’язку з чим істотно зростає 
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значення фундаментальної, загальнокультурної, світоглядної та методологічної підготовки 

фахівців;  

по-третє, одним із найбільш суттєвих результатів динамізму сучасного життя людини 

стає високий рівень соціальної і професійної мобільності фахівця; 

по-четверте, сучасні проблеми у соціальної та економічної сферах вимагають 

формування нових особистісних, психологічних і професійних якостей у фахівця [7].   

Результати соціологічних досліджень 2010 року, виконаних фахівцями Донецького 

національного університету у 24 вищих військових навчальних закладах різних регіонів 

України, свідчать, що 89% студентів впевнені, що освіта являє собою лише одну із 

сукупності умов, необхідних для досягнення життєвого успіху. Переважна  більшість 

студентів, тобто 74% впевнені у тому, що вища школа повинна і давати професійні знання, і 

прищеплювати цінності культури, гуманізму, демократії [6]. 

У зв’язку з цим більш ніж актуальним є формування високої професійної культури у 

майбутнього фахівця, яка водночас стає одним з визначальних компонентів його професійної 

компетенції.  

Тож ціллю статті виступає обґрунтування умов ефективного формування високої 

професійної культури у майбутнього фахівця під час навчально-виховного процесу у вищому 

навчальному закладі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Слід підкреслити надзвичайно складний і 

багатогранний характер феномену професійної культури. Він ще не отримав повного і 

однозначного визначення у науковій літературі та не знайшов належного відображення у 

рекомендаціях педагогічної теорії стосовно доцільних шляхів, методів, засобів і технологій 

ефективного формування.  

Визначальною педагогічною умовою можливості успішного формування професійної 

культури майбутніх фахівців повинно стати істотне посилення уваги до комплектування ВНЗ 

високопрофесійними науково-педагогічними кадрами, створення системи цільової їх 

підготовки. 

Від складу науково-педагогічних працівників взагалі визначальною мірою залежить 

принципова можливість ефективного виховного впливу на студентів. Саме життя і 

практичний досвід переконливо свідчать, що попри всі деформації системи життєвих 

цінностей та ідеалів, вплив авторитетної і яскравої особистості науково-педагогічного 

працівника на формування і розвиток молодої людини, її світосприйняття і світоглядних 

позицій, її моральних принципів і переконань лишається одним з визначальних педагогічних 

чинників. У зв’язку з цим кожному із них необхідно прищепити глибоке усвідомлення своєї 

високої гуманістичної ролі по формуванню і розвитку особистості майбутнього фахівця, 

його вихованню.  

Друга визначальна педагогічна умова можливості успішного формування професійної 

культури у майбутніх фахівців – поєднання професійної компетентності, педагогічної 

майстерності та високої загальної і професійної культури науково-педагогічного працівника 

та у глибокому усвідомленні ним своєї виховної місії. 

Значний і постійно зростаючий обсяг науково-технічної інформації, з якою треба 

ознайомитись, істотне навчальне навантаження у поєднанні з необхідністю наукових 

досліджень, підготовки навчально-методичного забезпечення своїх навчальних дисциплін 

тощо залишають науково-педагогічному працівнику спеціальних дисциплін досить мало 

часу і реальних можливостей для підвищення свого загальнокультурного рівня. І, на жаль, 

сьогодні далеко не кожному із них притаманні висока загальна культура, професійна 

компетентність, широкий кругозір та ерудиція. Тому й можливості здійснення виховного 

впливу на студентів у них також певною мірою обмежені, і найбільш ефективно можуть 

виявитися саме у сфері прищеплення їм професійної культури. 

Третя визначальна педагогічна умова можливості успішного формування професійної 

культури у майбутніх фахівців полягає у належній мотивації студентів до оволодіння цією 

культурою, досвідом професійної діяльності та компетентності [5]. 
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Засоби такої мотивації можуть бути як позитивними, так і негативними. Так, залучення 

до проведення навчальних занять чи навіть просто організація зустрічей з випускниками 

університету з відомими вченими, знаними у світі, у досягненні успіху і належного 

соціального статусу яким істотною мірою сприяла наявність високої професійної культури, 

здатні спонукати студентів до оволодіння нею. Ілюстрація прикладів, коли саме через 

відсутність професійної культури конкретний фахівець “втратив” потенційний успіх, 

“загубив” своє професійне зростання і кар’єру, також може виглядати досить повчальною.  

Завдання формування високої професійної культури у майбутнього фахівця можливо 

повноцінно здійснити тільки особистісно орієнтованому і професійно насиченому 

навчально-виховному процесі у ВНЗ. При цьому йдеться перш за все про забезпечення 

справжньої його цілісності, комплексності, системності, динамічності та професійної 

спрямованості. Це означає, з одного боку, єдність процесів навчання і виховання у ВНЗ, а з 

іншого – єдність професійної підготовки та підготовки з дисциплін соціально-гуманітарного 

циклу [2,с.32]. На жаль, сьогодні вища військова школа практично не розглядає її як одну з 

визначальних педагогічних умов успішного формування особистості майбутнього фахівця і 

прищеплення йому професійної культури. 

Сьогодні серед науково-педагогічних працівників ВНЗ можна зустріти таких, які не 

поновлюють зміст своїх лекційних курсів, не цікавляться останніми досягненнями навіть у 

своїй професійній галузі, не володіють елементарною культурою користування 

комп’ютером, не прагнуть ознайомитись з інформаційними ресурсами Інтернету.  

Розробці питання інформатизації та комп’ютеризації освіти, психолого-педагогічного 

обґрунтування використання інформаційно-комунікаційних технологій присвячені 

дослідження В.П. Безпалька, Р.С. Гуревича, Д.Гаєскі. Інформатизація освіти, за 

Д.В. Чернилевським, є впровадженням в освітній процес інформаційних технологій, що 

відповідають вимогам світового співтовариства, підвищення якості загальноосвітньої та 

професійної підготовки фахівців на основі використання інформаційної та обчислювальної 

техніки. 

Аналізуючи зміст навчання у ВНЗ, можна відзначити, що за останні два роки кількість 

інформації, що надходить, збільшилась майже удвічі. Інформатизація системи освіти, на 

думку фахівців – С.У. Гончаренка, Р.С. Гуревича, О.С. Падалки, В.В. Ягупова –, з одного 

боку, має на меті підвищення ефективності навчального процесу завдяки розширенню 

обсягів інформації та вдосконаленню методів її представлення, а з іншого – спрямована на 

те, щоб користувачі могли застосовувати інформаційні технології в професійній діяльності 

та навчально-виховному процесі. 

Метою професійної освіти стає не завдання "навчити працювати", а завдання "навчити 

трансформувати знання у нововведення". Важливе положення щодо мети професійної освіти 

визначає Р.С. Гуревич: "...розвиток тих здібностей, які потрібні самій особі та суспільству; 

залучення її до соціально-цінної активності; забезпечення можливостей ефективної 

самоосвіти..." [3]. 

Одним із напрямів удосконалення системи освіти, що веде до поліпшення якості 

професійної освіти, є впровадження у навчальний процес ВНЗ новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій, які характеризуються наявністю Всесвітньої мережі Іnternet, 

електронної пошти і надають широкі комунікаційні можливості.  

Системні дослідження в області комп’ютерної підтримки навчального процесу мають 

більш ніж 40-річну історію. За цей період у навчальних закладах США, Франції, Японії і 

ряду інших країн була розроблена велика кількість комп’ютерних систем навчального 

призначення, орієнтованих на застосування різних типів ЕОМ, однак сфери використання 

таких систем набагато ширші. Це великі промислові підприємства, які здійснюють 

самостійну підготовку і перепідготовку кадрів  

Під інформаційно-комунікаційними технологіями навчання будемо мати на увазі 

систему психолого-педагогічних процедур, що включають відбір і компонування 

дидактичних форм, методів, засобів, прийомів і умов здійснення та оцінювання процесу 
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навчання студентів, заснованих на використанні комп’ютера та інших сучасних 

інформаційних технологій. 

Впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій 

відкриває нові можливості для подальшої диференціації загального та професійного 

навчання, всебічної активізації творчих, пошукових, особистісно орієнтованих, 

комунікативних методик  навчання. Особливої уваги заслуговують мультимедійні технології. 

На думку багатьох науковців, мультимедіа – це інтерактивні комунікаційні системи, які 

здатні створювати, зберігати, передавати і відтворювати відео- (текстову, графічну) та аудіо 

інформацію. За рубежем розробку комп’ютерних продуктів навчального призначення 

(методичних і програмно-інформаційних засобів) вважають дуже дорогою через її високу 

наукоємність і необхідність спільної роботи висококваліфікованих фахівців: психологів, 

педагогів-предметників, комп’ютерних дизайнерів, програмістів, психофізіологів та ін. 

Незважаючи на це, багато великих закордонних фірм фінансують проекти створення 

комп’ютерних навчальних систем у навчальних закладах і ведуть власні дослідження в цій 

області  

У методологічному плані розроблення і використання комп’ютерних продуктів 

навчального призначення із самого початку розвивалися за двома напрямками, слабко 

зв’язаними між собою. 

Перший напрямок спирається на ідеї програмованого навчання. У його рамках 

розробляються й експлуатуються автоматизовані навчальні системи з різних навчальних 

дисциплін. Їх ядром є так звані авторські системи, які дозволяють педагогу-розроблювачу 

вводити свій навчальний матеріал у базу даних і програмувати за допомогою спеціальних 

авторських програм. Характерними різновидами автоматизованих навчальних систем, 

побудованих на алгоритмах програмованого навчання, тривалий час були: за рубежем – 

система PLATO, у нас – автоматизовані навчальні системи ВНЗ. У нашій країні та країнах 

СНД поширюються інструментальні середовища для створення комп’ютерних курсів на 

ПЕОМ типу ІBM PC закордонного (Private Tutor, Link Way, Costoc) і вітчизняного 

виробництва: АДОНІС, УРОК та ін.  

Другий напрямок є немов би вторинним додатком комп’ютерного продукту 

навчального призначення, тобто комп’ютеризації різних галузей людської діяльності (науки, 

техніки, економіки й ін.). Це окремі програми, пакети програм та елементи автоматизованих 

систем (АСУ, САПР, АСНІ та ін.), призначені для автоматизації трудомістких розрахунків, 

оптимізації дослідження властивостей об’єктів і процесів на математичних моделях [8]. 

Застосування таких програмних систем у навчанні традиційно носить більш поширений 

характер, ніж використання АНС як в Україні, так і за рубежем; але, у силу своєї 

роз’єднаності в змістовному плані і відсутності єдиної дидактичної платформи, менш відомі, 

систематизовані й узагальнені в науково-методичній літературі. Серед численних робіт у 

нашій країні щодо адаптації програмних розробок для цілей навчання певною системністю і 

спробами дидактичних і технічних узагальнень виділяються роботи зі створення навчально-

дослідницьких САПР і АСНІ. 

З початку 80-х рр. ХХ ст. інтенсивно розвивається новий напрямок у комп’ютеризації 

навчання – інтелектуальні навчальні системи, засновані на роботах в області штучного 

інтелекту. Істотною їх частиною є моделі навчального процесу, предметної області, на основі 

яких для учнів може визначатися раціональна стратегія навчання. Бази знань 

інтелектуальних навчальних систем можуть містити поряд із формалізованими знаннями, 

експертні знання з предметних областей і знання у сфері навчання. Роботи щодо створення 

таких систем, безумовно, перспективні, але знаходяться поки що на стадії лабораторних 

досліджень і, незважаючи на деякі приклади успішного застосування, на рівень технології 

масового навчання ще не вийшли. 

У літературі наводяться різні типи класифікації інформаційних навчальних систем. 

Найбільш часто вони класифікуються на основі їхніх функцій у навчальному процесі. Також 

вони класифікуються відповідно до їх цілей функціонування на консультаційну, 
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діагностуючу, керуючу і супровідну системи. 

З розвитком комп’ютерних технологій було проведено ряд експериментів щодо 

комбінування різних способів надання інформації (текст, графіка, звук), в результаті яких 

було з’ясовано, що важливою властивістю мультимедіа є інтерактивність, що надає 

користувачеві можливість зворотного зв’язку. Отже, мультимедіа як один з видів сучасних 

інформаційних технологій навчання, розглядається як інформаційна система, заснована на 

використанні різних форм інформації – текстів, графіки, звуку, відеоінформації. 

Мультизасоби інформації мають очевидні переваги в деяких ситуаціях навчання перед 

монозасобами інформації. Ці технології створюють нові можливості під час проведення 

занять, особливо зі спеціальних дисциплін.  

У даній системі мультимедійні засоби допомагають студентам у вирішенні таких 

навчальних проблем:  

виявити зв’язок між науковими знаннями та практичною діяльністю;  

підвищити якість навчально-пізнавальної діяльності студентів з складних тем розділу 

та сприяти формуванню в них інтересу, мотивів, мотивацій до отримання професійних знань 

та діяльності;  

залучити до пізнавального процесу всі органи відчуттів студентів та активізувати 

психічні пізнавальні процеси;  

формувати професійну спрямованість особистості студента та його професійну 

культуру [7,с.112]. 

Висновки. Таким чином, успішне вирішення відповідального завдання вищої школи з 

формування професійної культури у майбутніх фахівців вимагає певної сукупності 

педагогічних умов, основними з яких виступають:  

забезпечення єдності навчання і виховання;  

єдності світоглядної, фундаментальної, спеціальної та соціально-гуманітарної 

підготовки;  

створення спеціальної системи цільової підготовки науково-педагогічних працівників 

вищої школи;  

поєднання професійної компетентності, педагогічної майстерності, високої загальної і 

професійної культури і особистісних якостей науково-педагогічного працівника;  

висока і змістовна мотивація студентів відносно потреби в оволодінні професійною 

культурою;  

застосування сучасних комп’ютерних технологій у навчанні та вихованні, розвитку 

особистості майбутніх фахівців.  
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СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ 

 
У статті проведено аналіз сучасного стану використання дистанційного навчання (ДН) у 

вищих навчальних закладів у системі Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх 

справ і Міністерства надзвичайних ситуацій України. Основою для дослідження послужили Веб-

сторінки цих закладів.  

У результаті дослідження зроблено короткий огляд вітчизняної літератури з цієї 

тематики, виявлено основні заклади, які вже мають певний доробок у цій сфері, описано стан 

впровадження дистанційного навчання у Львівському державному університеті безпеки 

життєдіяльності.  

Ключові слова військова школа, дистанційне навчання. 

 

В статье проведен анализ современного состояния использования дистанционного 

обучения (ДО) в высших учебных заведениях в системе Министерства обороны Украины, 

Министерства внутренних дел и Министерства чрезвычайных ситуаций Украины. Основой для 

исследования послужили Веб-страницы этих заведений. 

В результате исследования сделан краткий обзор отечественной литературы по этой 

тематике, выявлены основные учреждения, которые уже имеют определенный задел в этой 

сфере, описано состояние внедрения дистанционного обучения во Львовском государственном 

университете безопасности жизнедеятельности. 

Ключевые слова военная школа, дистанционное обучение. 

 

The article deals with the current state analysis of distance learning (DL) implementation at higher 

schools in the system of Ukrainian Ministries of Defence, Internal Affairs and Emergency Situations. 

Web-pages of these schools are the basis for the research.  

During the research a short review of the home literature on the subject is provided, the main higher 

schools having a certain experience in the given sphere are revealed, the conditions of implementing 

distance learning at Lviv State University of Life Safety are described.  

Keywords military school, long-distance learning.  

 

Протягом останнього десятиліття в Україні спостерігається зростання популярності 

дистанційного (ДН). Результати впровадження нової форми навчання у середніх і вищих 

навчальних закладах України представлено в матеріалах Міжнародної конференції 

"Дистанційна освіта України", яка відбулася 2-4 листопада 2011 року у Харківському 

національному авто-дорожному університеті [1], а також на Веб-сторінці цього університету 

у формі вебінарів за участю провідних спеціалістів одинадцяти вищих навчальних закладів 

(ВНЗ) нашої країни [2].  

Мета статті – провести аналіз стану використання ДН у вищих навчальних закладах у 

системі Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ і Міністерства 

надзвичайних ситуацій України та детальніше описати результати впровадження нових 

технологій навчання у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності (ЛДУ 

БЖД). 

Дистанційне навчання, на нашу думку, – це «організований за певними темами, 

предметами навчальний процес, який передбачає активний обмін інформацією між 

розділеними в просторі і часі студентами, викладачами і навчальними матеріалами, за якого 

максимально використовуються сучасні засоби нових інформаційних технологій і засоби 

масової комунікації – звичні для нас телефон, факс, радіо, телебачення, в тому числі 

кабельне, а також аудіо-, теле- і відеоконференції, засоби мульти- і гіпермедіа, комп’ютерні 

телекомунікації та ін.» [3, c. 379]. 

Матеріалом дослідження послужили Веб-сторінки вищих навчальних закладів у 

системі згаданих міністерств, а саме: Національного університету оборони України; 
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Харківського військового університету повітряних сил імені Івана Кожедуба; Військового 

інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Національної 

академії внутрішніх справ; Львівського державного університету внутрішніх справ; 

Національного університету цивільного захисту України, Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності, а також дисертації, посібники, окремі публікації, які 

видані працівниками цих навчальних закладів.  

У процесі дослідження виявлено, що на Веб-сторінках чотирьох навчальних закладів 

вже є рубрики, присвячені дистанційному навчанню [4; 5; 6; 7]. Наприклад, п’ять кафедр і 

один центр Національної академії внутрішніх справ [4] створили свої перші дистанційні 

курси (ДК), а саме: 

Кафедра кримінального процесу  

- Судові та правоохоронні органи України Кримінальний процес (Загальна частина)  

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права  

- Кримінально-виконавче право  

Кафедра теорії та історії держави і права  

- Історія вчень про державу і право  

Кафедра інформаційних технологій  

- Інформаційне забезпечення правоохоронних органів  

Кафедра адміністративного права і процесу 

- Адміністративна відповідальність  

Спеціальний миротворчий центр 

- On-line тестування англійської мови 

На Веб-сторінці  Львівського державного університету внутрішніх справ [5] розміщено 

три дистанційні курси: 

- пробне навчання (тестовий курс, щоб навчитись працювати з програмою); 

- курс підвищення кваліфікації; 

- іноземна мова (тестові завдання для перевірки стартового рівня знань з англійської 

мови студентів юридичного факультету). 

Вже тривалий час використовуються у навчальному процесі дистанційні курси у 

Національному університеті цивільного захисту України [6], наприклад: 

- спеціальне навчання (проектування систем пожежегасіння, пожежної сигналізації, 

повідомлення про пожежу та управління евакуацією людей, протидимний захист, передача 

тривожних сигналів, пристроїв захисту від блискавки, вогнезахисного оброблення); 

- підготовчі курси для абітурієнтів: математика, біологія, історія; 

- мовна підготовка: тести з української, англійської і французької мов.   

Всі дистанційні курси працівники цих вищих навчальних закладів укладають на 

основі віртуального навчального середовища (ВНС) Moodle, що дасть можливість при 

потребі обмінюватися навчальними матеріалами. 

У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності також приділяється 

велика увага впровадженню нових технологій навчання в освітній процес. З цією метою, 

починаючи з 2001 р. в університеті розпочалася робота над створенням електронної 

бібліотеки навчальних матеріалів з різних дисциплін, з 2004 р. –  лабораторії дистанційного 

навчання, з 2008 р. –  віртуального університету, а з 2009 р. – лабораторії комбінованого 

навчання.  

Зараз на Веб-сторінці віртуального університету при ЛДУ БЖД [7] розміщено понад 60 

дистанційних курсів з різних дисциплін на ВНС Moodle і 8 ДК на основі ВНС ILIAS. 

В Інтернеті розміщено багато інформації про дисертації, посібники, окремі публікації, 

які видані працівниками навчальних закладів трьох згаданих вище та інших міністерств, що 

стосуються дистанційного навчання. Наприклад, у Львівському державному університеті 

безпеки життєдіяльності виконана докторська дисертація на тему «Розвиток дистанційного 

навчання у вищій школі країн Європи та Північної Америки»» [4] у 2008 р., у Військовому 

інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка – дві кандидатські 

http://www.naiau.kiev.ua/moodle/course/view.php?id=13
http://www.naiau.kiev.ua/moodle/course/category.php?id=12
http://www.naiau.kiev.ua/moodle/course/view.php?id=17
http://www.naiau.kiev.ua/moodle/course/category.php?id=13
http://www.naiau.kiev.ua/moodle/course/view.php?id=11
http://ubgd.lviv.ua/UA/zaochka/Lab_SITE
http://ubgd.lviv.ua/UA/zaochka/Lab_SITE
http://ubgd.lviv.ua/moodle/
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дисертації, відповідно, «Застосування сучасних інформаційних технологій у процесі 

вивчення тактичних дисциплін курсантами вищих військових навчальних закладів» [8] у 

2005 р. і «Методика застосування засобів дистанційного навчання у процесі вивчення 

військово-технічних дисциплін» у 2009 р.[9].  

Система дистанційного навчання у Збройних силах України, моделі, форми 

впровадження, концепції, перспективи розвитку, засоби ДН у військово-технічній підготовці 

курсантів і студентів, оцінки ефективності курсу у системі ДН військового призначення 

описано в посібниках, статтях науковців Національного університету оборони України, 

Харківського військового університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, Військового 

інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національної 

академії внутрішніх справ [10; 11; 12, c. 35-41; 13; 14; 15] та інших військових закладів.  

Важливе значення має організація підготовки кадрів для впровадження нової форми 

навчання в освітніх закладах України. Основними центрами такої підготовки у нашій країні є 

Український інститут інформаційних технологій в освіті, Проблемна лабораторія 

дистанційного навчання Національного технічного університету „Харківський політехнічний 

інститут”, Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО; Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка.  

Перспективним, на нашу думку, є включення до навчальних програм курсантів і 

студентів магістерського рівня лекцій з теорії дистанційного навчання та виконання 

практичних робіт, під час яких вони мають можливість створити власний дистанційний курс, 

що проводяться у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. 

Розглянемо детальніше зміст і завдання навчальних матеріалів дисципліни «Теоретичні 

основи дистанційного навчання», яка впроваджена в ЛДУ БЖД з 2009-2010 навчального 

року.  

Ця дисципліна обсягом 108 год. складається з 7 лекцій на базі однойменного посібника 

[16] та інших додаткових матеріалів, а також 15 практичних занять. У першій – третій темах 

посібника розглянуто теоретико-методологічні засади дистанційного навчання, у четвертій – 

шостій темах – тенденції розвитку ДН і Україні та за кордоном і в сьомій темі – економічну 

ефективність і перспективи впровадження дистанційного навчання у вищих навчальних 

закладах України. 

Посібник створено на основі нашої докторської дисертації [3]. На матеріалі посібника  

укладено дистанційний курс на Веб-сторінці Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності [7] на основі віртуального навчального середовища ILIAS, який можна 

використовувати, як додатковий навчальний матеріал, для денного або комбінованого, а 

також, як основний навчальний матеріал, для дистанційного навчання. 

Основні завдання вивчення дисципліни: ознайомити курсантів, студентів з напрямами 

досліджень з теорії і практики дистанційного навчання в Україні; провести аналіз історії його 

розвитку на прикладі країн Європи та Північної Америки; представити основні категорії і 

поняття дистанційного навчання; розглянути ранні і сучасні теорії ДН у світовій педагогіці, 

покоління і моделі організації дистанційного навчання; основні компоненти його організації; 

проаналізувати стан розвитку дистанційного навчання за кордоном; запропонувати варіант 

економічного аналізу ДН на прикладі вітчизняних і закордонних освітніх закладів; показати 

роль маркетингових досліджень при запровадженні дистанційного навчання. 

Вивчивши теми лекцій дисципліни „Теоретичні основи дистанційного навчання”, 

курсант або студент повинен знати: предмет, мету і завдання курсу; основні напрями 

досліджень з теорії і практики дистанційного навчання; коротку історію розвитку 

кореспондентського, відкритого і дистанційного, а також електронного навчання; визначення 

основних термінів з дистанційного навчання; значення синонімів основних термінів з цієї 

тематики; класифікації теорій дистанційного навчання та їх суть; варіанти визначень поняття 

модель; різні підходи до класифікації поколінь моделей дистанційного навчання; періоди 

розвитку ДН та їх особливості; основні складові частини організації дистанційного навчання 

та їх значення; особливості розвитку дистанційного навчання в Європі і Північній Америці; 



 237 

основні їхні центри дистанційного навчання; форми дистанційного навчання, які 

практикуються у ВНЗ Європи та Північної Америки; критерії ефективності впровадження 

дистанційного навчання у ВНЗ; маркетинг стосовно дистанційного навчання; особливості 

комбінованого навчання. 

Цей курс професійно зорієнтований на здобуття таких умінь: виявляти нові джерела 

інформації та відносити їх до певного напряму дослідження; визначати етапи розвитку ДН 

залежно від економічного становища країни; правильно використовувати терміни з галузі 

дистанційного навчання; класифікувати покоління моделей ДН; виділяти особливості 

кожного періоду і покоління моделей дистанційного навчання; вміти використати 

закордонний досвід у вітчизняній практиці розвитку дистанційного навчання; проводити 

аналіз ефективності ДН з точки зору навчального закладу і студента, а також розуміти суть 

комбінованого навчання.  

Для ознайомлення викладачів, курсантів і студентів нашого та інших навчальних 

закладів з роботою у ВНС Moodle, колективом авторів нашого університету підготовлено та 

опубліковано навчально-методичний посібник „Віртуальний університет” [17]. У посібнику 

розглянуто методику створення електронних навчальних курсів та інші засоби віртуального 

навчального середовища Moodle, які дають змогу розширити методичні можливості 

електронних навчальних курсів. Наведено короткий опис створення Веб-ресурсів засобами 

редактора DreamWeaver MX. Під час практичних занять цього посібника достатньо, щоб 

зрозуміти призначення інструментарію ВНС під час укладання дистанційного курсу. Для 

того щоб прискорити укладання матеріалів курсу з англійської мови курсантами і 

викладачами кафедри іноземних мов та технічного перекладу, які вже мають досвід 

укладання ДК у віртуальному навчальному середовищі ILIAS і Moodle, було запропоновано 

створити додаткове методичне забезпечення для практичних занять з цієї дисципліни. У 

результаті спільної праці курсантів і викладачів розроблено окремо методичні вказівки для 

укладання текстового матеріалу курсу, окремо для звукових і відео файлів [18, с. 303-304]. 

Із проведеного дослідження можна зробити такі висновки: 

1. В Україні вже багато ВНЗ мають у своєму розпорядженні апаратне і програмне 

забезпечення, необхідне для  впровадження нових технологій навчання; створено поки що 

невелику кількість дистанційних курсів та інших матеріалів, які можна використовувати як 

елементи дистанційного навчання курсантів і студентів.  

2. Впровадженням нових технологій в освітніх закладах в основному зайняті викладачі 

інформатики. Для активнішого використання ДН потрібні спеціально підготовлені 

викладацькі кадри з різних дисциплін. Поряд з підготовкою їх після закінчення вищого 

навчального закладу, можна організувати таку підготовку під час навчання майбутніх 

спеціалістів у ВНЗ, включивши у навчальний план для курсантів і студентів старших курсів 

згадані вище курси лекцій, практичні заняття, тобто вести підготовку організаторів 

впровадження нових  технологій для вищих навчальних закладів України.  

3. Запропоновані викладачами ЛДУ БЖД матеріали для лекційних і практичних занять 

з дисципліни «Теоретичні основи дистанційного навчання» сприяють прискоренню процесу 

укладання дистанційних курсів і можуть бути рекомендовані для всіх навчальних закладів в 

системі згаданих вище міністерств.  

4. Такий вид підготовки кадрів для організації дистанційного навчання поряд з роботою 

згаданих вище основних вітчизняних закладів з підготовки та перепідготовки координаторів 

дистанційного навчання, системних адміністраторів, розробників дистанційних курсів та 

інших спеціалістів з дистанційного навчання дасть можливість швидко і ефективно 

впровадити нову форму навчання в Україні.   
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ ПРОФЕСІЙНО-

ОРІЄНТОВАНОГО АУДІЮВАННЯ 

 
У статті розкрито сутність педагогічних умов, які сприяють підвищенню ефективності 

навчання курсантів вищих військових навчальних закладів професійно-орієнтованого аудіювання. 

Ключові слова: педагогічні умови, курсанти вищих військових навчальних закладів, 

професійно-орієнтоване аудіювання. 

 

В статье раскрыто содержание педагогических условий, способствующих повышению 

эффективности обучения курсантов высших военных учебных заведений профессионально-

ориентированному аудированию. 

Ключевые слова: педагогические условия, курсанты высших военных учебных заведений, 

профессионально-ориентированное аудирование. 

 

The article deals with the content of pedagogical conditions which contribute to improvement of 

learning efficiency of cadets of higher military educational establishments while forming of 

professionally-oriented listening comprehension skills. 

Keywords: pedagogical conditions, cadets of higher military educational establishments, 

professionally-oriented listening comprehension. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими 

або практичними завданнями. Процес навчання курсантів вищих військових навчальних 

закладів професійно-орієнтованого аудіювання має складний цілеспрямований та 

динамічний характер. Оволодіння курсантами професійно-орієнтованим аудіюванням є 

одним з показників ефективності військово-спеціальної мовної підготовки майбутніх 

офіцерів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 

проблеми і на які спирається автор. Проблемі  оволодіння слухачами аудіативними 

уміннями та навичками присвячено дослідження багатьох психологів, психолінгвістів 

(В.Артемова, Б.Баєва, Б.Біляєва, Л.Бондарко, М.Жинкіна, І.Зимньої, В.Зінченка, Г.Костюка, 

О.Леонтьєва, Л.Проколієнко, І.Синиці та ін.) і методистів (І.Гудзик, Г.Іваницької, 

Г.Колосніциної, З.Кочкіної, Т.Ладиженської, М.Львова, Н.Ожегової, Є.Пассова, М.Рибакова 

та ін.). 

Помітний внесок у дослідження проблеми навчання аудіювання зробили М.Вайсбурд, 

Н.Єлухіна, С.Золотницька, В.Сатінова, Л.Цесарський. Окремі питання теорії і практики 

формування аудіативних умінь і навичок знайшли відображення в сучасних дослідженнях 

Г.Архипова, Л.Архипової, Г. Бакушевої, Є.Березенкової, І.Зимньої, В.Ільїної, Ф.Ісхакової, 

Б.Коссова, Г.Чистякової та ін.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 

означена стаття. Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє зробити висновок про 

те, що питання створення відповідних педагогічних умов навчання курсантів вищих 

військових навчальних закладів професійно-орієнтованого аудіювання залишається 

недостатньо дослідженим. 

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дослідження є 

частиною теми, яка досліджується в Військовому інституті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка “Підготовка військових кадрів у системі цивільних 

вищих навчальних закладів” (Державний реєстраційний номер РК № 0106U006395). 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у виявленні педагогічних умов, які 

підвищують ефективність навчання курсантів вищих військових навчальних закладів 

професійно-орієнтованого аудіювання.  
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Результативність процесу формування у курсантів умінь 

іншомовного аудіювання залежить від цілого комплексу педагогічних умов.  

Проблема виявлення умов, які сприяють підвищенню ефективності педагогічного 

процесу в практиці вищої школи являє сьогодні інтерес для багатьох дослідників, серед 

дослідників відсутня єдина думка щодо визначення поняття «умова». Згідно словнику [3, 

с. 1295] «умови» – це необхідні обставини реальної дійсності, які уможливлюють здійснення, 

створення, утворення чого-небудь або сприяють чомусь. В.Андрєєв розглядає умови як 

фактори, які забезпечують процес навчання, і обставини навчального процесу, які є 

результатом добору, конструювання й використання елементів змісту, методів і засобів 

навчання для досягнення поставленої в дослідженні мети [1, с.112]. На думку С.Висоцького 

[4, с. 91] умови є сукупністю об’єктивних можливостей змісту навчання, методів, 

організаційних форм і матеріальних можливостей, що забезпечують вирішення поставленого 

завдання. В.Обозний розглядає умови як головні фактори (обставини), які забезпечують 

ефективність і посилюють результативність як процесу навчання, так і процесу учіння [7, 

с. 231]. 

У контексті нашого дослідження можна визначити педагогічні умови як значущі 

обставини в організації військово-спеціальної мовної підготовки майбутніх офіцерів, від 

яких залежить досягнення майбутнім фахівцем достатнього для ефективної самостійної 

професійної діяльності рівня володіння іншомовним професійно-орієнтованим аудіюванням.  

Вихідною умовою успішності навчання курсантів іноземній мові, яка поєднує між 

собою усі інші умови, є свідоме конструювання такої ситуації, яка вимагала б від майбутніх 

офіцерів відповідних дій і вчинків. Цього можна досягти, коли курсанти, усвідомлюючи роль 

володіння іноземною мовою в професійному становленні власної особистості, будуть 

зацікавлені як процесом, так і результатом вивчення іноземної мови.  

Відповідно з цим положенням до основних педагогічних умов, які сприяють 

ефективному навчанню майбутніх офіцерів професійно-орієнтованому аудіюванню, 

належать наступні:  

1) створення ситуації успіху на заняттях з військово-спеціальної мовної підготовки; 

2) активізація комунікативної діяльності курсантів на основі особистісно-діяльнісного, 

комунікативного та імітаційно-ігрового підходів до організації військово-спеціальної мовної 

підготовки майбутніх офіцерів; 

3) дотримання основних дидактичних та методичних принципів навчання аудіюванню 

як виду мовленнєвої діяльності. 

У процесі вивчення іноземної мови у курсантів виникає низка труднощів, пов’язаних зі 

страхом висловлюватись іноземною мовою перед аудиторією.  

Курсант боїться робити помилки при вивченні іноземної мови з двох причин: 

небажання отримати негативну оцінку або оцінку, нижчу від тієї, на яку він звично 

претендує та яка відповідає його рівню самооцінки й рівню домагань, побоювання бути 

засудженим одногрупниками, утратити свою репутацію або сприяти формуванню уявлень 

про себе як про нездібного студента, тобто втратити або знизити свій статус у колективі [5]. 

Ми дотримуємось точки зору А.Бєлкіна, який пропонує розглядати ситуацію успіху як 

цілеспрямоване, організоване поєднання умов, за яких створюється можливість досягти 

значних результатів у діяльності як окремо взятої особистості, так і колективу в цілому. Це 

результат продуманої та підготовленої стратегії й тактики вчителя, сім’ї [2, с. 31]. З 

психологічної точки зору успіх найчастіше розглядається як переживання стану радості, 

задоволення від того, що результат, до якого особистість прямувала у своїй діяльності, або 

збігся з її очікуваннями, сподіваннями (з рівнем домагань), або перевершив їх [8].  

Забезпечення на заняттях ситуації успіху сприяє створенню позитивного емоційного 

фону, атмосфери творчості та співпраці. Завдяки позитивним емоціям курсанти долають 

негативне налаштування на несприйняття інформації та острах висловлювати свої думки 
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англійською мовою. Переживання успіху вселяє курсантам впевненість у власних силах, а 

відчуття успішності є каталізатором спілкування іноземною мовою. 

Створення ситуації успіху на заняттях з військово-спеціальної мовної підготовки 

забезпечує умови для формування мотиваційного компонента професійно-орієнтованого 

аудіювання, адже переживання власного успіху у будь-якій діяльності є джерелом 

подальшого розвитку особистості в цьому напрямку.  

Важливою умовою підвищення ефективності навчання курсантів професійно-

орієнтованого аудіювання є активізація їх комунікативної діяльності.  

У вивченні іноземної мови розрізняють інтелектуальну, емоційну і мовленнєву 

активність. 

Інтелектуальна активність досягається постановкою проблемних питань, читанням 

змістовних текстів та їх інтерпретацією, самодіяльністю і самоорганізацією того хто 

навчається. 

Емоційна активність виникає тоді, коли студенти отримують задоволення від роботи, 

коли їм подобається мова, що вивчається і організація її вивчення. В цьому випадку виникає 

позитивний емоційний стан, котрий забезпечує внутрішню і зовнішню активність і успіх в 

оволодінні мовою. 

Мовленнєва активність виникає при усному спілкуванні і читанні і багато в чому 

визначається інтелектуальною і емоційною активністю. Для підвищення активності 

необхідна інтенсифікація учбової діяльності кожного студента, що досягається 

використанням різних режимів роботи: робота хором, робота групи в цілому, в малих групах, 

колективна робота [11, с. 77].  

У нашому дослідженні ми виходили з того, що активізації комунікативної діяльності 

курсантів, розвитку в них комунікативних умінь, у тому числі – й умінь аудіювання, буде 

сприяти побудова занять на засадах особистісно-діяльнісного, комунікативного та 

імітаційно-ігрового підходів.  

Ефективність реалізації кожного із зазначених підходів до навчання майбутніх офіцерів 

професійно-орієнтованого аудіювання залежить від дотримання сукупності дидактичних та 

методичних принципів. 

Ми погоджуємось з С.Ламзіним, який зазначає, що саме принципи визначають те, як 

організується і проходить навчання, саме вони лежать в основі всього навчального процесу і 

забезпечують ефективну організацію навчання іноземної мови [6, с. 5]. 

Дослідженням проблеми обґрунтування принципів навчання іноземних мов приділяли 

увагу С. Шатілов, І. Бім, І. Рахманов, Р. Міньяр-Белоручев, А. Старков та інші. 

Більшість вчених зазначають, що до основних принципів навчання іноземних мов 

належать дидактичні принципи доступності, систематичності, послідовності, міцності, 

наочності, активності, свідомості. Ми погоджуємось з цією точкою зору, але вважаємо, що 

зазначені принципи навчання є загально дидактичними, притаманними вивченню кожної 

навчальної дисципліни.  

У нашому дослідженні ми підтримуємо точку зору А.Старкова, який поряд із 

зазначеними вище, виділяє такі дидактичні принципи навчання іноземних мов, як принцип 

виховуючого навчання та принцип урахування індивідуальних особливостей особистості [9], 

і С. Шатілова, який серед інших виокремлює принцип поєднання колективних і 

індивідуальних форм навчання [10]. 

Висновки. Узагальнюючи вищесказане, слід зазначити, що проблема формування 

навичок аудіювання у курсантів постає як одна з актуальних проблем методики викладання 

іноземних мов у вищих військових навчальних закладах. Реалізація комплексу зазначених 

вище педагогічних умов сприяє підвищенню ефективності навчання курсантів іншомовного 

професійно-орієнтованого аудіювання.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ  

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Статья посвящена проблематике структуры квалификаций, а именно значению 

результатов обучения для системы образования на международном, национальном и 

институциональном уровнях. Автор анализирует значение и подходы к оцениванию результатов 

обучения в соответствии с новой системой и структурой европейских квалификаций. 

Представленный материал позволил выбрать основные преимущества и возможные проблемы в 

связи с внедрением системы образования, основанной на результатах.  

Ключевые слова: результаты обучения, оценивание, формирующиая оценка, итоговая 

оценка, непрерывное оценивание. 

 

Стаття присвячена проблематиці системи кваліфікацій, а зокрема значенню результатів 

навчання для системи освіти на міжнародному, національному та інституційному рівнях. 

Автор аналізує значення та підходи до оцінювання результатів навчання згідно з новою сисемою 

та структурою  європейських кваліфікацій. В статті також представлено  типи оцінювання 

результатів навчання, їх критеріі та практичне значення  Наданий матеріал дозволив виділити 

головні переваги і можливі проблеми реалізації системи навчання, яка базується на результатах. 

Ключові слова: результати навчання, оцінювання, формуюча оцінка, підсумкова оцінка, 

безперервне оцінювання. 

 

This article deals with the qualifications framework issue, mainly with the importance of learning 

outcomes for education system at international, national and institutional levels. The author analyses and 

interpret the meaning and approaches of learning outcomes evaluation according to new system and 

structure of European qualifications. Presented material  allowed to select the main advantages and 

possible problem regarding implementations of education system, based on outcomes. 

Keywords: learning outcomes, evaluation, formative asesssment, summative asesssment, continuing 

assessment. 

 

Постановка проблемы. Pезультаты обучения играют все более заметную роль в сфере 

высшего образования. Пока, однако, на европейском уровне Болонский процесс сосредоточен 

в основном на общих согласованных разработках новых систем и структур. Доказательство - 

подход базирующийся на результатах обучения, на котором основано согласие на уровне 

европейской политики и часто на уровне политики в госсударствах – членах Эвросюза, в 

настоящее время адаптируется более медленно в отрасли высших учебных заведений.  

Согласованные формулировки общих и специалистических компетенций или 

адаптированные к национальным и локальным условиям постепенно внедряются в 

реформирование курсов и модулей высшего образования. Даже если результаты обучения 

имеют довольно ограниченное влияние на высшее образование в настоящем, может быть 

доказан огромный сдвиг в реформе обучения и учения в высшем образовании в долгосрочной 

перспективе. Согласованные формулировки результатов обучения в высших учебных 

заведениях пока еще имеют ограниченное влияние, но ситуация может измениться в 

средней/умеренной и долгосрочной перспективе, со значительным влиянием на преподавание 

и учение в сфере высшего образования. 

Анализ последних исследований и публикаций. В последние годы европейкое 

сообщество активно разрабатывает принципы и критерии для внедрения квалификационных 

норм в европейском пространстве образования. Проводятся многочиленные семинары, 

конференции, реализуются проекты – в результате этих мероприятий написано несколько 

учебников, путеводителей и рапортов, на основе которых рабочие комиссии разрабатывают 

стратегии внедрения принципов, стратегий и критериев на практике. Наиболее известны 

среди них: рапорты С. Адама (2004, 2006), путеводители Й. Бингхама (1999), П. Рамсдена 
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(2003), работы Й. Биггса (2003), С. Брауна (1999), Р.М. Хардена (2002), учебник ECTS Users’ 

Guide (2005, 2009) и рапорт Cedefop (2008). Доказательства, собранные в перечисленных 

работах показывают, что результаты обучения в настоящее время имеют ограниченное 

влияние на способы оценивания в высших учебных заведениях, а потому не разработано 

универсальной системы, критериев оценивания знаний и умений студентов независимо от 

специализации. Данная проблема требует большего внимания со стороны исследователей, 

политиков и практиков. Недавние реформы в некоторых странах (например, Норвегии, 

Финляндии) способствовали внедрению интересных тематических исследований, где 

основанием был способ представления результатов обучения как эффективного метода 

руководства практикой оценки, заменив более традиционные понятия, такие как: завершение 

курса и тесты на оценивание усвоения содержания предмета.  

Формулировка целей статьи. В статье раскрыто значение результатов обучения для 

системы образования на международном, национальном и институциональном уровнях, а 

также проанализировано значение и подходы к оцениванию результатов обучения в 

соответствии с новой системой и структурой европейских квалификаций, подчеркнуто 

преимущества нового подхода. 

Изложение основного материала. Обзор литературы по результатам обучения 

представляет ряд подобных определений термина "Результаты обучения", среди которых 

нужно подать следующие:  

Результаты обучения – явное описание того, что учащийся должен знать, понимать и 

быть в состоянии сделать в результате обучения (Bingham, 1999).  

Результаты обучения являются письменным утверждением того, что успешный студент 

/ учащийся должен уметь делать в конце модуля / единицы курса или квалификации. (Adam, 

2004)  

Различные определения результатов обучения существенно не отличаются друг от 

друга. Из этих определений взникает, что: результаты обучения акцентируют на том, что 

студент / ученик достиг, а не намерения учителя; результаты обучения фокусируются на том, 

что учащийся может продемонстрировать в конце учебной деятельности.  

Следующее определение (ECTS Users’ Guide, 2005, стр. 47) результатов обучения 

можно считать хорошим рабочим определением: результаты обучения являются 

утверждениями того, что обучающийся должен знать, понимать и / или быть в состоянии 

продемонстрировать после завершения процесса обучения. Процессом обучения может быть, 

например, лекция, модуль или вся программа. 

Результаты обучения могут быть применены на разных уровнях: институциональном, 

национальном и международном, что детерминирует их дефиницию и значение. На 

институциональном уровне результаты обучения (реализация учебного плана, обучение и 

оценивание) могут быть использованы для выражения обучения на уровне единицы или 

модуля. При этом они разъясняют учащимся, что ожидается от них, а также какие навыки / 

компетенции, понимания и способности они приобретут после успешного завершения 

обучения. Для преподавателя результаты обучения могут прояснить, что именно предоставит 

модуль и объединить это с соответствующим способом доставки и оценки.  

На национальном уровне результаты обучения (квалификационные рамки и 

обеспечение качества) играют более активную роль, что позволяет проникнуть в способы 

описания национальных квалификационных рам и инструментов, используемых для их 

описания. Контроль качества улучшается, так как явное руководство стандартами может 

возникнуть на основании описания уровней, дескрипторов квалификации и тестов предмета.  

На международном уровне результаты обучения (прозрачность, признание и 

сопоставимость) играют иную роль, они гораздо более широкие и менее точны, чем 

национальные дескрипторы по сравнению с Европейской структурой квалификаций (в 

качестве дескрипторов Болонского цикла). Однако, предоставление общих подходов, 

используемых различными госсударствами в пределах их собственных национальных 

систем, открывают возможность реальной прозрачности, мобильности и справедливого 
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признания в масштабе, невозможном в прошлом (Adam, S., 2004). 

Как результаты обучения связаны с преподаванием и оцениванием?   

Следует ожидать, что результаты обучения будут иметь влияние на стили оценивания.  

Наиболее популярный подход к оцениванию значительно основан на оценке вехиклов, 

таких как использование портфолио студента, презентации проектов и заданий, которые 

учащийся подготавливает после консультации с преподавателями или тренерами и 

формирующее оценивание опыта обучения. Даже если результаты обучения менее 

влиятельны в области оценивания, чем в некоторых других аспектах образования и 

подготовке реформы,  активное обучение определяется как новая и  все более доминирующая 

парадигма. Безусловно, возникает вопрос – какие виды оценки могут быть применены. 

Решение может быть найдено в соединении с оценкой активного цикла обучения, что 

подразумевает необходимость формирующего оценивания, а также создание культуры 

самооценвания как явной части оценки обучения (Cedefop, 2008). 

При написании результатов обучения, важно представить их таким образом, чтобы они 

могли быть оценены. Конечно необходимо иметь некоторый образец методов или способов 

оценивания, чтобы определить, в какой степени результаты обучения были достигнуты. 

Примером прямых методов оценки может быть использование письменных экзаменов, 

проектных работ, портфолио, градированная система оценок, тезиси, оценка представления и 

т. д. Примерами косвенных методов оценки могут быть опросы работодателей, 

сравнительный анализ, опросы выпускников, анализ учебных планов и т.д. 

Задача учителя состоит в обеспечении согласованности между методами обучения, 

способами оценивания, критериями оценивания и результатами обучения, что помогает 

сделать опыт обучения более прозрачным. Оценивание студенческих курсов показывают, что 

четкие ожидания являются важной частью эффективного обучения. Отсутствие ясности в 

этой области почти всегда связана с отрицательными оценками, трудностью в обучении и 

плохой работой студента. Тухи (Toohey, 1999) рекомендует как лучший способ помощи 

студентам дать им возможность понять, каким способом они должны достичь результатов 

обучения - четкое изложение методов и критериев оценки.  

С точки зрения преподавания и учения, существует динамическое равновесие между 

стратегиями обучения, с одной стороны и результатами обучения и оценки, с другой. Важно 

чтобы оцениваемые задачи отражали результаты обучения, поскольку „с точки зрения 

студентов оценка всегда определяет фактический учебный план” (Ramsden, 2003). 

Эта ситуация может быть представлена как процесс (Biggs,2003b) следующим образом:  

Перспектива учителя:  

Цели - Желаемые результаты обучения - Преподавательская деятельность - Оценка 

Перспектива учащихся:  

Оценка - Изучение деятельности - Результаты  

рис. Перспективы учителя и ученика относительно оценки 

Oценивание часто описывается в терминах формирующей и итоговой оценки. 

Формирующая оценка была описана как оценка для обучения, как оценка того, что 

"относится ко всем мероприятиям, проводимым преподавателями и студентами в оценивании 

себя, которая предоставляет информацию для использования в качестве обратной связи для 

изменения/модификации преподавания и учебной деятельности, в которую они вовлечены" 

(Black and Williams, 1998). Другими словами, формирующая оценка помогает информировать 

преподавателя и студентов о том, как студенты прогрессируют.  

Формирующая оценка обычно проводится в начале программы или во время 

программы. Обязательства студентов в оценивании задач может помочь учителю принимать 

решения о направлении обучения и улучшению процесса обучения. В исследованиях было 

ясно показано (Black and Williams, 1998), что, давая обратную связь учащимися, 

формирующая оценка может помочь улучшить обучение и успеваемость учащихся. 

Основные характеристики формирующей оценки включают в себя:  

• Идентификацию преподавателями и студентами результатов обучения и критериев их 
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достижения. 

• Обеспечение четкой и полной обратной связи в эффективной и своевременной форме.  

• Активное вовлечение студентов в их собственное обучение.  

• Позитивное общение между преподавателем и студентами. 

• Соответствие учителя потребностям студентов.  

Подводя итог, формирующая оценка является скорее частью учебного процесса, а не 

процесса градирования. Итоговая оценка является оценкой, которая пытается подвести итоги 

обучения студентов в определенный момент времени - обычно в конце модуля или 

программы. Итоговая оценка подводит итог достижений и не имеет никакой другой реальной 

пользы, кроме как описание того, что было достигнуто (Brown and Knight,1994). 

Таким образом, использование итоговой оценки позволяет создать степени, которая 

отражает  обязательства студента. К сожалению, итоговая оценка часто ограничивается 

только  традиционным бумажным экзаменом и не предполагает других методов, таких, как 

проект, портфолио или эссе. Из-за характера итоговой оценки, не все результаты обучения 

могут быть оценены в любой момент времени. Оценка только образца результатов обучения 

является распространенным явлением. 

В теории, непрерывное оценивание представляет собой сочетание итоговой и 

формирующей оценок. На практике, непрерывное оценивание часто состоит из повторяемых 

итоговых оценок с оценками письменными, но студентам предоставляется слабая обратная 

связь или она вообще отсутствует. Очевидна важность того, чтобы методы оценивания 

пытались протестировать удалось или нет достичь результата обучения. Было обнаружено, 

что диапазон оценивания студентов очень ограничен, причем примерно 80% оценки 

получено в форме экзаменов, эссе и докладов (Brown, 1999). 

Развитие связей между результатами обучения, стратегиями обучения, студенческой 

деятельностью и заданиями оценки является весьма сложной задачей для преподавателя. 

Следующая таблица может помочь в развитии этих связей и оценки. 

 

Результаты учения Обучение и учебная 

деятельность 

Оценка 

Когнитивные 

 - Демонстрация знаний  

 - Понимание  

 - Реализация  

 - Анализ  

 - Синтез  

 - Оценка 

Аффективные 

 - Интеграция верований, идей 

и взглядов  

Психомоторические   

Лекции  

Тьюторинг 

Дискусии 

Лабораторная работа 

Клиническая работа Групповая 

работа  

Семинар  

Групповая презентация 

Конец модуля - экзамен 

Тест многократного 

выбора  

Эссе 

Практическая оценка 

Полевые работы 

Клиническая практика 

Презентация  

Проектная работа 

  

Чтобы достичь всех результатов обучения, не может быть использован только один 

метод оценивания, и может быть необходимым выбор нескольких из них. Учебный план 

должен быть разработан так, чтобы преподавательская деятельность, учебная деятельность и 

оценка заданий были согласованны с результатами обучения. Биггс (Biggs, 2003) относится к 

этому типу процесса с участием конструктивного выравнивания, где конструктивное 

касается активности студента, а выравнивание - деятельности учителя. Биггс указывает, что в 

хорошей системе обучения, методика преподавания, учебной деятельности и методы 

оценивания  скоординированы, чтобы поддерживать процесс обучения. 

Исходя из выше изложенных  даных, существуют три основные задачи, связанные с 

конструктивным выравниванием любого модуля:  

1. Четкое определение результатов обучения. 
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2. Выбор методов преподавания и обучения, которые могут гарантировать, что 

результаты обучения будут достигнуты.  

3. Оценка результатов обучения студентов и проверка насколько хорошо они 

совпадают с тем, что было задумано. 

Результаты обучения указывают минимально приемлемые стандарты, позволяющие 

студентам сдать модуль. Студенческие работы выше этого базового уровня различаются по 

применению разных степеней критериев. Критерий выставления отметок - это заявления, 

которые указывают на то, что студент должен продемонстрировать в достижении более 

высокой оценки. Эти заявления помогают дифференцировать уровни деятельности 

студентов. Делая эти критерии ясными для студентов, есть надежда, что студенты будут 

стремиться к высокому уровню производительности. Если же студент получает «голую» 

отметку, не обеспечивает она адекватной обратной связи с результатами работы, а просто 

указывает на общий уровень компетенции. Такая оценка не дает информаци о сильных и 

слабых сторонах данных  специфических результатов обучения. Однако, если система 

оценивания привязана к той или иной форме руководства по оцениванию, она может быть 

очень полезным способом определения областей, требующих улучшения. Такое руководство 

часто называют рубрикой. 

Рубрика является инструментом классификации, используемым для описания 

критериев классификации успеваемости учащихся. В общем, каждая рубрика состоит из 

набора критериев и знаков, связанных с этими критериями. Таким образом, рубрики 

помогают определить критерии системы оценивания, описывая деятельность в различных 

точках по рейтинговой шкале. Например, оценивая рубрику одного из результатов обучения в 

модуле "Х" программы магистра на факультете педагогики может быть следующим: 
    

Критерии оценивания 
Результаты 

обучения 
Степень 1 Степень 2 : 1 Степень 2 : 2 Сдано  Провалено 

После 

успешного 

завершения 

этого модуля 

студенты 

должны уметь: 

обобщить 

данные из 

педагогической 

литературы, для 

поддержки 

линии развития 

аргументации. 

Выдающиеся 

использование 

литературы 

показывает 

отличную 

способность 

синтезировать 

данные в 

аналитический 

способ 

сформулировать 

четкие выводы 

 

Очень хорошо 

использовать 

литературу 

показывает 

высокую 

способность 

синтезировать 

данные в 

аналитической 

способ 

сформулировать 

четкие выводы 

Правильное 

использование 

литературы 

показывает 

хорошую 

способность 

синтезировать 

данные в 

аналитической 

способ 

сформулировать 

четкие выводы 

 

Ограниченное 

использование 

литературы 

показывает 

умеренную 

способность 

синтезировать 

данные 

сформулировать 

выводы 

 

Слабое использование 

литературы указывает 

на отсутствие 

способности 

синтезировать данные 

сформулировать 

выводы 

 

 

Преимущества результатов обучения и потенциальные проблемы  

В недалеком прошлом в литературе критиковалась модель образования на основании 

результатов обучения, а подход к преподаванию и обучению на основании результатов 

обучения получил сильную поддержку на международном уровне. Например, Дженкинс и 

Унвин (Jenkins and Unwin, 2001) утверждают, что результаты обучения:  

Помагают преподавателям изложить студентам точнее, что от них ожидается.  

Помагают студентам учиться более эффективно: студенты знают, на каком этапе 

находятся, а учебная программа становится более открытой для них.  

Помагают преподавателям разрабатывать свои материалы более эффективно, действуя в 

качестве шаблона для них. 

Дают понять, на что студенты могут надеяться в получении от каждого определенного 

курса или лекции.  

Помагают преподавателям выбрать подходящую стратегию обучения, 

соответствующую результатам обучения.  
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Оказывают помощь в проведении экзаменов на основании представленных материалов. 

Одна из основных проблем принятия результатов обучения является философской: 

академическое обучение должно носить открытый характер, а результаты обучения не 

вписываются в этот либеральный взгляд на обучение (Adam, 2004). Проблема не возникает в 

случае, если результаты обучения написаны с акцентом на высокое мышление и применение 

умений. Однако, если результаты обучения написаны в очень узких рамках, это может 

ограничить обучение и создать отсутствие интеллектуального вызова для учащихся. Другие 

потенциальные проблемы: 

• опасность оценки управляемой учебной программой, если результаты обучения 

слишком ограничены. 

• результаты обучения могут привести к путанице среди студентов и персонала, если не 

придерживаться рекомендаций и принципов. 

Подитоживание и дискуссия. Международные тенденции в области образования 

показывают переход от традиционного подхода "учитель-центрированного» к "студент-

центрированному" подходу. Традиционно акцент делался на то, что учитель сделал, а 

актуально акцент перенесен на то, что учащиеся усвоили и могут продемонстрировать в 

конце модуля или программы. Среди ключевых характеристик образования, основанного на 

результатах можна перечислить (Harden, 2002):  

• разработка четко определеных и опубликованых результатов обучения, которые 

должны быть достигнуты к концу программы; 

• разработка учебной программы, стратегий обучения и изучения возможностей для 

обеспечения достижения результатов обучения; 

• процесс оценивания соответствует результатам обучения и оценке отдельных 

студентов, что позволяет им достичь результатов.  

Переход от "учитель-центрированного» обучения к образованию, нацеленному на 

«результаты обучения» получил дополнительный импульс от Болонского процесса, с его 

акцентом на личностно-ориентированном обучении, что предвидит более точные и понятные 

в строении и содержании учебные программы. Результаты обучения играют ключевую роль в 

обеспечении прозрачности квалификаций и системы квалификаций. Они также являются 

центральными во внесении своего вклада в осуществление различных направлений 

деятельности в рамках Болонского процесса во всех странах Европейского пространства 

высшего образования.  

Требование сделать процесс преподавания и обучения более прозрачным и более 

четким представляет проблему для всех вовлеченных в образование. В краткосрочной 

перспективе, это связано с подготовкой к неотложной задачи формулировки модулей и 

программ с точки зрения результатов обучения. В более долгосрочной перспективе, принятие 

подхода на базе результатов обучения имеет возможность помочь принять более системный 

подход к разработке программ и модулей.  

На практике, политики, практики и исследователи ищут сочетание полезности, 

надежности и доверия со стороны оценивания. Хотя, возможна нехватка консэнсуса в том, 

где должен находиться баланс, а представленный переход к результатам обучения требует 

значительных изменений в хорошо организованной практике тестирования и оценки. 
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УДК 37.013.74                               к.пед.н., доц. Ломакович В.Я. (ТНПУ ім. В.Гнатюка) 

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 

ОСОБИСТОСТІ 

 
У статті йдеться про умови формування ціннісних орієнтацій особистості, про те, що 

виникнення нових цінностей та девальвація попередніх торкнулися молоді  більшою мірою, ніж 

будь-якої іншої вікової групи та про те, що проблема соціокультурних цінностей молоді, їх зміст 

та динаміка залишається актуальною незалежно від того, про який період соціального розвитку 

йдеться мова. 

Ключові слова:особистість, молодь,цінність. 

 

В статье идет речь об условиях формирования ценностных ориентаций личности, о том, 

что возникновение новых ценностей и девальвация предыдущих коснулись молодёжи в большей 

степени, чем любой другой возрастной группы и о том, что проблема социокультурных 

ценностей молодежи, их содержание и динамика остается актуальной независимо от того, о 

каком периоде социального развития идет речь.  

Ключевые слова: личность, молодежь, ценность. 

 

The article deals with the terms of forming of the personality’s valued orientations, that the origin 

of new values and devaluation of the previous ones s  touched the youth in a greater degree, than any 

other age group and that the problem of sociocultural values of young people, their maintenance and 

dynamics, remains actual in regardless of that what period of social development is spoken about.  

Keywords: personality, young people, value. 

 

Вступ. В умовах становлення нового ринку праці особливу значущість набуває 

виховання відповідальної, ініціативної, творчої особистості, котра спроможна реалізувати 

власні життєві перспективи. На розв’язання цих завдань спрямовані важливі державні 

документи – Закон України „Про освіту”, Національна доктрина розвитку освіти України, 

Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української 

державності, в яких робиться наголос на тому, що успішна самореалізація молодої людини 

можлива лише за наявності її особистої системи цінностей, котра має бути адекватною 

мінливим умовам сьогодення. Це актуалізує проблему дослідження структури, 

закономірностей і механізмів впливу для досягнення людиною її життєвих цілей. Суспільні 

перетворення, що відбуваються в Україні під впливом соціально-економічних перетворень, 

призвели до зміни багатьох педагогічних орієнтирів. 

Проблема соціокультурних цінностей молоді, їх зміст та динаміка залишається 

актуальною незалежно від того, про який період соціального розвитку йдеться мова. Ця 

проблема набуває особливої гостроти в умовах соціально-економічної та духовно-культурної 

кризи українського суспільства, котра виникла в перехідний період і супроводжується 

переоцінкою цінностей. 

Виникнення нових цінностей та девальвація попередніх торкнулися молоді більшою 

мірою, ніж будь-якої іншої вікової групи. Однією із головних функцій любого соціуму є 

забезпечення механізмів соціальної наступності та підтримки цілісності суспільного 

організму. Переоцінка цінностей завжди відбувається на фоні зниження соціального 

імунітету та таїть в собі різноманітну загрозу для нормального життя людини та суспільства. 

Особливу значущість тут набувають процеси, що захоплюють ціннісну свідомість молодих 

людей, тому що, саме вони є майбутнім суспільства, виражають як його можливості, так і 

проблеми. 

Зміни, які відбуваються в сучасному українському суспільстві супроводжуються 

формуванням нової ціннісної свідомості, поєднуючи в собі найкращі вітчизняні традиції 

духовності та гуманізму з новим мисленням, обумовленої процесами глобалізації, охопивши 

економічну, політико-правову, інформаційно-технологічну, культурно-побутову сфери 

соціального життя. 
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Особливого значення у зв’язку з цим набувають дослідження динаміки системи освіти 

та виховання, які відіграють ключову роль у соціокультурному становленні сучасної 

української молоді. Вивчення оціночної динаміки молоді у соціокультурній сфері, що 

передбачає виявлення головних факторів, які визначають цей процес та створює умови для 

ефективного прогнозування різних соціальних змін, а також управляючи ними. 

Соціокультурна динаміка є предметом дослідження багатьох наук, таких як соціальна 

філософія, аксіологія, етика, соціальна психологія та педагогіка. Однак, всі ці науки повинні 

спиратися на емпіричний матеріал та кваліфіковані соціологічні інтерпретації. Таким чином, 

дослідження соціокультурної динаміки української молоді, її духовно-культурних цінностей 

має як безсумнівну самостійну цінність, так і допомагає поглибленню змісту всіх вище 

перерахованих наук. 

Формування особистості, її ціннісних орієнтацій відбувається насамперед у роки 

учнівства. Саме тому сучасна педагогічна наука[1, 2, 3] поставила перед навчальними 

закладами певні завдання – приділяти більше уваги розвитку особистості учнів, поважати їх 

та вивчати їх індивідуальні особливості, виявляти та створювати умови, котрі забезпечують 

становлення творчих особливостей кожного конкретного учня та формування його соціально 

значимих ціннісних орієнтацій. 

Однак, як зазначають деякі дослідники[3, 4, 5] та показує практичний досвід, 

сьогоднішня школа з цими завданнями не справляється. 

Розширились сфери, котрі впливають на формування ціннісних орієнтацій учнів та 

молоді взагалі: проблеми війни та миру, освоєння космосу та Світового океану, вплив 

соціального середовища, розвиток техніки та виробництва, зміни у ставленні до освіти та 

культури. 

У результаті аналізу педагогічної наукової літератури можна виділити педагогічні та 

соціальні умови, котрі суттєво впливають на формування ціннісних орієнтацій молоді[6, 7, 

8]. 

До соціальних умов відносять: 

 інфраструктуру сьогоднішньої освіти, котра представляє собою велику кількість 

промислових підприємств; 

 екологічну ситуацію, котра відрізняється високою ступінню забруднення води та 

повітря; 

 історико-культурні та національні традиції, котрі представляють культурні інтереси 

та цінності багатьох народів та народностей, що проживають на території нашої країни; 

 особливості формування бюджету; 

 низьку платіжну здатність населення; 

 політику у галузі плати за навчання; 

 демографічні особливості. 

Соціальні умови тісно пов’язані та визначають педагогічні умови формування 

ціннісних орієнтацій молоді.  

Аналіз наукової педагогічної літератури дає змогу виділити наступні педагогічні 

умови: 

 наступність у навчанні та вихованні; 

 розвиток художнього сприйняття, образного мислення, мовної культури; 

 послідовний підхід до педагогічного процесу; 

 включення у педагогічний процес інтелектуальної, вольової та дієво-практичної 

сфери особистості; 

 характер направленості особистості через цілі та якості особистості як цінності; 

 виокремлення молоддю ціннісного змісту у навколишньому середовищі. 

Охарактеризуємо перераховані вище педагогічні умови. 

Наступність – важлива педагогічна умова формування ціннісних орієнтацій молоді. 
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Ми спираємось на існуюче у науці визначення наступності як зв’язку між явищами у 

процесі розвитку у природі, суспільстві та пізнанні, коли нове, змінюючи старе, зберігає 

деякі його елементи. У суспільстві означає передачу та засвоєння соціальних та культурних 

цінностей від покоління до покоління. Означає також всю сукупність дій традицій. 

Наступність – необхідний атрибут розвитку духовної культури суспільства. Проблема 

наступності та неперервності освіти вивчалась у працях багатьох філософів та педагогів[6, 

9]. 

Наступність у освіті та вихованні поглиблює та закріплює відповідальне ставлення до 

навчання, праці, професіоналізму, пізнання, творчості, традицій та людей, що оточують 

молодь. 

Важливою педагогічною умовою формування ціннісних орієнтацій молоді є характер 

направленості особистості через цілі та якості особистості як цінності. 

В основі функціонування ціннісних орієнтацій є ціннісний підхід, згідно з яким усі 

явища, що оточують нас (у тому числі поступки людей) – цінності, тобто відображаються у 

свідомості особистості з точки зору їх можливостей задовольняти їх потреби та інтереси. 

Тому формування особистості у процесі виховання та навчання можна розглядати як 

інтеоризацію суспільних цінностей, перетворення їх у систему особистих цінностей, на які 

індивід орієнтується у своїй діяльності. 

Проблема існування загальнолюдських цінностей дуже складна та дискусійна. Згідно 

теорії Л.Гумільова[10], їх немає, так як  для цього необхідне об’єднання усього людства в 

один-єдиний гіперетнос. Реальна практика показала, що входження у чужий етнос завжди 

передбачає відмову від своєї особистої етнічної домінанти, заміну її на систему цінностей 

нового суперетносу. 

На думку В.Швиркова, різні релігії та філософські системи також не дають підстав для 

існування „загальнолюдських цінностей”[11]. Він пропонує космічне обґрунтування 

загальнолюдських цінностей, вважаючи головною ознакою людського розуму збереження 

інформації про еволюцію всесвіту. 

Рівень сформованості ціннісних орієнтацій молоді можна визначити за такими 

критеріями[5, 8, 9]: 1) ступінь сформованості ієрархічної структури ціннісних орієнтацій, що 

визначається варіативністю оцінок при визначенні значимості тієї чи іншої цінності; 2) 

змістовий бік ієрархічної структури ціннісних орієнтацій, що визначається величиною рангу, 

отриманого тією чи іншою цінністю. У залежності від конкретних цінностей, котрі входять у 

ієрархію ціннісних орієнтацій молоді; їх співвідношення, ступеня більшої чи меншої їх 

переваги відносно інших ми визначаємо, на які цілі життя направлена діяльність особистості 

і які засоби вона вважає обирає для їх досягнення. 

Користуючись даними критеріями, формулюємо чотири рівня особистісного розвитку – 

системно-ціннісний, мотивований, емотивно-фрагментарний, розмитий. Ці рівні показують 

різну ступінь ціннісного ставлення особистості до світу, а врахування направленості 

особистості через цілі та якості особистості як цінності можна поставити однією із 

педагогічних умов формування ціннісних орієнтацій молоді. 

Виокремлення молоддю ціннісного змісту у навколишньому середовищі, - наступна 

педагогічна умова формування ціннісних орієнтацій молоді. 

Підставою для такого визначення є – об’єктивно-змістовий бік цінності (молода 

людина надасть перевагу тій дійсності, яка їй більш близька та значима); виявлялись 

показники, значимі для характеристики типу цінності (реально-практичне функціонування, 

навчальна діяльність, цінність ставлення до себе, спілкування, пізнавальна діяльність). 

Завдяки такій типології цінностей можна виокремити ціннісний зміст, який виділяє 

молодь у навколишньому середовищі та педагогічно адекватно реагувати на нього. 

Врахування індивідуально-типологічних особливостей молоді – наступна педагогічна 

умова формування ціннісних орієнтацій молоді. Л.Виготський підкреслював, що середовище 

є саме тією умовою здійснення діяльності людини, у ході котрої відбувається оволодіння 

суспільно –історичним досвідом, світом культури. Це та умова, без котрої, як і без 
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індивідуально-типологічних особливостей, неможливий складний процес формування 

ціннісних орієнтацій молоді[12]. 

Отже, є нагальна необхідність у активному спрямуванні зусиль громадськості на 

вивчення різноманітних виховних впливів на молодь у сфері вільного від навчання часу; 

залучення молоді до соціокультурної діяльності; нейтралізацію негативного впливу 

сьогоденних суперечностей; створення ситуацій, коли особистий розвиток індивіда буде 

виступати регулятором поведінки й вияву кращих якостей молодої людини. 

У зв’язку з тим, що темпи соціально-політичних і соціально-економічних змін у 

суспільстві випереджають темпи зміни поколінь, сучасна молодь змушена значно частіше, 

ніж їхні батьки, змінювати свої ціннісні орієнтації, накреслювати нові перспективи 

життєдіяльності. Значущість виховної роботи з формування соціокультурних цінностей 

зростає, коли молода людина має визначитися у професійному майбутньому, у своїх 

ціннісних орієнтаціях та життєвих планах. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ЯКОСТІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ 

 
У статті розглядається проблема інноваційного підходу до якості вищої військової освіти. 

Обґрунтовуються актуальність досліджуваної проблеми, структура та сутність системно-

технологічного підходу до якості підготовки фахівців у вищих військових навчальних закладах. 

Ключові слова: якість вищої освіти, підготовка військових фахівців, системний підхід, 

технологізація, проектування, процес, інформатизація, фундаменталізація, контроль, 

моніторинг, коригування. 

 

В статье рассматривается проблема инновационного подхода к качеству высшего 

военного образования. Обосновываются актуальность исследуемой проблемы, структура и 

сущность системно-технологического подхода к качеству подготовки специалистов в высших 

военных учебных заведениях. 

Ключевые слова: качество высшего образования, подготовка военных специалистов, 

системный подход, технологизация, проектирование, процесс, информатизация, 

фундаментализация, контроль, мониторинг, корректирование. 

 

In the article the problem of the innovative approach to quality of the higher military education is 

considered. The urgency of an investigated problem, structure and essence of the system-technological 

approach to quality of preparation of experts in the higher military educational institutions are proved. 

Keywords: quality of higher education, preparation of military experts, the system approach, 

designing, process, information, , the control, monitoring, correcting. 

 

Вступ. Сучасний розвиток світової цивілізації висуває нові вимоги до освіти, значно 

підвищує її роль у суспільстві. Якісна освіта стає визначальним чинником політичної, 

соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства, важливим 

стратегічним, інвестиційним ресурсом зміцнення держави, її авторитету та 

конкурентоспроможності на міжнародній арені, забезпечення незалежності, національної 

оборони і національних інтересів, поліпшення добробуту людей. Як відзначається в 

документі "Освіта для інноваційних суспільств у ХХІ столітті", прийнятому на саміті "Групи 

восьми", "життєдіяльність сучасного суспільства спирається на освіту, яка є основою 

прогресу суспільства" [7, c. 10]. 

В розвитку вищої військової освіти затвердилася тенденція, згідно з якою якість 

підготовки фахівців є ключовою домінантою при оцінці ефективності функціонування 

вищого військового навчального закладу і є обов'язковою складовою стратегії її 

інноваційного розвитку. Якість вищої військової являє собою сукупність якостей фахівця з 

вищою освітою, що відображає його професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, 

соціальну спрямованість і обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні й 

матеріальні потреби, так і вимоги держави до нього як захисника Вітчизни. 

Постановка проблеми. Актуальність дослідження якості вищої військової освіти в 

сучасних умовах набуває пріоритетного значення, адже якість підготовки фахівців визначає 

рівень обороноздатності держави, бойової готовності та боєздатності Збройних Сил України, 

розвиток військової науки і техніки, озброєння та їх застосування, спроможність з високим 

ступенем ефективності виконувати завдання, які постають перед фахівцями у миротворчих 

операціях; сприяє формуванню важливості й престижності військової служби, формуванню 

військової еліти, загальної культури військового середовища та визначає їх позитивний 

вплив на суспільство та статус військовослужбовців у суспільстві, утвердженню авторитету 

нашої держави та її Збройних Сил на міжнародній арені; набуває все більшого значення в 

забезпеченні конкурентоспроможності військової освіти нашої держави серед інших країн, 

де готуються військові професіонали  [3, 5, 11]. 
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Тривалі за часом традиційні підходи до підготовки фахівців, що мало місце у наукових 

дослідженнях, виходили переважно зі специфічних цілей і змісту освіти, методологічних та 

ідеологічних настанов, наявних політичних, військових, технологічних та економічних вимог 

і умов. При цьому проблема якості освіти декларувалася, але не знаходила системної 

матеріалізації [5]. Зміст освіти, форми, методи, технології навчання спрямовувалися 

здебільшого на здобуття знань, певних умінь, навичок, що не є адекватним викликом 

сучасному етапу розвитку менеджменту, виробництва, науки, техніки, технологій. Все 

більше затребуваним результатом освіти стає її висока якість. Іншими словами – 

компетентність, яка розглядається не як сума засвоєної інформації, а як здатність фахівця 

ефективно працювати, продукувати нові ідеї, з високим ступенем креативності забезпечувати 

функціонування складних систем, приймати оптимальні рішення в різних проблемних, 

ризиконебезпечних ситуаціях. Саме такий підхід забезпечує визнання результатів системи 

освіти за її межами, тобто в науковій і практичній діяльності фахівців. Висвітлення проблеми 

якості підготовки фахівців у вищій військовій школі не знайшло системного, цілісного 

обгрунтування і потребує подальших досліджень. 

Аналіз публікацій. Проблема якості підготовки фахівців знайшла відображення в 

публікаціях вітчизняних і зарубіжних вчених (В.П. Беспалька, А.В. Долматова, К.В. Корсака, 

М.І. Нещадима, С.М. Ніколаєнка, Л.П. Одерія, В. Оконя, П.І. Підкасистого, А.І.Субетто та 

ін., які зробили істотний внесок у теорію та прикладні аспекти дидактичних основ якості 

освіти. 

В стандарті ДСТУ ISO 9000–2007 якість визначається як ступінь, до якого сукупність 

власних характеристик задовольняє вимоги [13]. Поняття якість, вважає П.П. Одерій, 

"містить комплекс ознак: оволодіння системою знань, навичок і вміння використовувати їх у 

професійній діяльності" [9, с. 17]. Як стверджує К.В. Корсак, застосування цього терміну до 

освіти викликано самим життям, пошуками як загальноприйнятого його визначення, так і 

формування засобів вимірювань [4, с. 121]. На думку О.І. Субетто, якість підготовки 

фахівців – "інтегральний показник стану навчання та рівня знань студентів" [17, с. 71]. Він 

включає комплекс ознак, що характеризують оволодіння системою знань і вміння 

використовувати їх у процесі діяльності. Інтегральний показник якості підготовки фахівців, – 

стверджує В. Оконь, відображає, з одного боку, "результати оцінки різних властивостей 

випускників, а з іншого – ефект їхньої віддачі на виробництві" [10 с. 20]. М.І. Нещадим 

визначає інтегральну якість підготовки військових фахівців як ступінь сформованості їхніх 

окремих професійно важливих якостей порівняно з вимогами, поставленими в соціально-

державному замовленні на підготовку військових фахівців і реалізованими у розроблених 

професіограмах та освітньо-кваліфікаційних характеристиках. Тобто йдеться про 

співвідношення реальної якості підготовки фахівців із заданою, з визначеними еталонами та 

стандартами якості, а отже, і про кількісну оцінку сформованості певних властивостей 

офіцера [6, с. 568]. 

Як бачимо, існують різні підходи щодо тлумачення терміна "якість підготовки 

фахівців", які відрізняються один від одного повнотою врахування тих чи інших ознак 

фахівця, рівня його знань, умінь використовувати їх у практичній діяльності, врахуванням 

складових навчального процесу тощо, тобто в основному зводяться до трьох складових: 

якості освітнього середовища, якості реалізації освітнього процесу, якості результатів 

освітнього процесу. Водночас, при цьому недостатньо дослідженими залишаються питання 

системного, технологічного погляду на якість освіти. Як слушно відзначає С.М. Ніколаєнко, 

"система якості передбачає реалізацію функцій планування, управління, забезпечення та 

поліпшення (оптимізація якості)" 8, с. 17. 

Виклад основного матеріалу. Поліпшення якості та підвищення ефективності будь-

яких процесів знаходиться в площині їх наукового обґрунтування. Адже, щоб планувати, 

контролювати, коригувати й стимулювати підвищення якості слід передусім надійно 

засвоїти параметри та складові цього процесу за сукупністю властивостей, що їх 
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характеризують. Тому комплексні, системні оцінки якості та ефективності дістають дедалі 

ширшого застосування.  

Якість підготовки фахівців є важливою характеристикою управління освітнім 

процесом, системною категорією, визначається ступенем обґрунтованості та дієздатності 

таких складових: мети навчання (для чого навчати), управлінських процедур (як управляти 

навчанням), змісту навчання (чого навчати), засобів навчання та принципів організації 

процесу навчання (як навчати), а також має відповідати вимогам стандартів ДСТУ ISO 9000–

2007 (Системи управління якістю. Основні положення та словник), ДСТУ ISO 9001–2000. 

Вимоги, ДСТУ ISO 9004–2001 (Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення 

діяльності) [13, 14, 15]. 

В контексті викладеного якість вищої військової освіти має характеризуватися такими 

компонентами: ступенем відповідності реальних результатів освіти визначеним цілям, 

вимогам військ; показниками оптимальності управління освітою, досконалості змісту, 

технологій і системи оцінки компетенцій, матеріально-технічної і фінансової забезпеченості 

освітнього процесу, престижності й ефективності освіти, інвестиційної принадності освіти 

тощо.  

З метою вивчення впливу системи факторів на якість вищої військової освіти в межах 

науково-дослідної роботи "Якість–2011" (замовник – Департамент військової освіти та науки 

Міністерства оборони України; головний виконавець – Національний університет оборони 

України) у 2010 р. проведено опитування представників різних категорій і структур системи 

військової освіти (СВО) [19]. До опитування було залучено: керівний склад СВО; науково-

педагогічних працівників і курсантів першого та випускного курсів п’яти військових 

навчальних закладів. Наведемо деякі його результати: 

спостерігається зниження рівня (стану) підготовленості кандидатів на навчання у ВВНЗ 

(психічний стан, інтелектуальний рівень, фізичний стан);  

останніми роками набуває стійкості тенденція щодо зростання неукомплектованості 

Збройних Сил України первинними офіцерськими посадами; основним запобіжним 

організаційним і стимулюючим заходом її вирішення, на думку опитаних, є підвищення 

рівня соціального захисту військовослужбовців і членів їх сімей, особливо молодих офіцерів; 

найбільш стримуючими чинниками щодо ефективності підготовки курсантів у ВВНЗ 

виявилися такі: забезпеченість технікою, боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами 

при проведенні польових занять; постійні реорганізації, часті та суттєві зміни оргштатної 

структури; рівень підготовленості кандидатів на навчання; фінансово-економічне 

забезпечення ВВНЗ; низька мотивація курсантів на навчання; 

на думку курсантів-випускників, найбільше сприятимуть підвищенню ефективності їх 

підготовки у ВВНЗ такі чинники: посилення практичної підготовки з застосуванням бойової 

техніки; збільшення терміну військового стажування; частіше моделювання в ході навчання 

реальних ситуації, що здебільшого зустрічаються у практичній діяльності офіцера; надання 

більшої практичної спрямованості заняттям щодо роботи з особовим складом; 

недостатній ступінь сформованості у курсантів основних компетенцій (тактико-

спеціальні, загальновійськові, організаційно-управлінські, методичні, правові, соціально-

виховні). 

Теоретичні засади системного підходу щодо обгрунтування якості вищої військової 

освіти склали дослідження із загальної теорії систем; системного аналізу; педагогічних 

систем; теорії управління освітніми системами, педагогічного менеджменту.  

Системний підхід є поняттям, що підкреслює значення комплексності, широти 

охоплення й чіткої організації у дослідженні, проектуванні та плануванні. "У системних 

дослідженнях (в рамках єдиного системного підходу) будується розгалужена мережа 

моделей систем з урахуванням різної спільності, різних типів, класів організації і предметних 

галузей явищ" [18, с. 236]. Системний підхід, – на думку У.Р. Ешбі, – дає нам надію на 

створення ефективних методів для вивчення систем надзвичайної внутрішньої складності та 

управління ними [20, с. 19].   
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В системних дослідженнях центральне місце належить категорії "система" (від 

грецьк. – ціле, складене з частин, поєднане. Л. Берталанфі під системою розуміє сукупність 

(комплекс) елементів, які вступають у взаємодію [2, с. 23–24]. А.М. Авер’янов вважає, що 

система є відмежованою множиною взаємодіючих елементів 1, с. 43. Такі визначення не 

містять цільової та чіткої функціональної компоненти. Т.Л. Сааті наголошує, що поняття 

системи може бути визначено у термінах її структури, функцій, цілей, які закладені в її 

конструкцію [16, с. 16].  

Е.Г. Юдін найважливішими ознаками системи вважає "наявність зв'язків між 

елементами та появу в цілісній системі нових якостей, що не притаманні окремим 

елементам. Зв'язок, цілісність та зумовлена ними усталена структура – такі відмітні ознаки 

будь-якої системи" 21, с. 180. Найбільш узагальнений підхід до визначення поняття 

"система" міститься в навчальному посібнику-словнику "Професійна освіта": порядок, 

зумовлений правильним розташуванням частин; сукупність принципів, засадових для 

певного вчення; форма устрою; спосіб побудови; сукупність частин, пов’язаних спільною 

функцією тощо [12, c. 314]. 

Підсумовуючи викладене, відзначимо основні ознаки поняття "система". По-перше, 

система обов'язково містить у собі сукупність елементів; по-друге, елементи системи певним 

чином пов'язані між собою; по-третє, пов'язані елементи системи створюють своєрідну 

цілісність; по-четверте, властивості системи відмінні від властивостей окремих елементів 

сукупності; по-п’яте, цілісна система, як інтегрована субстанція, є носієм нових якостей, 

потенційно схильна до самоорганізації.  

Системно-технологічний підхід дозволяє представити якість підготовки військових 

фахівців такими складовими: проективна; процесуальна; моніторингова (оцінка, аналіз); 

коригувальна. Розглянемо сутність цих складових в контексті підвищення якості навчання та 

виховання фахівців у вищих військових навчальних закладах.  

Проективна складова: 

1. Уточнення переліку спеціальностей і спеціалізацій підготовки військових фахівців у 

напрямі оптимальної відповідності організаційно-штатним структурам військових частин, 

штабів, науково-дослідних та інших установ Збройних Сил України. 

2. Формування нового покоління: 

освітньо-кваліфікаційних характеристик на основі переліку спеціальностей і 

спеціалізацій підготовки військових фахівців, психограм, військово-облікових 

спеціальностей (паспортів посад); 

освітньо-професійних програм з підготовки військових фахівців відповідних освітньо-

кваліфікаційних рівнів і визначених спеціальностей (спеціалізацій); 

програм навчальних дисциплін з підготовки військових фахівців відповідних освітньо-

кваліфікаційних рівнів і визначених спеціальностей (спеціалізацій). 

3. Оптимізація змісту гуманітарної, соціально-економічної, природничо-наукової, 

професійної та практичної підготовки військових фахівців з метою: 

наближення його до завдань і функцій Збройних Сил України; 

фундаменталізації підготовки військових фахівців на основі цілісного знання, 

інтеграційної єдності природничої, гуманітарної та професійної складових військової освіти; 

приведення у відповідність з психолого-фізіологічними можливостями тих, хто 

навчається, та принципами дидактики; 

вибору та обґрунтування дидактичної моделі складових підготовки військових 

фахівців: акценти практичної спрямованості; організація практичної підготовки у військових 

навчальних закладах і навчальних центрах; органічне поєднання практичної і теоретичної 

підготовки.  

4. Створення дієвої системи інтелектуального, професійно-психологічного та медико-

фізіологічного конкурсного відбору талановитої молоді для вступу на навчання до вищих 

військових навчальних закладів. 
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5. Удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників.  

6. Поєднання навчання та наукової роботи, підвищення ролі науки у вищих військових 

навчальних закладах як одного з основних факторів забезпечення належного рівня 

кваліфікації науково-педагогічних працівників, високої якості підготовки військових 

фахівців, неперервного оновлення змісту військової освіти; підтримка провідних наукових 

шкіл. 

Процесуальна складова: 

1. Технологізація військово-педагогічного процесу, орієнтація на створення нових, 

ефективних інтегрованих педагогічних технологій щодо проектування, здійснення, контролю 

й коригування процесу підготовки військових фахівців на основі комп'ютерних, 

інформаційних та комунікативних технологій, рейтингових оцінок. 

2. Активне використання науково обґрунтованих методів та засобів навчання та 

виховання, які забезпечують поєднання фундаментальної теоретичної підготовки військових 

фахівців з системою їх практичної підготовки, що орієнтована на військово-професійну 

діяльність фахівця за спеціальністю та спеціалізацією; перехід від екстенсивно-

інформаційного та екстенсивно-репродуктивного навчання до інтенсивно-

фундаментального, продуктивного.  

3. Запровадження особистісно орієнтованих технологій навчання, створення 

військовим фахівцям належних умов для формування індивідуальної освітньої траєкторії, 

для самостійного оволодіння знаннями, самоосвіти, подальшого професійного, кар’єрного та 

особистого росту; удосконалення організаційно-методичних засад самостійної роботи 

курсантів (слухачів). 

4. Спрямування навчально-виховної роботи та психологічної підготовки військових 

фахівців на становлення у них таких особистісних сфер: мотиваційної – в умовах навчання, 

повсякденної діяльності, сучасного бою; регуляторної – ціннісного ставлення до суб’єктів, 

груп, підрозділів в ході професійної взаємодії, виконання завдань, рішучості, обов’язковості, 

відповідальності; рефлексивної – особистісного та взаємного продукування, відтворення та 

використання інформаційних потоків у процесі військово-професійної діяльності; 

оціночної – самооцінка особистісної професійної підготовки, результатів діяльності та 

відносин у військовому соціумі; коригувальної – самокоригування особистісної професійної 

підготовки, внутрішньої та зовнішньої поведінки з метою підвищення ефективності 

діяльності в різноманітних умовах. 

5. Трансформація ролі педагога як організатора, керівника та консультанта, що 

майстерно створює умови для плідної, творчої, самостійної розумової праці тих, хто 

навчається, їх саморозвитку та самовдосконалення; оптимізація навчального навантаження 

науково-педагогічних працівників і курсантів. 

6. Забезпечення якісних зрушень у системі управління підготовкою військових 

фахівців, перехід у навчальному процесі на засади педагогіки співробітництва, діалогічної 

взаємодії, суб’єкт-суб’єктних відносин, рейтингової оцінки результатів навчальної діяльності 

військових фахівців;  

7. Забезпечення інформатизації системи підготовки військових фахівців, спрямованої 

на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчально-

виховного процесу; розроблення широкого спектру традиційних і електронних підручників, 

дидактичних матеріалів, предметно-орієнтованих середовищ навчального та розвиваючого 

призначення, індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності, 

залежно від конкретних потреб. 

8. Розвиток та удосконалення матеріально-технічної бази: 

забезпечення пріоритетної поставки до вищих військових навчальних закладів, 

навчальних центрів нових зразків озброєння та військової техніки, навчально-тренувальних 

комплексів, сучасної комп'ютерної техніки та засобів зв'язку; 
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створення індустрії засобів навчання, що відповідають сучасному науково-технічному 

рівню та є важливою передумовою реалізації ефективних стратегій досягнення цілей освіти, 

повне забезпечення ними вищіх військових навчальних закладів; 

розроблення типового навчально-лабораторного обладнання з відповідних навчальних 

дисциплін для вищих військових навчальних закладів; 

запровадження навчального, демонстраційного устаткування, сполученого з 

комп’ютерними системами, для самостійного вивчення військовими фахівцями навчального 

матеріалу; 

створення у військових навчальних закладах за відповідними напрямами наукових 

досліджень сучасної науково-експериментальної бази;  

забезпечення вищих військових навчальних закладів, курсів з перепідготовки та 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ліцензованими програмними 

продуктами; створення електронних каталогів та забезпечення доступу до інформаційної 

бази наукових бібліотек провідних вищих навчальних закладів, електронного фонду 

навчальної літератури в мережі Інтернет; 

забезпечення редакційно-видавничих підрозділів вищих військових навчальних 

закладів сучасною поліграфічною технікою та необхідними витратними матеріалами. 

9. Удосконалення системи фінансування вищих військових навчальних закладів 

шляхом визначення таких кошторисних джерел: 

державного бюджету; 

надання додаткових освітніх та інших послуг;  

здійснення економічної діяльності, регламентованої державою;  

виконаних науковцями військових навчальних закладів досліджень з договірних 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;  

підготовка студентів за контрактом та підготовки офіцерів запасу; 

підготовка іноземних військових фахівців; 

грантів. 

Моніторингова складова: 

1. Контроль засвоєння змісту навчання (поточний та підсумковий: тестовий, 

кваліметричний, якісний): 

адекватність цілям та завданням навчання – відповідність змісту та форм контролю 

призначенню військових фахівців, змісту та формам їх діяльності; 

об’єктивність – оцінка якості компетенцій (знань, умінь, навичок), виключення при 

цьому суб’єктивних факторів; 

індивідуальність – виявлення ступеню засвоєння змісту навчання кожним слухачем та 

курсантом окремо; 

всебічність – спрямованість контролю на знання теоретичних положень, їх розуміння, 

вміння творчо застосувати знання на практиці, здатність до логічного мислення; 

системність – контроль засвоєння всього змісту навчання, а не окремих його 

фрагментів. 

2. Аналіз результатів оцінки якості підготовки військових фахівців: 

формування груп здійснення моніторингової діяльності на різних ієрархічних рівнях; 

науково-методичне забезпечення роботи груп; 

узагальнення відзивів з військ на випускників; 

аналітико-прогностична діяльність. 

Коригувальна складова: 

1. Розроблення заходів щодо коригування військово-педагогічного процесу. 

2. Внесення змін до проективної, процесуальної та моніторингової складових структури 

якості підготовки військових фахівців. 

Висновки. Якість вищої військової освіти є системно-технологічною категорією і має 

містити: чіткі цільові настанови, спрямовані на кінцевий результат; процеси: планування 

(проектування); запровадження інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій; 
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всебічного кадрового, матеріально-технічного, фінансового, дидактичного, інформаційного, 

психологічного, санітарно-гігієнічного забезпечення; контролю; моніторингу; коригування. 

Врахування системно-технологічного підходу до якості підготовки фахівців має 

забезпечити інноваційний розвиток військової освіти, її динамічний рух, престижність, 

інвестиційну принадність у майбутньому інформаційному суспільстві, військовій сфері та 

вагомий внесок у справу надійного зміцнення обороноздатності держави та її Збройних Сил. 
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НАВЧАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ  

У ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
У цій статті розглядаються питання, пов’язані з навчанням міжкультурної комунікації у 

процесі викладання гуманітарних дисциплін, зокрема іноземних мов.  

Ключові слова: міжкультурне спілкування, невербальна поведінка, культурні традиції, 

крос-культурна сфера. 

 

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с обучением межкультурной 

коммуникации в процессе преподавания гуманитарных дисциплин, в частности иностранных 

языков.  

Ключевые слова: межкультурное общение, невербальное поведение, культурные традиции, 

кросс-культурная сфера. 

 

The article deals with the problems of learning intercultural communication while teaching 

humanities, in particular foreign languages. 

Keywords: intercultural communication, nonverbal behavior, cultural traditions, cross-cultural 

sphere. 

 

Постановка проблеми. Напрям на поглиблення гуманітарності освіти задекларований 

дуже давно. Протягом історії освіта вважалася рухом до людяності (humanitas), до цілісного 

образу людини. Гуманітарність, на думку багатьох мислителів, філософів, просвітників, є 

головною характеристикою справжньої освіти. Загальне значення цього процесу – посилення 

загальнокультурного змісту освіти. Проте часто воно зводиться до механічного збільшення 

кількості годин на дисципліни гуманітарного циклу. Справжньої гуманітарності, як і раніше, 

залишається дуже мало. Гуманітарність освіти передбачає не тільки збільшення частки 

гуманітарних дисциплін у змісті освіти: «головне призначення гуманітарності полягає в 

тому, щоб допомогти людині, яка потребує освіти, стати Людиною, сформувати своє 

ціннісно-смислове ядро, що слугує основою формування життєвих цілей та ідеалів, мотивів 

вибору, смисложиттєвих рішень. Зрештою гуманітарність освіти орієнтується на образ 

людини як істоти, що «тлумачить і розуміє своє буття» [1].  

Одним з аспектів гуманітарності є навчання міжкультурної комунікації. Міжкультурна 

комунікація – взаємодія представників різних культур, їх уміння розуміти особливості іншої 

культури, коректувати свою поведінку залежно від цих знань і умінь, розв’язувати 

конфлікти, визнавати право на існування різних цінностей та норм поведінки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема розуміння висувається в центр 

освітнього процесу багатьма дослідниками (Л.Беляєвою, Т.Прокопів, І.Родигіною та 

іншими); до того ж наголошується, що розуміння, хоча і грунтується на знаннях, але 

відрізняється від них. «Знання мають предметний характер, тобто передбачають звернення 

до об'єктів і їх властивостей, в той же час їх надбання здійснюється в суб'єктно-об'єктному 

відношенні. Розуміння ж є збагнення сенсу, а сенс завжди пов'язаний з мірою олюднення 

явищ, мірою входження в ситуацію і тому означає звернення до особистого досвіду, 

особистої зацікавленості. Розуміння – це такий спосіб пізнання людиною світу, який веде до 

саморозуміння, осмисленого проживання свого буття, життєтворчості, надбання внутрішньої 

свободи. Щоб укорінятися в культурі, індивід не може бути просто споживачем чужих знань, 

йому необхідно здійснити велику працю з переробки чужих знань у своє власне розуміння 

через їх осмислення. Інший аспект проблеми розуміння – це взаєморозуміння, процес 

розгортання людського ставлення один до одного. Воно здійснюється від імені «Я» й означає 

співчутливе (російською мовою «у-частное» і «со-участное») ставлення, що постає на основі 

діалогу, який розкріпачує і розвиває гуманістичний потенціал особистості, формує ідеали 

свободи і відповідальності, причетності особистості до всього, що відбувається у світі» [1]. 
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 Надзвичайно тонкий процес людського спілкування може бути порушений помилками 

у кодуванні інформації, неврахуванням світоглядних, релігійних, політичних, професійних і 

вікових відмінностей. Крос-культурні відмінності примушують непідготовленого європейця 

в азіатському або арабському світі переживати справжній культурний шок.  

Мета і завдання статті. Починаючи з 1992 року близько 37 тисяч українських 

військовослужбовців взяло участь у понад 20 міжнародних миротворчих місіях та військових 

операціях за кордоном (Югославія, Боснія і Герцеговина, Славонія, Ангола, Косово, 

Македонія, Гватемала, Таджикистан, Хорватія, Кувейт, Сьєрра-Леоне, Грузія, Молдова, Ірак, 

Ліван, Ефіопія та Еритрея, Афганістан, Кот-д’Івуар, Судан, Конго).  

Сьогодні наша держава розглядає участь у міжнародній миротворчій діяльності як 

важливу складову своєї зовнішньої політики. У Стратегії міжнародної миротворчої 

діяльності України (2009), що базується на Конституції України і законах «Про основи 

національної безпеки України», «Про участь України в міжнародних миротворчих 

операціях», «Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав» 

зазначається, що для досягнення пріоритетних цілей участі України у міжнародній 

миротворчій діяльності (збереження та розширення активної присутності України у 

міжнародній діяльності, спрямованій на підтримання миру і безпеки; підвищення 

міжнародного авторитету України та підтвердження її прагнень до інтеграції в європейський 

та євроатлантичний безпековий простір; забезпечення реалізації національних інтересів) 

необхідно надати високий рівень підготовки до виконання усіх видів миротворчих завдань, 

зокрема, підвищити якість мовної підготовки; приділити першочергову увагу вихованню у 

миротворців почуття поваги до місцевого населення, його суспільних і релігійних традицій; 

організовувати вивчення миротворцями особливостей історії, культури народу та соціально-

політичної обстановки держави перебування. 

Тому метою цього дослідження вважаємо вивчення особливостей культурних кодів, 

національних традицій, невербальних знаків задля розвитку у студентів/слухачів у процесі 

іншомовної підготовки навичок міжкультурної комунікації, формування адекватної 

поведінки під час спілкування з представниками інших країн, запобігання випадків крос-

культурного непорозуміння чи культурного шоку та організації успішної професійної 

діяльності за кордоном. 

Виклад основного матеріалу. Наше сприймання може бути помилковим. Нам також 

властиві стереотипи щодо іншомовних культур, які перешкоджають сприймати 

неупереджено та об'єктивно інші нації та релігії. Хоча у формуванні стереотипів є 

раціональне зерно, вони не цілком адекватно характеризують окремого представника, 

особистість, часто є образливими та схематичними по суті. Знання про інше, пізнавання 

іншого, повага і любов до іншого як до самого себе відрізують коріння шовінізму та іншим 

соціальним фобіям. 

Культурні коди і національні символи в різних країнах можуть різнитися (обряди 

одруження, поховання небіжчиків, традиція поступатися місцем у транспорті, манера стояти 

в черзі, поняття пунктуальності, ставлення до старших, до виховання дітей, до проблем, 

викликаних урбанізацією, значення національного одягу і свят та багато іншого, про що 

надається інформація у країнознавчих словниках).   

Деякі елементи культури викликають труднощі щодо їх обговорення в аудиторії. Це 

релігійні переконання і вірування, спірні питання політики, статеві стосунки, «слизькі» теми 

про порушення стандартів здоров'я і соціальних відносин (наркоманія, алкоголізм, паління). 

Темою розмови для незнайомців у Британії часто є погода. Це безпечно, оскільки вона 

зазвичай не викликає розбіжностей у поглядах через відсутність конфлікту інтересів [2]. У 

США основою розмови може стати пошук спільної географічної приналежності. 

Теми, які є прийнятними для обговорення в одних культурних співтовариствах, можуть 

викликати напругу, нерозуміння і культурний шок в інших. Навіть, здавалося б, дрібні 

розбіжності у сприйманні можуть справити «ефект метелика» і зробити неефективною 

ділову зустріч. Крім того, для людської комунікації, на відміну від моделі простого обміну 
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інформацією, надзвичайно важливі такі чинники як стиль, контекст і підтекст. Наприклад, 

несподівана фамільярність у зверненні може звести нанівець всю його інформаційну 

насиченість.  

Як це не дивно на перший погляд, три чверті інформації про нашого співрозмовника, 

про його дійсні відчуття і наміри ми здобуваємо не з того, що він говорить, а безпосередньо 

спостерігаючи за ледве помітними деталями його поведінки. Інакше кажучи, міжособова 

комунікація в основному здійснюється за рахунок невербальних засобів – паралельної, і 

часто багатшої мови спілкування, елементами якої є не слова, а міміка і жестикуляція, 

просторові та часові рамки, інтонаційні й темпоритмічні характеристики мови, символічні 

комунікативні знаки.  

Вважається, що тільки 7 % інформації людина передає за допомогою слів, 38 % – за 

допомогою інтонації і цілих 55 % – за рахунок жестів. Іншими дослідниками встановлено, 

що від 70 до 90% інформації, яка передається нами у розмові, повідомляється невербально, 

за допомогою парамовних засобів. Однак, жести, поза й інші невербальні сигнали, які ми 

неусвідомлено подаємо під час спілкування, у різних культурах можуть мати різне значення.  

Парамова (paralanguage) – передача інформації за рахунок певної манери говорити 

(наприклад, за допомогою темпу мовлення, тембру і гучності голосу, тону, його модуляції, а 

також за рахунок таких невербальних засобів, як жести, міміка, паузи нерішучості тощо). 

Засоби парамови не можна трактувати однаково у різних культурах. Так хихикання в Японії 

може бути не тільки ознакою ситуативної смішливості, але і знаком збентеження.  

Неправильне розуміння голосових вібрацій лежить в основі описаного у літературі 

випадку з грецькими менеджерами, що проходили навчання на англомовних семінарах. Під 

час перерв вони спілкувалися між собою рідною мовою. Слухаючи їх, керівники семінару 

вирішили, що греки виявляють незгоду і сперечаються. Останні ж, у свою чергу, 

здивувалися: «Це була гармонійна і конструктивна розмова». Неправильно зрозумівши 

особливості грецької інтонації та модуляцій голосу, керівники невірно витлумачили 

поведінку курсантів як агресивну. 

Зазвичай невербальний комунікативний процес відбувається неусвідомлено, тому 

необхідні певні знання і зусилля для кращого розуміння невербальних знаків, які ми 

сприймаємо або подаємо. Одна з перших спроб складання посібника з трактування 

невербальних сигналів належить Аллану Пізу (Allan Pease) – австралійському письменнику, 

відомому як «містер мова рухів тіла». Завдяки своїй однойменній книзі "Мова рухів тіла", що 

стала грандіозним бестселером, хітом для всесвітньої спільноти бізнесу і була продана по 

всьому світу багатомільйонним тиражем [11], йому вдалося привернути увагу людей до мови 

жестів і показати їх значення у спілкуванні.   

Як же розрізняються поведінкові характеристики відносно невербальних сигналів? Що 

можна віднести до невербальної поведінки? Безумовно, це різні стандарти поведінки, тобто 

соціальний та діловий етикет. Ймовірно, японці дотримуються найсуворіших поведінкових 

норм. Тут велике значення має старшинство і субординація. Молодому співробітнику не 

довірять завершення ділової операції у присутності старшого колеги. Японці та китайці з 

особливою пошаною ставляться до врученні візиток (це називається respect for the card). 

Ними слід обмінятися під час знайомства для встановлення статусу і посади візаві. Не можна 

відразу ж покласти вручену візитівку в кишеню. Потрібно взяти її обома руками й уважно 

прочитати. Свою візитку рекомендується вручати з поклоном, двома руками, текстом до 

співрозмовника. Текст має бути з перекладом, що свідчить про пошану до нового знайомого 

[6]. 

Взагалі, скромність і пошана до старших та людей похилого віку дуже важливі в 

мусульманських країнах. У бізнесі, відповідно, система відносин будується ієрархічно і 

розповсюджена політика «відкритих дверей», коли американець відразу входить у кабінет 

начальника зі своєю черговою пропозицією, не працює у країнах Близького і Далекого Сходу 

[6].   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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У Туреччині прийнято починати знайомство зі старших. Житель Тайваню обов'язково 

запитає у присутніх старших членів групи про їх здоров'я. Щоб познайомитися, китайці 

накриють стислу в кулак праву руку долонею лівої руки, струснуть цей «замок» у повітрі й 

піднесуть до лівого плеча, якщо вітають старшу і шановану людину, чим покажуть свою 

повагу (вітаючи дитину, піднесуть руки до правого плеча). У Пакистані прийнято стоячи 

вислуховувати повчання старшого і при старших не жестикулювати, виражаючи цим свою 

пошану. Слід сісти нижче рівня, на якому знаходиться шанована людина [5].  

Із спогадів Д.С.Ліхачьова [2] про подорож до Британії для отримання ступеня 

почесного доктора Оксфордського університету зрозуміло, як сподобався йому складний 

етикет поведінки британців, заснований на традиціях. Багато в чому англійські правила 

поведінки зазнали змін і не мають вже тієї рафінованості й достоїнства, які були їм властиві 

ще у другій половині минулого сторіччя. Проте вони демонструють принципи і правила 

англійської вихованості, якими послуговуються в середовищі інтелігентних людей, у ділових 

і дипломатичних колах: треба бути простим, невимушеним, уважним до співрозмовника, 

робити все для його комфорту. Тому не можна бути розумнішим у бесіді, ніж співрозмовник, 

краще одягненим, ніж гості, непоступливим до сусіда, зневажливим до інших або святкувати 

перемогу над суперником. Не потрібно підкреслювати свою ввічливість і вихованість. Не 

слід хвалитися своїми знаннями, ерудицією, талантом у будь-якій галузі. Вихований англієць 

– правдивий. Він не почне лестити, розхвалювати і перехвалювати – вважає це за  лакейство. 

Поряд з пошаною до інших повинна існувати пошана до себе. Треба триматися з гідністю, 

поважати в іншому, перш за все, його свободу і спокій. Перебуваючи у компанії не можна 

роздивлятися картини на стінах. Це може бути знаком того, що вам нудно. Не слід сідати на 

віддалі, занурюючись у свої думки: це ви можете зробити і вдома. У суспільстві треба бути 

уважним до всіх, і перша ознака уважності – слухати інших.  

Ділові відносини вимагають ділової характеристики партнера. Ви образите китайця, 

якщо назвете його відвертим: характеристика «відкритий», «прямий», «відвертий» – не 

комплімент для китайця. Це і зрозуміло. Коли з пелюшок ти привчений до того, що 

неприємні речі не можна говорити прямо, що будь-яка справа вимагає спеціального 

словесного ритуалу, багатьох конфліктів вдається уникнути. «Принцип ввічливості» 

закріплюється у деяких мовах наявністю спеціальних формул, кліше для пом'якшення 

категоричності вислову (наприклад, в англійській мові – Can you help me? – I am afraid, I 

can’t; I suppose you are not quite right).   

Ділова обстановка стимулюватиме жителя Британії або Нідерландів до того, щоб він 

зняв піджак і засукав рукава, беручись за роботу. Проте у Німеччині ця дія розглядатиметься 

як свідоцтво неохайності. Недбало накинутий на плечі піджак – звичайна річ у Франції, 

неможлива в Японії, як і підняті на стіл ноги у робочому кабінеті (діловий американець, 

розмовляючи по телефону, так розслаблюється на своєму робочому місці). Це буде шокувати 

японця. У Непалі, Індії, країнах Близького Сходу доступна погляду підошва або низ стопи 

також є соціальною образою, так само як і сякання носа на публіці. 

Моделі соціальної поведінки можуть сильно відрізнятися і через культурно обумовлені 

й соціо-економічні обставини. У 90-х роках минулого сторіччя індійський антрополог 

Пракаш Редді вивчав взаємини мешканців одного села у Данії. Він опублікував свої 

враження [10], дивуючись тому, що жителі майже не знають один одного. Вони рідко 

відвідують односельців, мають мало соціальних контактів, не цікавляться життям сусідів. 

Навіть відносини між батьками і дітьми не дуже близькі. Діти відокремлюються від рідних 

після повноліття і надалі не часто їх відвідують. Професор Редді порівняв цю соціальну 

поведінку з поведінкою жителів типового індійського села. Індійці заходять до родичів 

щодня, цікавляться справами один одного, підтримують сімейні контакти, допомагають 

рідним і сусідам. Така різниця в етно-культурных традиціях пояснює багато явищ у 

соціально-економічних відносинах. Так, relationship at arm's length  (взаємини між 

юридичними або фізичними особами, не пов'язаних між собою спільними інтересами) – 

природніші для мешканців Данії та інших північноєвропейських народів. Тоді як стосунки 
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усередині індійського села, властиві й іншим націям і народностям, що пройшли у своєму 

розвитку племінні і родові союзи, не сприяють дотриманню даного принципу. Взаємини 

датчан можуть здаватися індійцям дивними і навіть аморальними. Індійські родичі і друзі 

розраховують на переваги як в особистому, так і в соціально-економічному аспектах, що 

відкриває великі перспективи для корупції, бюрократії. На таких засадах широко 

використовується призначення на посади по знайомству (cronyism). А недотримання цих 

етичних норм призведе до порушення прийнятого морального коду поведінки й остракізму. 

Північна Європа і англо-саксонські країни тяжіють до моделі датського села, багато інших 

держав – до індійської моделі.   

Культурні відмінності у крос-культурних організаціях – об'єкт уважного вивчення обох 

партнерів. Вплив етно-культури на інтерпретацію фактів дуже великий. Культура країни – як 

окуляри, через які люди дивляться на світ і трактують події та явища навколишнього 

середовища. Наприклад, після аналізу співпраці фінських і російських компаній, було 

відзначено, що розв’язання проблем у росіян відбувається через використання особистих 

зв'язків, авторитаризм, розширення можливостей керівника (свобода дій), підкуп, «дах», 

колективізм. Фіни ж вирішують спірні питання через ретельний контроль і дотримання 

законності. Різні й моделі часу – для фінів час лінійний, для росіян типовим є його циклічне 

сприйняття. 

Сприйняття часу як аспект невербальної поведінки також має відмінності в різних 

культурах. Наприклад, відомо, що представники різних національностей неоднаково 

трактують поняття пунктуальності. Вас запросили на 8 годин: японці  прийдуть на годину 

раніше, американці західних штатів – на 5 хвилин раніше, у Німеччині, Швейцарії і Швеції 

треба бути рівно у призначений час, британці тактовно запізняться хвилин на 15, значно 

запізняться в Італії, Іспанії, Греції, Мексиці, Індії, Єгипті. 

Ще однією істотною відмінністю у різних культурах є відносна важливість їжі, напоїв 

та їх сприйняття. Наприклад, у вітринах кулінарних відділів гастрономів Франції, Італії, 

Німеччині продукти і страви мають чудовий вигляд. Вони смачніші, ніж в американських 

магазинах і студентських кафе. В Америці можна дуже швидко з'їсти свій сендвич або 

гамбургер, тримаючи його двома руками і не розмовляючи. 

У більшості південних культур їда є однією з найулюбленіших форм проведення 

дозвілля. Наприклад, у Гон-Конгу в багатьох кафе і ресторанчиках у вихідні під час сніданку 

та обіду дуже багато відвідувачів-члени китайських родин «від малого до старого»: батьки, 

бабусі, дідусі, діти, онуки. 

Особливості харчування, звичка і манера харчуватися мають значення і для розвитку 

ділових відносин. Британці із задоволенням обговорять свої партнерські взаємини  під час 

ділового ленчу з невеликою кількістю випивки. Японці вважають за краще не займатися 

справою за їжею. Серед дня вони рідко дозволяють собі чарку, але охоче знайомляться і 

спілкуються за столом. Німці вважають за краще розмовляти про справи до обіду. Французи 

спочатку пообідають, а потім обговорять справи «на повний шлунок». 

Для іноземця, що збирається до Китаю або інших країн з екзотичною кухнею важливо 

дізнатися про склад кулінарних страв тієї країни та особливості їх поїдання (як їсти 

паличками рибу на столі, що обертається навколо вісі; смажену  картоплю з цукром, сині 

яйця, жаб тощо) [6]. Корисно знати, що пекінська качка (Peking (-style) duck) – це дійсно 

качка, хоча і приготована по-особливому, а ось Bombay duck – не бомбейська качка, а риба 

бомбіль, що подається  висушеною і в соусі каррі. Аналогічно, Irish rabbit – не ірландський 

кролик, а грінки з сиром, а відомий британський plum pudding – це пудинг з родзинками, 

оскільки в кулінарії  plum («слива») має значення «родзинка», «коринка». 

Манера пиття і супроводжуючі репліки теж відносяться до крос-культурної сфери 

комунікації. У Франції та Італії довгі тости-промови не прийняті. Перш ніж випити, у 

Франції вимовляють: «а вотр санте» («за ваше здоров'я»), а в Італії – «чін-чін», що 

дослівному перекладу не підлягає. Шведи не чаркуються, а лише вимовляють: «сколь», що 

означає «на здоров'я». П'ють зазвичай по ковтку. Проголошувати багатослівні тости і 
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чаркуватися в англійців також не заведено. Можливо, у певних випадках, старший групи на 

початку вечірки звернеться до співтрапезників з невеликим спічем – трохи урочистим, але не 

позбавленим гумору. Після закінчення промови спікера вітають вигуком «чіаз», що 

відповідає короткому «будьмо». Разом з підняттям келихів ірландці, як і англійці, 

вимовляють «чіаз». У Німеччині, перш ніж випити, кажуть «цумволь» («за виконання 

бажань») і «прозит» («на здоров'я»). 

Найважливішим невербальним елементом спілкування є одяг – ціла знакова система, 

що надає величезну кількість інформації про її власника. Стиль одягу є одним з основних 

елементів зовнішнього вигляду, іміджу людини  або компанії (наприклад, дрес-код). Стиль 

одягу – це особливості одежі, взуття, кольору тканини, фурнітури, деталей обробки та 

фактури тканини, моделей крою одягу, комбінаторики та аксесуарів, продиктовані віком, 

статтю, професією, соціальним статусом, приналежністю до субкультури, особистим смаком 

людини, епохою життя суспільства, національністю, релігійною приналежністю, 

доцільністю, функціональністю, способом життя, індивідуальними особливостями [11].  

Характер праці, рівень достатку, національні відмінності, особисті смаки в одязі – все 

це несе інформацію про особу, її суспільні функції, особисті уподобання, об'єктивні і 

суб'єктивні параметри. Крім того, існує індивідуальний стиль, що через деталі показує такі 

риси людини, як демократизм, консерватизм, неординарність, амбітність тощо. Суспільне 

значення одягу не можна переоцінити. Так у Китаї за часів загальної уніфікації, у тому числі 

й в одежі, статус чиновника визначався кількістю олівців у нагрудній кишені. Радянська 

історія теж має характерні приклади того, як соціальний статус демонструвався одягом. 

Узяти хоча б головний убір – одні мали пижикові або котикові шапки, інші – кролячі або зі 

штучного хутра, одні – папахи, інші – кашкети, вушанки, «пиріжки». Обручка на руці 

означає, що людина одружена, а особливий перстень – приналежність до масонської ложі. Ту 

ж функцію сьогодні виконують золоті ланцюги на шиях «нових росіян» або «нових 

українців».  

Д.С.Ліхачов так згадує про традиції одягання в англійців: «чорний або темно-синій 

(рідше темно-коричневий) костюм дорівнює фраку. Чим світліше костюм, тим він менш 

офіційний, і навпаки. Коли вас запрошують, треба дізнатися, наскільки цей прийом 

офіційний. Не можна бути одягненим темніше, ніж треба: господарі подумають, що ви 

чекали на щось інше. Але і світліше бути одягненим погано: неповага. І стан господарів не з 

легких: не можна бути одягненим у темніший за гостей костюм, і не можна одягнутися 

краще, ніж вони. Особливо господиня не повинна затьмарювати гостей своїм убранням. За 

будь-яких обставин незаміжні дівчата не повинні вдягати золото і діаманти. Для заміської 

подорожі не слід бути у костюмі. Одяг має бути напівспортивним або, принаймні, слід 

одягнути піджак і брюки з різних костюмів» [2].  

Відчуття, сприйняття запахів (Olfactics) – теж є одним з аспектів невербального 

спілкування. Існують крос-культурні відмінності щодо того, які запахи є прийнятними, 

бажаними, природними, приємними, а які – ні. У деяких культурах віддається перевага 

природним запахам тіла,  в інших – косметичним ароматам. 

Кожна культура має свої стандарти привабливості. Нігерія до них відносить огрядність, 

а американці віддають перевагу стрункості. Зовнішня привабливість визначається етно-

культурними, географічними, історичними та іншими чинниками. Атрибути прикрашання 

зовнішності варіюють від культури до культури. Використання таких елементів, як пірсинг, 

татуювання, надмірний макіяж деякі представники нашої молоді запозичають із культур 

африканських країн. 

Досліджуючи особистий простір людини у її повсякденній поведінці, антрополог 

Едвард Холл у 1950-х роках прийшов до нового розуміння людських взаємин. Кожна людина 

має певну територію, що вважається особистою. Відстань під час спілкування залежить від 

багатьох чинників (походження, культура, особисті преференції). На дуже малій або великій 

відстані люди можуть відчувати незручність і дискомфорт. Розмір особистого простору, 
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вторгнення в який інших людей нами допускається, як показали дослідження Холла, 

культурно детермінований (відрізняється у людей різних культур, національностей) [11]. 

Так американці звикли працювати у великих приміщеннях з відкритими дверима. У 

німців подібне робоче місце викличе лише подив. Німецькі традиційні форми організації 

робочого простору принципово інші. Кожне приміщення у них має бути забезпечене 

надійними, часто подвійними дверима. Розкриті навстіж двері символізують крайній ступінь 

безладу [13].  

Комунікативне навантаження відстані між учасниками розмови – континууму 

персонального дистанціювання – вивчається проксемікою (Proxemics, від англ. proximity – 

близькість) як особлива знакова система. Простір і час організації процесу спілкування 

несуть смислове навантаження, будучи компонентами комунікативної ситуації. У різних 

культурах поняття норми відрізняється. Так відстань, на якій люди розмовляють не однакова. 

Під час ділових бесід, наприклад, українці та росіяни підходять ближче один до одного, ніж 

американці. Східні культури допускають меншу відстань під час спілкування, ніж західні. 

Наприклад, у порожньому кінотеатрі єгиптянин сяде поряд з вами [3, С.28].  

Латиноамериканці, як і жителі Близького Сходу, розмовляючи між собою на загальні теми, 

знаходяться один від одного на ближчій відстані, ніж північні американці. Неважко 

зрозуміти, яким чином ці відмінності можуть призвести до міжособистих і навіть глобальних 

непорозумінь [4, С.143-144].  

Правила тактильного сприйняття (Haptics) – дотики руки – відбиваються на способі 

взаємодії людей під час вітання, зустрічі, розмови. Звичка торкатися когось руками є 

базовим і виключно важливим каналом невербальної комунікації. У теорії  маркетингу в 

результаті вивчення психології покупця визнана важливість цього каналу. Встановлено, що 

дотик до товару (обмацування, відчуття під час тримання в руках) – гарантія того, що клієнт 

його купить. Тому в практиці маркетингу такого широкого розповсюдження набула розсилка 

реклами, зразків та іншої наочності [4, С. 144-155]. 

Тактильна взаємодія включає цілий ряд поведінкових елементів і психологічних 

відчуттів (під час ручкання, у переповненому ліфті, транспорті, обійми, поплескування 

тощо). Чіпати будь-кого руками у нашому суспільстві – діяння, контрольоване суворими 

соціальними нормами. В одних культурах нормальним вважається дотик до руки, плеча 

співрозмовника, в інших це має якийсь підтекст або є образливим. Через дотик українці, 

наприклад, показують свою прихильність до людини. Англійці зазвичай уникають 

тактильного контакту в розмові. Іспанці можуть розташовуватися один до одного дуже 

близько, поплескувати по руці або плечу, і уникати цього – образливо для співрозмовника [3, 

С.145].  

Традиційно склалося, що тілесний контакт між китайцями обмежений. Так, навіть після 

довгої розлуки, мати може тільки злегка поплескати свою доньку по щоці. І якщо китаєць 

торкнувся вашого ліктя або плеча – це знак щирої прихильності. У Японії уникають зайвих 

дотиків. Проте молоді японці у своїй компанії можуть тьопнути співрозмовника по плечу або 

потилиці на знак того, що він говорить дурниці. В Ізраїлі ущипнути за щоку – жест, що 

демонструє прихильність. Якщо ізраїльтянин ще піднесе свою руку до губ і поцілує її, це 

знак найвищого схвалення і вдячності [5].  

У Туреччині під час вітання і прощання обіймаються і розціловуються, але не тричі, як 

звикли українці, а двічі. У Таїланді не гладьте дітей по голові, у них це не заведено. Ви 

можете викликати агресію і постраждати у фізичному плані. Адже таїландці вірять, що у 

дітей на голові «сидить» Будда. А от у Туреччині охоче торкаються голови і обличчя дитини, 

демонструючи цим свій інтерес і похвалу. 

В Індії чоловіки, що тримаються за руки, – явище абсолютне нормальне, знак дружби і 

добросердих відносин між ними. У західноєвропейських країнах і США такий тілесний 

контакт означає гомосексуальні зв'язки [8, С.116].  

Вираз обличчя – аспект мови тіла. Мімічні сигнали є майже універсальними. Вони у 

меншій мірі залежать від культурних традицій і є практично загальною комунікаційною 
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соціальною мовою. Універсальним засобом досягти прихильності до себе є усмішка. Вона 

використовується і правильно сприймається у будь-якій країні і будь-якою культурою. 

Усмішка є стандартом у поведінці американця, особливо продавця. Один американський 

менеджер був здивований побачити не усміхнених продавців на тренінгу в Росії. Він пояснив 

це відсутністю професіоналізму в роботі з клієнтом і не зрозумів, що росіяни боялися 

видатися несерйозними і поверховими у роботі. Відкрита білозуба «голлівудська усмішка» 

стала символом благополуччя, успіху і радості життя. Проте східна жінка, наприклад, 

японка, розсміявшись вдалому жарту, обов'язково прикриє свої зуби рукою. Наша міміка 

часто видає нас, але ми виробили систему захисту – винайшли маски. Крім того, на сході 

жінкам для цієї ж мети чудово служить паранджа, а в Європі вони ще не так давно майстерно 

використовували віяло.  

Очі часто порівнюють з дзеркалом душі. Існує навіть спеціальна наука – окулесика 

(Oculesics), яка вивчає мову очей і візуальну поведінку людей. Зоровий контакт вважається 

одним з найефективніших інструментів для встановлення зв'язку між двома людьми і часто 

служить об'єктом вивчення інших наук, наприклад, психології. У різних культурах зоровий 

контакт може трактуватися по-різному, і ця інформація має велике значення для 

країнознавства. У різних країнах неоднаково тлумачиться тривалість візуального контакту. 

Під час знайомства, так само, як і звичайної бесіді, співрозмовники часто дивляться 

безпосередньо один на одного. Більшість людей починає хвилюватися, коли відчуває 

тривалий прямий погляд.  

Мінімальний зоровий контакт – норма для китайців, японців. Прямий погляд позитивно 

сприймається у США. Туркам він говорить про чесність ваших намірів. Проте дивитися 

прямо не означає витріщатися. Іспанці цінують прямий погляд під час знайомства. Італійці 

розцінюють рух очей убік від співрозмовника як байдужість.   

Щодо цього існує деяка різниця між північними і південними американцями.  

Північний американець іноді перериває візуальний контакт протягом бесіди на декілька 

секунд, відводячи погляд від очей співрозмовника на інші частини обличчя, а потім 

повертаючи його, тоді як південний американець вважає це неввічливим. 

Жести-вітання у різних країнах мають свої відмінності. В американській культурі 

слабке ручкання є ознакою слабкого характеру – “he shakes hands like а dead fish” (dead fish – 

мертва риба). Молодий американець вітає приятеля, ляскаючи його по спині, 

латиноамериканці обіймаються, французи цілуються, самоанці обнюхують один одного.  У 

Франції ви не повинні сідати в кафе, поки не потиснули руку всім знайомим. В Афганістані 

вам доведеться хвилин п'ять вітати співрозмовника. У Таїланді для вітання потрібно зчепити 

руки разом, опустити голову й очі. У Японії звичним вітальним жестом є уклін (якщо це не 

молодіжне або ділове середовище). Схилення голови – це знак пошани. Під час першої 

зустрічі уклін має бути нижчим, ніж у можливих подальших зустрічах цього дня. Чоловіки 

тримають руки уздовж тіла, а у жінок вони складені внизу живота. Дві однакові за статусом 

людини уклоняються приблизно на 45 градусів, а якщо одна з них нижче рангом, то її уклін 

повинен бути глибшим – 90 градусів. До того ж важливо уникати прямого погляду в очі – це 

непристойно. Найбільш шанобливе вітання високопосадовців між собою у Палестині – 

потрійне торкання носами [5].   

Вивчення жестикуляції (Kinesics) дає багатий матеріал для осмислення. Жести-символи 

часто обмежені рамками культури або місцевості – для різних народів значення жестикуляції 

не завжди однакове. У Греції люблять жестикулювати. Навіть жартують, що якщо греку 

зв'язати руки, він не зможе розмовляти. Чим південніше, тим жвавіше люди жестикулюють, 

тим багатша їхня міміка і мова жестів. У Європі багато жестів використовують італійці: так, 

захоплення жіночою красою вони висловлюють не менше, ніж п'ятьма способами. За годину 

невимушеного спілкування мексиканець робить у середньому 180 жестів, француз – 120, 

італієць – 80, фінн – один жест, а англієць – жодного [13]. Часту жестикуляцію жителі 

Фінляндії схильні вважати ознакою нестриманості. Фіни взагалі характеризуються 

повільним темпом мови, що допускає паузи мовчання, які неприпустимо переривати 
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іноземцям, – вони помилково можуть прийняти їх за кінець вислову. Негайна відповідь, без 

паузи, може вважатися неповагою до слів попереднього оратора [7, С.151].  

Жести можуть трактуватися по-різному в різних культурах. У той же час, жести, що 

мають однакове значення, виконуються з різними нюансами у різних країнах. Так європейці 

на прощання махають долонею. У Франції долоню, як правило, спрямовують на того, хто 

від'їжджає, а рухи руки наче підштовхують його слідувати по його шляху. Цей жест в Італії 

виконується долонею, спрямованою до себе, а пальці рухаються так, ніби повертають того, 

хто виїжджає назад. В Іспанії рух той самий, але рука тримається горизонтально [9, С.25-28, 

36]. Америкaнець сприйме цей жест як заклик «йди сюди». На прощання aмерикaнці 

тримають долоню майже гoризoнтaльнo, наче поплескують кoгoсь пo гoлoві або пo плечу. 

Росіяни на прoщaння зазвичай мaхають рукoю не вперед-нaзaд, a з боку в бік. А от 

лaтинoaмерикaнець сприйняв би цей жест як запрошення. Англійці дуже повільно водять 

долонею з одного боку в інший. Експресивні латиноамериканці, прощаючись, обіймаються і 

плескають один одного по спині. А жителі Андaмaнських oстрoвів нa прoщaння піднoсять 

долоню знaйoмoгo до свoїх губів і тихесенько дмуть нa неї.  

Є кілька ектрaвaгaнтних жестів. Нaприклад, у Тібеті зустрічний перехожий пoкaже вaм 

язик, що означає: «Я нічогo не маю прoти тебе. Будь спoкійний!» [12]. Індійці, коли  

прощаються з дівчиною, підіймають долоню і рухають пальцями вгору-вниз, а якщо 

проводжають чоловіка – просто підіймають долоню йому услід. Помахати комусь рукою на 

прощання у Греції – жест, непристойний  для цієї країни.  

Природно, що не усі жести універсальні: той самий жест у різних культурах може бути 

поданий по-різному. Найбільша кількість непорозумінь пов'язана із твердженнями і 

запереченнями за допомогою кивка або похитування голови. Кивок головою у нас означає 

згоду, а  похитування нею з одного боку в інший – навпаки. Цей рух голови – «ні» – у 

Туреччині може передавати значення «Я вас не розумію!» й у відповідь на нього турок  

повторить своє запитання. Для турка традиційно продемонструвати заперечення, відповідь 

«ні» характерним швидким закиданням голови вгору з підняттям брів і клацанням язиком. 

Іноді, при достатньому освітленні, цей знак спрощується до підняття брів. Наше негативне 

похитування голови з одного боку в інший у Греції, Албанії та Болгарії приймуть за згоду. 

Мешканці Мальти, щоб заперечити торкаються кінчиками пальців підборіддя, повернувши 

кисть уперед. Японці в цьому випадку погойдують долонями з одного боку в інший, а араби 

відкидають голову назад. Малайці, щоб заперечити, опускають очі. В Індії своєрідне 

похитування головою інтерпретується іноземцями як негативна реакція, негативна відповідь. 

Насправді цей рух може передавати такі значення, як «Добре!», «Так, гаразд!», «Чом би й 

ні?», «Я уважно вас слухаю!», але не завжди означає згоду або повне схвалення [8, С.114].   

Великі пальці вгору – універсальний знак для пілотів багатьох країн та мандрівників 

автостопом. На мові підводників це означає «термінове піднімання». Ми розуміємо його як 

знак схвалення, як і в інших європейських країнах та США [3, С.47]. У Японії цей жест 

означає цифру «5». У Греції він образливий і значить «Заткни пельку!» [6]. Великі пальці 

вгору – в усьому арабському світі сприймаються як образа [3, С.38, 68].  

У Саудівській Аравії поцілунок у верхівку означає вибачення. У Йорданії та інших 

арабських країнах проведення по зубах нігтем великого пальця символізує обмеження 

фінансових можливостей. Щоб показати дії, рівнозначні самогубству, американці 

приставляють один або два пальці до голови, наче імітують тим самим пістолет. В 

аналогічній ситуації жителі Папуа і Нової Гвінеї проводять рукою по горлу, а японці роблять 

енергійний рух рукою, затиснутою в кулак [13].   

В англомовних країнах  кільце з великого і вказівного пальців означає «Усе гаразд!», 

«Ok!». Таке ж значення воно має для підводних плавців. У Японії цей жест означає «гроші», 

прохання дати грошей у борг, у Бразилії – сексуальне бажання, а у Франції – нуль, 

нісенітниця, дрібниця, недовірливе ставлення до слів співрозмовника. В Іспанії він 

вважається вульгарним. У Португалії, Бразилії, Туреччині цей знак є образливим. У 
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Туреччині, Греції та Мальті він може бути сприйнятий як натяк на нетрадиційну сексуальну 

орієнтацію співрозмовника [13].    

Наша «фіга», «дуля» у Бразилії означає «Щасти тобі!», а у Греції і Туреччині 

вважається образою [9].  

Багату історію має фігура із вказівного і середнього пальців, виставлених у формі 

латинської літери V. На заході пальці, розчепірені таким чином (V sign),  долонею назовні 

означають перемогу (Victory). Вважається, що цей жест став популярним після того, як його 

використав Уїнстон Черчіль під час Другої світової війни на знак перемоги антигітлерівської 

коаліції. Тоді намальована крейдою літера V почала з'являтися на стінах будинків у Норвегії, 

Бельгії, Нідерландах, північній Франції. До війни розчепірені у формі латинської V пальці, 

підкинуті над співрозмовником, означали заклик замовкнути. За легендою на початку 15 

століття під час Столітньої війни між Францією та Англією, англійські й уельські лучники 

після перемоги у битві показували ці пальці, необхідні для стрільби з лука, переможеним 

французам, які, нібито, їх відрубували у полонених лучників. Цей жест також може бути 

відтворений двома руками, підкинутими вгору, – виконаний президентом Ейзенхауером, а 

потім, за його прикладом і президентом Ніксоном під час війни у В'єтнамі. Цікаво, що 

учасники протестів проти ведення американцями цієї війни, використовували той самий 

знак. Крім того, їм послуговувалися групи хіпі, що брали участь у антивоєнній кампанії і 

скандували слово "Peace"! (“Мир!”). І він став відомий як знак, що вимагає миру [11].  

Рука у жесті V sign, але обернена долонею усередину, тлумачиться як дуже образливий 

знак, лайка, презирство до влади у Британії, Ірландії, Південній Африці, Новій Зеландії, 

Австралії. У неприємну ситуацію під час візиту до Канберри потрапив президент США Буш, 

коли у зверненні до фермерів, що протестували проти американської сільськогосподарської 

політики в Австралії, він, замість знаку, що закликає до миру, показав рукою цей образливий 

жест [11]. 

Різноманітність значень жестів вражає. Француз, німець або італієць, демонструючи, 

що вважає щось безглуздим, постукує по голові. Німець шльопає по лобу долонею, маючи на 

увазі «Ти з'їхав з глузду!». Англієць цим жестом свідчить, що він задоволений собою. Німці, 

як і американці, італійці та французи показують спіраль у голови, що означає «безглузда 

ідея, божевільна задумка». Вказівний палець біля скроні у Голландії, навпаки, вкаже на 

наявність високого інтелекту, оцінку дотепного жарту. Німці часто піднімають брови на знак 

захоплення чиєюсь думкою. Але теж саме в Англії буде розцінено як вираз скептицизму [13]. 

Коли француз тре основу носа вказівним пальцем, він демонструє недовіру, підозру в 

обмані. У Нідерландах той же жест має інше значення: свідчить про те, що людина вжила 

спиртне. Щоб попередити, що інформація таємна, українці, росіяни і німці прикладають 

палець до губ, англійці – до носа, а в Італії той самий жест служить попередженням про 

небезпеку.  

Мова жестів дуже розвинена в арабів. Розуміння мови жестів дозволяє частково 

компенсувати незнання самої мови. Якщо чиновник або поліцейський ударяє ребром долоні 

однієї руки по згину іншої біля ліктя, він пропонує показати документи. Витягнута вперед 

рука, обернена долонею вниз з пальцями, що наче шкребуть у повітрі, символізує прохання 

наблизитися, підійти. Якщо арабський співрозмовник хоче виявити збіг думок, згоду, він 

потирає вказівні пальці, решту залишаючи загнутими [13].  

У Португалії жест у вигляді приставлених до лоба двох вказівних пальців рівносильний 

образі "рогатий" і означає, що співрозмовнику зраджує дружина. Аналогічний за значенням 

образливий жест для китайця – показати йому «черепаху» (мізинець і великий палець – задні 

лапи, вказівний і безіменний – передні, середній – голова). Грек так само сприйматиме 

«козу» – витягнуті мізинець і вказівний палець. Китаєць  подібним жестом, але виконаним 

мізинцем і великим пальцем, позначає цифру «6» [5].  

Для того, щоб виявити захоплення, жителі Франції, Іспанії та Мексики складуть три 

пальці, притиснуть їх до губ і, підіймаючи підборіддя, відтворять звук поцілунку. В Ізраїлі 

складені пучком пальці однієї або двох рук показують водіям автомашин на дорозі, що 
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означає: «Почекайте, дозвольте пройти!». Китайці виражають подяку в ресторані двічі 

стукаючи по столу складеними разом вказівним і середнім пальцями [5]. У Греції та 

Туреччині офіціанту в жодному випадку не можна показувати два пальці, маючи на увазі дві 

кави або дві порції, – це  образа.  

Якщо ми виставляємо і потираємо два вказівні пальці, це означає, що дві людини дуже 

близькі, гарна парочка. А ось у Японії цей жест значить, що ви зіштовхнулися з нерозв'язною 

проблемою. Показуючи на себе слов'яни торкаються грудної клітини, а японці та китайці – 

носа. Рахуючи українці та росіяни загинають пальці, починаючи з мізинця, а англійці, німці, 

французи, угорці їх розгинають, починаючи з великого пальця. 

Висновки. Сенс і значення невербальних знаків, їх вплив на встановлення контактів, їх 

інформативність і комунікативна роль у повсякденному спілкуванні давно вивчаються 

багатьма науками. Сьогодні такі уміння особливо цінні у глобальній спільноті. Вони просто 

необхідні для формування вміння орієнтуватися у світовому професійному середовищі, 

розширення комунікативного діапазону фахівця під час взаємодії з представниками інших 

культур. Ми спробували проілюструвати цей факт нашою статтею. 

Таких знань і вмінь треба навчати. Роль викладача іноземних мов у цьому важко 

переоцінити. Завдання викладача, лектора – надання словника для ведення тематичної бесіди 

й обговорення, ознайомлення з основними культурологічними концепціями, розвиток 

інтелектуальної об'єктивності, необхідної для аналізу міжкультурних, міжетнічних відносин, 

інтерпретації поведінки і вчинків в іноземній культурі, розуміння того, що поведінкові акти 

та їх лінгвістичне наповнення часто не ідентичні у різних культурах і можуть по різному 

тлумачитися представниками іншомовних країн. Робота з ознайомлення й аналізу випадків 

крос-культурного непорозуміння, культурного шоку – конфліктів цінностей і очікувань, 

вивчення етно-культурних концептів має дуже широке практичне значення для досягнення 

головної мети – адекватної поведінки під час взаємодії з людьми з інших культур та 

організації успішної професійної діяльності за кордоном.   
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ФРАНЦІЇ 

 
У статті проведено аналіз сучасного стану впровадження професійної дистанційної 

освіти у Франції. Розглянуто поєднання різних методів дистанційного навчання на прикладі 

Департаментної пожежно - рятувальної служби (SDIS - services départemental d'incendie et de 

secours) і Національної приватної комерційної школи – ENACO (L'école Nationale Privée de 

Commerce). 

Ключові слова: демократизація вищої освіти, ринок освіти, дистанційна освіта, 

професійна дистанційна освіта, Інтернет–навчання, відкрите дистанційне навчання, 

індивідуальний підхід, репетитори-тренери, тьютор, професійна підготовка. 

 

В статье проведено анализ современного состояния профессионального дистанционного 

образования во Франции. Рассмотрено сочетание различных методов дистанционного обучения 

на  примере Департаментной пожарно-спасательной службы (SDIS - services départemental 

d'incendie et de secours) и Национальной частной коммерческой школы - ENACO (L'école 

Nationale Privée de Commerce). 

Ключевые слова: демократизация высшего образования, рынок образования, 

дистанционное образование, профессиональное дистанционное образование, интернет-

обучение, открытое дистанционное обучение, индивидуальный подход, репетиторы-тренеры, 

тьютор, профессиональная подготовка. 

 

The article deals with the current state of implementation of professional distance education in 

France. A combination of various methods of distance learning, for example, Fire - Rescue Service and 

National Private Business School in Lyon are considered. 

Keywords: higher education democratisation, the formation market, online education, professional 

online education, the Internet training, open online education, an individual approach, tutors-trainers, 

tutor, vocational training. 

 

Постановка проблеми. Дистанційне навчання сьогодні стає необхідним елементом 

освіти. Підприємства надають перевагу кваліфікованому персоналу. Завдяки дистанційному 

навчанню, яке можна адаптувати до своїх можливостей та потреб, коли в людини, яка вже 

працює, або з далекого провінційного містечка, з’являється можливість отримати необхідні 

знання і не полишати працю чи свої обов’язки, гармонійно все поєднуючи, без найменшої 

незручності.  

У Франції сьогодні велика кількість людей отримує або вдосконалює знання 

дистанційно. Більшість працівників на своїх робочих місцях, мають достатньо високу 

мотивацію для вдосконалення і розвитку знань та навичок, і дистанційне навчання є 

прекрасною можливістю навчатися, вдосконалювати вже здобуті знання і працювати 

одночасно. Після проходження такого навчання, працівники отримують дипломи, наприклад,  

диплом спеціаліста у галузі комерційного менеджменту  (bts muc management des unités 

commerciales) або Європейський диплом вищої освіти помічника з питань кадрових ресурсів  

(DEES ARH Assistant(e) en Ressources Humaines), які дають можливість  просуватися у 

кар’єрі. Французький уряд сприяє розвитку дистанційного навчання, запроваджуючи різні 

соціальні програми для фінансування дистанційного  навчання, для студентів усіх категорій.  

Мета статті – проаналізувати сучасний стан професійної дистанційної освіти у 

Франції на прикладі впровадження дистанційного навчання у департаментній пожежно - 

рятувальній службі (SDIS - services départemental d'incendie et de secours) і Національній 

приватній комерційній школі – ENACO (L'école Nationale privée de Commerce).  

Дистанційне навчання у Франції існує у формі різних інституцій: AUF (agence 

universitaire de la francophonie) – університетське агентство французької мови, CNED (centre 

national d’enseignement à distance) – національний центр дистанційного навчання, який 

забезпечує дистанційне навчання 35000 студентів у 120 країнах світу, де у підготовці та 
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підтриманні 2500 навчальних курсів бере участь більше 5000 викладачів, CURSUS – 

інтернаціональна освітня організація, Formasup – університетська цифрова програма, Telesup 

– навчальна програма, яка  її доповнює, додаткові програми Algora – Formation i Thot. 

Потрібно  зазначити, що у Франції є можливість набути також професійних навиків у сфері   

робітничих професій шляхом дистанційного навчання. За допомогою практичних пояснень, 

особливо відеосюжетів, які додатково супроводжуються поясненнями по телефону, описами 

та іншими телекомунікаційними засобами можна отримати професійні знання та навички 

багатьох професій. Звичайно, ці нові «дистанційні» студенти повинні на практиці, у своїх 

майстернях, випробувати отримані знання.   

У Франції професійним навчанням займається організація AFPA (formation 

professionnelle des adultes) - професійне навчання для дорослих [1, с.45]. Таке професійне 

навчання стає невід’ємною, інтегральною частиною традиційного навчання.  

У 2006 році у Франції було створено першу національну комерційну школу 

дистанційного навчання (ENACO), що знаходиться під наглядом Міністерства національної 

освіти, тобто навчальні програми відповідають державним програмам і контролюється  

кваліфікаційний рівень викладачів. Ця школа об’єднує близько 3000 студентів з Франції і 

французьких територій за кордоном. Школа надає повну освіту починаючи з найнижчого 

рівня «сертифікату професійної кваліфікації (сар)» і до рівня бакалавра+5(Вас+5) та магістра. 

Прийом до навчального закладу здійснюється через Інтернет. 25 працівників працюють 

повний робочий день, це викладачі, інженери, спеціалісти з мультимедійних засобів 

навчання. Педагогічний склад ENACO складається з редакторів занять, тьюторів, 

консультантів та відповідального за набір учнів. Усі викладачі мають високий освітній 

рівень, досвід і стаж у дистанційному викладанні свого предмета.  

Усі учасники навчального процесу співпрацюють щоденно для забезпечення студентів 

досконалими знаннями, які постійно поновлюються. Після реєстрації на навчання у школі, 

студентам надсилаються матеріали у друкованому варіанті. Разом з тематичною 

інформацією вони отримують завдання та вправи, які можуть опрацювати через Інтернет і 

отримати перевірені домашні завдання від викладача, відеоматеріали та консультації 

викладача по телефону. Студенти постійно знаходяться під контролем викладача і можуть 

звернутися до нього за поясненням. Така система дає можливість уникнути будь-яких 

складностей дистанційного навчання. 

Враховуючи вимоги часу і зростаючі вимоги роботодавців до претендентів на робочі 

місця,  ENACO проводить підготовку до іспиту з англійської мови – TOEIC (The Test of 

English for International Communication). Тест TOEIC вперше був запроваджений в 1979 у 

США, найбільшим центром наукових досліджень та психометричних розробок у світі 

(l'Educational Testing Service (ETS). Тест TOEIC зарекомендував себе, як стандарт 

ефективності у володінні англійською мовою і визнаний на міжнародному рівні. Кожного 

року таким тестом  оцінюється володіння діловою англійською мовою багатьох мільйонів 

людей у світі. Школа  ENACO проводить підготовку до тесту TOEIC протягом 25 занять, під 

час  яких, студенти у дистанційному режимі отримують знання з граматики, лексики, 

навички усного та письмового мовлення, за допомогою відео та аудіо матеріалів, 

ситуативного мовлення, блоків питань, типових для тесту. Викладачі школи знайомлять 

студентів з британським та  американським варіантами мови. Педагоги школи  та інженери з 

розробки нових методів навчання запропонували, на наш погляд, надзвичайно 

перспективний та ефективний  спосіб вивчення іноземної мови, використовуючи Iphone. 

Такий метод отримав назву «My English Pocket». Цей метод базується на чіткій та ефективній 

концепції навчання: отримувати знання невеликими блоками, але кожного дня. Таким чином, 

щодня, особа, яка навчається, отримує цікавим та оригінальним способом навчальний 

модуль, який можна опрацювати за десять хвилин, використовуючи свій вільний час, 

перебуваючи у транспорті, у черзі до лікаря та ін. Такий метод був спеціально розроблений і 

запатентований ENACO з метою зміцнення прагнення до прогресу у вивченні мови. 
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Концепція дистанційного навчання  (la formation ouverte et à distance ou FOAD) 

завойовує все більше послідовників серед французьких пожежників. Департаментна 

пожежно - рятувальна служба (SDIS - services départemental d'incendie et de secours) не є 

винятком. Хоча дистанційна освіта ( la formation ouverte et à distance або FOAD) дає 

можливість охопити навчальним процесом більше осіб та проводити навчання у 

прискореному темпі, частіше і при менших витратах, для більшості учасників навчального 

процесу це тільки ще один спосіб підвищення ефективності підготовки кадрів на місцях. 
Поєднання традиційного та дистанційного методу у процесі навчання, заспокоює і не дає 

особам, які навчаються, неприємного відчуття повної залежності від нових технологій та 

особи, що надає освітні послуги [2, с.32].  

Незважаючи на незаперечний розвиток інноваційної діяльності у професійній 

підготовці, як і раніше залишається важко визначити необхідну кількість навчальних годин, 

кількість учнів і фінансову частку, інвестовану у розвиток дистанційного навчання у 

Франції. У галузі приватних закладів, дані проведеного соціального опитування  свідчать, 

однак, що дистанційне навчання успішніше просувається на великих підприємствах і 

особливо популярне серед керівного кадрового складу. Що ж до французьких 

департаментних пожежно – рятувальних служб, тільки 13% з них здійснюють на практиці 

дистанційне навчання [3, с.37].  

Департаментна пожежно-рятувальна служба Франції класифікується на п’ять категорій 

або класів за такими критеріями: 

· кількість населення, що обслуговується  обласною пожежно-рятувальною службою; 

· щорічним її бюджетом; 

· кількістю професійних пожежників; 

· кількістю пожежників волонтерів. 

Найважливішою є перша категорія пожежно-рятувальних служб. Департаментна 

пожежно - рятувальна служба 3 класу постійно використовує  дистанційне навчання. Серед 1 

і 5 класу пожежно-рятувальної служби, метод дистанційного навчання ще не впроваджений. 

Отже на відміну від діяльності приватного сектору, найважливіші пожежно-рятувальні 

служби, залишають поза своєю увагою дистанційне навчання. Ймовірно тому, що вони 

володіють достатньою кількістю коштів, структурами та достатньою кількістю особового 

складу пожежників для організації навчання виключно на місцях. Але, хоча прикладів 

введення дистанційного навчання у систему освіти французьких пожежно-рятувальних 

служб небагато, розвиток освіти вимагає використання нових освітніх комплексів, методів та 

методик. Таким чином, численні департаментні пожежно - рятувальні служби зробили вже 

перші кроки, щоб визначити систему навчання, яка забезпечить їм  гарантію якості освіти.  

Відсоток використання дистанційного начання різними категоріями пожежно-

рятувальних служб у Франції: категорія 1 – 0%; категорія 2 – 17%; категорія 3 – 25%; 

категорія 4 – 17%; категорія 5 – 0% . 

На даний момент пожежно-рятувальна служба втрачає більше людей, ніж набирає і 

тому, момент прийому на роботу і початок служби є основним пунктом для заохочення 

новобранців до продовження ними службового контракту. Їх подальше зацікавлення у 

службі залежить від якості наданої їм освіти та індивідуального підходу до її отримання. 

Здається нереальним навчити усіх, різних за рівнем освіти, за професією, різного віку, 

одночасно, на спільних заняттях, з однаковим результатом. Отже, для більшої ефективності, 

важливо визначити особистий і професійний план з кожним учасником, і таку можливість 

надає дистанційне навчання. 

При виборі організації для виконання дистанційних освітніх послуг для пожежно-

рятувальних служб, особливу увагу приділяють засобам, методам, досвіду і багаторічній 

практиці. Цим критеріям відповідає EducExpert (система програм дистанційного навчання 

французьких пожежників) у освітянській галузі, у педагогіці, а також у консультуванні 

організацій. 



 275 

EducExpert – спеціалізована освітня структура, офіційно визнана у галузі відкритого, 

дистанційного навчання  пожежників з 2001 року. Основним завданням EducExpert є 

забезпечення комплексу послуг з метою набуття знань і умінь згідно найкращих методів і 

діючих правил, використовуючи передові інформаційно-комунікаційні технології 

(technologies de l'information et de la communication (TIC)). EducExpert є міжнаціональним 

підприємством, яке завжди вигідно виділяється у своїй пропозиції послуг, маючи 

пріоритетом у своїй діяльності особливі і різноманітні потреби ринку. Значимість, цінність 

цієї програми, складових частин її організаційної культури полягає у всіх її послугах, діях, 

акціях, рішеннях та готових результатах. Характеристики, які вигідно відрізняють цю 

структуру від інших подібних продавців своїх послуг на ринку праці, це в першу чергу 

обов’язковість у виконанні взятих на себе завдань, чітко виражений професіоналізм, 

гнучкість, щодо специфічних потреб клієнтів, динамізм команди професіоналів, яка завжди у 

пошуку найкращих рішень для своїх клієнтів. 

Перші досягнення у відкритому, дистанційному навчанні були зроблені у 2008 році на 

базі департаментної пожежної  служби у м. Люаре. Поважаючи французький ринок праці і 

для ще більшої  професійності,  EducExpert приступила (весною 2008 року) до створення і 

введення у свій корпус спеціалізованої  команди, яка складалася на 100% з французів. 6 

червня 2008 року, EducExpert офіційно відкриває свої філії у м. Валь Д’Eроп і м. Сен і Марн. 

Перші навчальні групи, які використовували систему відкритого, дистанційного 

навчання, розроблену EducExpert, розпочали заняття у складі департаментної пожежної 

служби № 45. Успіх глобального підходу системи EducExpert і якість отриманих результатів 

у навчанні, а також  управління навчальним процесом, дали можливість  зробити позитивні 

висновки з першого досвіду. З цього дня почали з’являтися  численні партнерські і пілотні 

проекти на національному рівні і рівні депертаментних пожежних служб.  

У вересні 2008 року представники EducExpert були запрошені у Вищу національну 

школу офіцерів пожежників (ENSOSP) для участі у семінарі з питань відкритого, 

дистанційного навчання і зустрілись з керівними складом Національної Федерації 

пожежників і Цивільного захисту та безпеки. У жовтні цього ж року представники 

EducExpert були присутні на Національному Конгресі Національної Федерації пожежників 

Франції у м. Ренн. Завдяки  професійній праці,  EducExpert стає незамінним учасником у 

професійній підготовці військових та професійних пожежників і пожежників –  волонтерів у 

Франції. 
Висновок. Багато країн відчувають потребу у створенні  інтерактивного професійного 

навчання і успішно реалізують цей проект. Це навчання не тільки надає найкращі 

технологічні засоби, але й наполягає на персоналізації їх викладення з погляду нових 

економічних вимог та особистості студента. 
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ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ: СТАН 

ДОСЛІДЖЕННОСТІ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ПРОБЛЕМИ 

 
Проаналізовано стан дослідженості теоретичних основ проблеми духовного розвитку 

особистості майбутнього вчителя та виокремлено п'ять основних їх концептуальних напрямів.  

Ключові слова: духовний розвиток, учитель, концептуальних напрямів.  

 

Проанализировано состояние исследованности теоретических основ проблемы духовного 

развития личности будущего учителя и выделено пять основных их концептуальных 

направлений.  

Ключевые слова: духовное развитие, учитель, концептуальные направления. 

 

The condition of study of theoretical bases of a problem of spiritual development of the person of 

the future teacher is analysed and allocated five their basic conceptual directions.  

Keywords: spiritual development, teacher, conceptual directions. 

 

Актуальність проблеми. У сучасному культурно-освітньому просторі поняття 

"духовний розвиток" вчителя активно вводиться в навчальний та методичний процеси. 

Основою духовного зростання підростаючих поколінь, професійно-педагогічної успішності 

педагогів стає адекватне розуміння духовності та ґрунтований на ньому духовний розвиток 

майбутнього вчителя.  

Педагогічні шляхи духовного розвитку майбутнього вчителя розглядаються й 

актуалізуються нині засобами різних дисциплін: світової та вітчизняної культури; 

образотворчого мистецтва; музичного мистецтва; християнської етики та християнської 

моралі; природничих дисциплін; релігієзнавства; естетики; мови і літератури; біблійної 

літератури; риторики; цінностей національно-духовної спадщини. 

Мета статті полягає в аналізі стану дослідженості теоретичних основ проблеми 

духовного розвитку особистості майбутнього вчителя та виявленні їх основних 

концептуальних напрямів з метою залучення в сучасній освіті. 

Основний зміст. Стан дослідженості сучасних концепцій духовного розвитку 

особистості вчителя засвідчує, що педагогічне вирішення цієї проблеми здійснюється 

органічно й природно в контексті загальноосвітньої та професійної підготовки.  

Проаналізуємо сучасні теоретичні напрацювання педагогічної науки з проблеми 

духовного розвитку майбутнього вчителя. Першою є професійно-компетентнісна 

концепція, де духовний розвиток майбутнього вчителя розглядається науковцями як 

невід’ємна складова цілісного процесу професійного формування педагога, детермінанта 

його професійної освіти, "олюднена компетентність учителя", його педагогічна культура й 

майстерність (Б. Вульфов, І. Зязюн, Н. Корякіна, О. Леонтьєв, О. Олексюк, Ф. Петренко, 

В. Пономаренко, Т. Ткачова). 

У кожному з досліджень подається авторське розуміння поняття духовного розвитку 

вчителя. Деякі дослідники підкреслюють, що термін "духовність як професійна якість 

учителя", з’явився відносно недавно (Б.Вульфов, Н.Корякіна). Він відображає олюднену 

компетентність учителя, яка спрямована на духовне зростання учнів. Одухотвореними 

стають не лише професійні, а й особистісні якості вчителя, його індивідуальні захоплення 

(Б.Вульфов).  

Особливо слід підкреслити думку дослідників про те, що духовність педагога – не лише 

його особистісне надбання, але є й досягненням суспільства, оскільки воно не лише створює 

умови для розвитку професійної духовності, культури й майстерності вчителя, а й 

"експлуатує" (Б.Вульфов) духовність учителя на користь світу дитинства. Духовність 

визначається як внутрішня енергетична сила особистості, стрижень життя, ієрархія 
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загальнолюдських і національних цінностей, творчість за законами краси. Місія вчителя – 

залишити себе в іншій людині.  

Аналізуючи погляди О. Леонтьєва й В. Петренка, В. Знаков підкреслює, що дослідники 

вважають складовою духовних здібностей компетентність людини, яка проявляється в 

здатності набувати нові знання та вміння; долати і вирішувати професійні завдання; 

відображати рівень інтелектуального, морального та естетичного розвитку особистості. На 

думку цих авторів, джерела духовності людини потрібно шукати в глибині вчинків людей, 

історичних подіях, епосі тощо [3, с. 112].  

Отже, духовний розвиток майбутнього вчителя в професійно-компетентнісній 

концепції розглядається науковцями як невід’ємна складова цілісного процесу професійного 

формування педагога, детермінанта його професійної освіти, "олюднена компетентність 

учителя", його педагогічна культура й майстерність. 

Наступною є аксіологічна концепція духовного розвитку майбутнього вчителя, що 

представлена в педагогічний науці широким спектром ґрунтовних напрацювань. 

Методологічні засади використання духовних цінностей у моральному розвитку молоді, в 

т.ч. і студентів педагогічних закладів знайшли своє відображення в працях В.Андрущенка, 

Г. Ващенка, О. Вишневського, М. Грушевського, Л. Губерського, О. Духновича, М. Євтуха, 

О. Зеліченка, О. Казанського, В. Карагодіна, В. Кременя, М. Лещенко, Я. Мамонтова, 

С. Миропольського, О. Наконечної, М. Нікандрова, І. Огієнка, Т. Петракової, А. Пет-

ровського, Е. Помиткіна, О. Рудницької, С. Русової, Г. Сагач, П. Сімонова, М.Сови, 

О. Сухомлинської, Д. Чернилевського, Г. Шевченко, Н. Щуркової, В. Яніва та інших. 

У цьому зв'язку важливо, щоб сучасна освіта підводила особистість до усвідомлення 

необхідності вдосконалення цінностей внутрішнього світу. Школа має допомогти дитині 

впорядкувати душу через пізнання себе, свого внутрішнього світу. О.Казанський зазначає, 

що "педагогіка – це саме та наука, яка досліджує, аналізує, ставить питання про те, як 

допомогти людині "підняти" душу, щоб особистість "розпрямилась". Школа повинна 

допомогти дитині пізнати себе, повернути у виховання "творчу здатність – ростити біля себе 

сили душі" [4, с. 87].  

О. Сухомлинська наголошує на тому, що духовність – це провідна якість особистості 

(курсив В.Рашковської), яка має стояти в центрі уваги педагогів: "У таких умовах визначення 

духовності як провідної характеристики людини, її духовних пріоритетів і обґрунтування 

системи цінностей, що мають лягти в основу життя" ... [10, с. 13-14].  

Духовна культура педагога являє собою сукупність духовних цінностей, які 

обумовлюють його духовну свободу та відповідальність. Е. Помиткін вважає, що в сучасних 

умовах ефективним засобом духовного розвитку є привернення уваги до таємниць і духовних 

скарбів внутрішнього світу, до духовних цінностей, до потреб власної душі [8, с.34].  

С. Кримський вважає: "Духовність – це здатність переводити універсум зовнішнього 

буття у внутрішній всесвіт особистості на етичній основі, властивість створювати той 

внутрішній світ, завдяки якому реалізується собі-тотожність людини, її свобода від 

жорстокої залежності перед ситуаціями, що постійно змінюються" [5, с. 24]. Тобто, на його 

думу, духовність – це зустріч із самим собою, своєю душею, внутрішнім "Я", вихід до вищих 

ціннісних інстанцій формування, конструювання особистістю самої себе. Великого значення 

дослідники цього напряму надають мистецтву. Вони вважають, що, оскільки за допомогою 

здобутків мистецтва можна абстрагуватися від реальності тому, то в процесі сприйняття, 

переживання й розуміння художніх творів проходить піднесення духу й відчуження від 

"прози життя". На їх думку, така потреба була в людей у всі часи і епохи. 

Що стосується шляхів духовного розвитку майбутнього вчителя естетичними засобами, 

то слід зазначити, що в проаналізованих педагогічних дослідженнях поняття духовного 

розвитку майбутнього вчителя часто ототожнюється з його естетичним розвитком 

(М. Лещенко, Я. Мамонтов, О. Наконечна, О. Рудницька, Г. Сагач, М. Сова, Г. Шевченко). 

М. Лещенко тісно пов'язує духовний і естетичний розвиток, продовжуючи розвиток 

концепції "естетизації особистості". Вона наголошує, що досягненню високого рівня 
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професіоналізму значною мірою сприяє вивчення мистецьких дисциплін, які стають 

вирішальними при формуванні естетичного світогляду майбутніх учителів. Авторка вважає, 

що до практичних методів навчання естетичному сприйманню належать такі способи 

організації діяльності, які спрямовують до художнього твору з метою розв'язання певних 

естетичних проблем. Від професійної підготовки учителя повністю залежить вмілий добір 

таких мистецьких творів та цінностей, що відповідають певному виду художньої діяльності 

учнів. Педагогічна майстерність учителя полягає в створенні своєрідної мозаїки пошукової 

діяльності шляхом комбінації різноманітних блоків, яка забезпечує естетизацію навчального 

процесу [6, с. 38, 53].  

О. Рудницька трактує духовність як специфічну потребу пізнання світу, самого себе, 

смислу і призначення свого життя, що виявляється у багатстві внутрішнього світу 

особистості [9, с. 61]. Дослідниця вважає, що духовний розвиток найтіснішим чином 

переплітається зі світоглядними аспектами життя: "... саме з поняттям духовності 

співвідноситься світоглядна позиція, яка санкціонує культурний спосіб життя, констатує 

сутність культури як сферу загальнолюдських цінностей... Людина є духовною настільки, 

наскільки вона замислюється над питаннями пізнання світу, сенсу та призначення свого 

життя і прагне отримати на них відповідь"... [9, с. 48]. 

Досліджуючи місце естетики в структурі духовності особистості Г. Шевченко 

наголошує, що духовність особистості є суттєвою ознакою людини як істоти, здатної 

мислити, відчувати, трансформувати і творити свій внутрішній світ за законами добра і 

краси. Духовність кожної особистості органічно пов’язана з її світоглядними позиціями, 

життєвими планами і установками. Духовність і буття людини мають у своїй основі цілісну 

гармонію: гармонію душі і тіла, гармонію вчинків, що відповідають цілісній природі людини 

і цілісного світу [12, с. 58]. 

Багатьма дослідниками напрацьовані шляхи духовного розвитку майбутнього вчителя 

засобами музичної культури (О. Горожанкіна, І. Григорчук, Н. Долгая, Л. Луганська, 

М. Маріо, О. Олексюк, Л. Остапенко, В. Подрєзова, М. Сова, М. Ткач та ін.). 

О. Олексюк і М. Ткач визначають духовність як сутнісну якість людини, яка втілює в 

собі активне прагнення знайти найвищий смисл свого існування, співвіднести своє життя з 

абсолютними цінностями і, тим самим, прилучитися до духовного універсуму 

загальнолюдської культури. На їх думку, творча імпровізація вчителя музики є "проявом 

вільної суб’єктивності виконавця через об’єктивну сутність авторського тексту" і виступає 

як "форма реалізації духовного потенціалу особистості музиканта-педагога" [7, с. 88]. 

О. Олексюк та М. Ткач у навчальному посібнику "Педагогіка духовного потенціалу 

особистості: сфера музичного мистецтва" виділяють шість основних концепцій духовності: 

духовне як ідеальне; енергетична концепція духовності; діяльнісна концепція духовного; 

духовне як інтенціональність людини; релігійний аспект духовного та духовне як цінність 

[7, с. 89]. 

Розробки науковців в аксіологічній концепції, окрім залучення естетичних 

передбачають також використання: морально-етичних (О. Зеліченко, В. Знаков, А. Казансь-

кий, А. Петровський, П. Сімонов, В. Сухомлинський, Н. Щуркова); та національно-

культурних цінностей (Г. Ващенко, О. Вишневський, М. Грушевський, О. Духнович, 

В. Карагодін, С. Миропольський, І. Огієнко, С. Русова, В. Янів та інші) як засобів духовного 

розвитку майбутнього вчителя. 

Доцільно підкреслити, що провідними шляхами та засобами виховання духовності 

особистості вчителя наприкінці ХІХ– початку ХХ століття була система українознавчих 

дисциплін; народні педагогічні традиції; історико-педагогічний досвід народу; рідномовне 

навчання й виховання. сучасні науковці звертаються до дослідження шляхів духовного 

розвитку в історії вітчизняної педагогічної думки – кінець ХІХ – початок ХХ ст. 

(С. Золотухіна, О. Приворотська, М. Прищак, С. Черніков та інші).  
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Отже, аксіологічна концепція духовного розвитку майбутнього вчителя представлена в 

педагогічний науці таким спрямуванням, де змістом духовного розвитку особистості 

майбутнього вчителя є естетичні, національно-культурні та морально-етичні цінності. 

Розглянемо напрацювання особистісно орієнтованої концепції духовного розвитку 

майбутнього вчителя, що спрямована на духовний розвиток майбутнього вчителя через 

самопізнання, творче самовираження, самореалізацію в ім’я найвищих загальнолюдських 

ідеалів (Ш. Амонашвілі, І. Бех, А. Маслоу, В. Пономаренко, В. Слободчиков, О. Хаустова). 

Передумовою та підґрунтям для цього процесу можуть стати культурологічні надбання 

людства. В "Енциклопедії освіти" підкреслюється, що: "Онтологічним контекстом 

формування та розвитку духовності є культурна реальність... Для того, щоб людина духовно 

зростала, творила себе, вона має осмислювати культуру як умову своїх життєвих орієнтирів 

та здійснення процесу самопізнання. Це є передумова здатності до творення себе. Культура є 

мірою "людського в людині" [2, с. 244].  

О. Хаустова вважає, що духовність, – це спосіб розбудови особистості Вона виходить з 

того, що духовність – це, образно кажучи, зустріч із самим собою – своєю душею, 

внутрішнім "я", вихід до ціннісних інстанцій формування, конструювання особистості та її 

менталітету, провідний фактор смислової гармонізації, поєднання образу світу з моральними 

законами. Можна говорити про таке інтегративне поняття, як духовний потенціал 

особистості, розуміючи його як здатність інтегрувати дії, спрямовані на внесення 

гармонійної впорядкованості в оточуючий світ.  

Сферами прояву та розвитку духовного потенціалу педагога є художньо-естетична, 

інтелектуальна, моральна, професійна діяльність, соціально значущі вчинки, самопізнання й 

самотворення. Розвиток духовного потенціалу вчителя відбувається в результаті соціального 

культурного впливу, самобудівництва, моральної творчості, естетичної й катарсичної 

діяльності, рефлексії, інтуїтивного осягання. Духовне становлення людини обумовлено її 

інтерактивною природою, воно є діалогічним, відбувається шляхом духовної взаємодії. 

Розкриття змісту освіти не може бути духовно продуктивним, якщо відбувається без 

духовної взаємодії. В процесі духовної взаємодії поєднується особистісне і діяльнісне, 

відбувається двосторонній, взаємний обмін духовною активністю, духовне єднання 

[11, с.438]. 

Отже, особистісно орієнтована концепція духовного розвитку майбутнього вчителя 

передбачає онтологічне залучення духовне єднання, діалогічне спілкування зі світом за 

здобутками культури. 

Вивчення педагогічної спадщини ХІХ– початку ХХ століття засвідчує, що вітчизняна 

педагогіка відзначалася високим рівнем розвитку освітянської думки з проблеми морально-

духовного розвитку підростаючого покоління. Зокрема, була напрацьована система 

національного морально-духовного розвитку підростаючого покоління, яка включала 

національну, народну, мистецьку та релігійну компоненти.  

У цьому зв'язку доцільно виокремити ще один концептуальний напрям – релігійний. 

Слід зауважити, що аналізуючи його, ми маємо на увазі християнство і, зокрема православ'я. 

Автори релігійної (християнське спрямування) концепції духовного розвитку вчителя 

(Л. Заварзіна, А. Вихрущ, М. Євтух, І. А. Зязюн, І. Климишин, Р. Костенко, В. Кухарський, 

О. Максимович, Н. Марчук, Т. Тхоржевська, А. Шевченко, Г. Шевченко) звертаються до 

християнства як до однієї з найбільш досконалих релігійних систем і приходять до висновку, 

що її цінності та мораль сприятимуть становленню високої духовності вчителя та 

відродженню національного виховного ідеалу. В. Янів пише: "Іншими словами: коли ми 

маємо накреслити наш національний, виховний ідеал, то ми його тісно пов'язуємо із 

християнським виховним ідеалом і то в рівній мірі із релігійних, що й з чисто національних 

спонук [13, с. 7].  

"Релігія глибоко проникає у звичаї та обряди, поєднує чисто духовні елементи з 

національними, громадськими, сімейними та особистими. Трактування її через призму 

потреб сучасного виховання відкриває нам щонайменше три її важливі функції" [13, с. 117]. 
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До першої функції В. Янів відносить відродження і збереження віри в ідеали, без чого 

повноцінне життя людини неможливе. Він підкреслює, що на жаль, європейські суспільства 

зорієнтовані сьогодні на домінування раціонального над духовним та на забезпечення 

матеріального комфорту. За цих умов релігія залишається чи не єдиною надією все ж 

затримати увагу людини на чомусь вищому, ніж матеріальні статки, зберегти віру в ідеали 

добра [13, с. 117].  

Представляє педагогічний інтерес запропонований А. Алексеєнко методологічний 

підхід до аналізу духовності, сутність якого полягає в коадаптації наукового й релігійного 

підходів, кожний з яких має свої особливості в пізнанні феномена духовності. Педагогічну 

цінність також має здійснений А. Алексеєнко порівняльний аналіз двох типів релігійної 

духовності (православної і католицької), показана їхня принципова відмінність і своєрідність 

проявів в культурно-історичному просторі: католицька духовність має соціально-орієнтовану 

спрямованість, що виявляється в розумінні справжньої свободи через індивідуалізм, через 

ствердження зовнішньої свободи в межах формальних структур і завжди націлена на 

організацію земного життя; православна духовність відстоює свободу, вона тісно пов’язана з 

прагненням до розуміння містичних фактів, утаємничує в собі дух релігійної творчості, 

прагне до організації внутрішнього духовного життя [1]. 

У релігійній концепції християнська мораль розглядається як провідний фактор 

відродження духовності особистості, оскільки вона актуалізує увагу на внутрішньому стані 

людської душі, її цілісності та совісливості. Залучення християнської моралі сприяє 

самовдосконаленню через розвиток духовно-моральних цінностей (людяність, милосердя, 

пошана до старших працелюбство)  

Варто зауважити, що православний світогляд, християнські цінності пронизують усю 

нашу культуру, історію, народні традиції. Без вивчення основ православ'я неможливо 

зрозуміти зміст не тільки церковного мистецтва, але і багатьох світських художніх творів, 

полотен, музичних здобутків, неможливо бути культурною, повноцінно освіченою і 

мислячою людиною. 

Отже, релігійна (християнська) концепція духовного розвитку майбутнього вчителя 

пов'язується з відродженням традицій, національного укладу життя і форм досвіду, 

акумульованого в християнській і, зокрема в православній культурі. У ній чітко 

простежуються два принципово відмінних типи духовності – католицька й православна. 

Таким чином, доцільно підкреслити актуальність інтеграції в єдиному педагогічному 

процесі наукової та духовно-релігійної традиції в сучасній педагогіці. З нашої точки зору, 

успішне вирішення проблеми духовного розвитку майбутнього вчителя можливе при єдності 

різних шляхів духовного розвитку вчителя, за умов координації діяльності всіх ланок 

освітньої системи. Саме таке концептуальне спрямування можна назвати синтетичним або 

інтегративним. Воно дозволить найбільшою мірою та найбільш ефективно поєднати й 

використати всі позитивні напрацювання з проблеми духовного розвитку майбутнього 

вчителя.   

Висновки. Аналіз теоретичних основ проблеми духовного розвитку майбутнього 

вчителя дав змогу зробити наступні висновки. 

1. Аналіз наведених концептуальних напрямів засвідчив, що поняття духовного 

розвитку майбутнього вчителя в кожному дослідженні індивідуальне, відсутнє чітке 

визначання цього феномену, яке відображало б його концептуальний зміст, немає 

загальноприйнятого підходу до розкриття структури цього феномену. Багатоплановість 

концептуальних напрямів та підходів до поняття " духовного розвитку" майбутнього вчителя 

в педагогічних дослідженнях створює суттєві труднощі у вирішенні педагогічних шляхів і 

засобів його досягнення.  

2.Теоретичний аналіз стану дослідження сучасних напрацювань педагогічної науки з 

духовного розвитку майбутнього вчителя дав змогу виокремити п’ять основних 

концептуальних напрямів. 
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Перший – професійно-компетентністний, де духовний розвиток майбутнього вчителя 

розглядається як невід’ємна складова цілісного процесу професійного формування педагога, 

детермінанта його професійної освіти, "олюднена компетентність учителя", його педагогічна 

культура й майстерність.  

Другий – аксіологічний, де засобом духовного розвитку особистості є морально-етичні 

цінності, національно-культурні, та естетичні цінності. 

Третій – особистісно орієнтований, спрямований на духовний розвиток майбутнього 

вчителя через самопізнання, творче самовираження, самореалізацію в ім’я найвищих 

загальнолюдських ідеалів. Змістом духовного розвитку особистості стає інтеріоризація 

цінностей як системоутворювального центру майбутнього педагога. 

Четвертий – релігійний (християнський), де результатом духовного розвитку є два 

принципово відмінних типи духовності – католицька й православна. 

П'ятий – синтетичний (інтегративний), який шукає точки доторку світських і 

християнських напрацювань через діалог, звернення до витоків духовності (національної та 

світової історії, філософії, науки, культури та мистецтва). 
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СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: ПОСТНЕКЛАСИЧНИЙ ПОГЛЯД 

 
У статті конкретизуються особливості сучасного освітнього простору вищого 

навчального закладу, як підсистеми соціального простору. З позицій постнекласичної 

методології освітній простір розглядається як синергетична еволюціонуюча система, що 

саморозвивається, репрезентує взаємодію особистості та середовища та характеризується 

складністю, відкритістю, неврівноваженістю, нелінійністю.  

Ключові слова: синергетичний підхід, освітній простір, освітнє середовище, професійна 

підготовка майбутніх фахівців. 

 
В статье конкретизируются особенности современного образовательного пространства 

высшего учебного заведения, как подсистемы социального пространства. С позиций 

постнекласcической методологии образовательное пространство рассматривается как 

синергетическая эволюционирующая саморазвивающаяся система, репрезентирующая 

взаимодействие личности и среды и характеризующаяся сложностью, открытостью, 

неуравновешенностью, нелинейностью.  

Ключевые слова: синергетический подход, образовательное пространство, 

образовательная среда, профессиональная подготовка будущих специалистов. 

 
The features of modern educational space of higher educational establishment, as subsystems of 

social space, are specified in the article. From positions of methodology educational space is examined as 

a evolving system, co-operation of personality and environment and characterized complication, openness, 

mental instability, non-linearity.  

Keywords: approach, educational space, educational environment, professional preparation of 

future specialists. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими 

теоретичними чи практичними завданнями. В умовах радикального ускладнення життя 

суспільства, його технічної й соціальної інфраструктури вирішальною виявляється зміна у 

ставленні людей до інформації, що стає найважливішим стратегічним ресурсом суспільства. 

Входження України в єдиний світовий інформаційний простір ставить серйозні проблеми 

перед вітчизняною освітою. Починаючи з 80-х років ХХ століття, сума знань у суспільстві 

зростає вдвічі кожні 1,5 роки. Змінюється й структура знань: частка традиційних знань 

зменшується з 70 до 40 %, прагматичних – з 15 до 10 %, але зростає частка нових, 

інтегральних знань – з 5 до 15 % і знань, спрямованих на розвиток творчих здібностей 

особистості – з 3 до 25 %.  

Успішність переходу до інформаційного суспільства істотно залежить від готовності 

системи освіти у найкоротший строк здійснити зміни, необхідні для її пристосування до 

потреб інформаційного суспільства. Метою інформаційної освіти стає створення гібридного 

інтегрального інтелекту всієї цивілізації, здатного передбачати й управляти розвитком 

людства. Саме тому сучасна освіта має бути підтримуючою, перспективною, стати 

випереджальною в інформаційному суспільстві. Перехід від консервативної освітньої 

системи до інформаційної повинен базуватися на випереджальному формуванні 

інформаційного освітнього простору. Це вимагає забезпечення як психолого-педагогічної, 

так і професійної підготовленості всіх учасників освітнього процесу.  

По суті, мова йде про рішення проблеми якісної зміни стану всього інформаційного 

простору освіти у сполученні з суспільною практикою, а також вітчизняною і світовою 

наукою. Рішення цього завдання відкриває нові можливості для прискореного прогресивного 

індивідуального розвитку кожної людини в системі освіти й для росту якості сукупного 

суспільного інтелекту, що в перспективі зробить свій позитивний вплив на всі сторони 

громадського життя. 
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По темпах розвитку інформаційного суспільства Україна далеко відстала від багатьох 

західних країн. Це можна легко простежити на прикладі загального індексу зрілості 

інформаційного суспільства (Information Imperative Index). Він складається з 20 показників у 

трьох галузях: соціальній, інформаційній та комп’ютерній. Соціальні показники складаються 

з законодавчої бази, що регулює політичні та соціальні норми. Інформаційний показник – з 

сектору інформатики так інформаційного бізнесу (програмне забезпечення, мультимедіа та 

ін.). Комп’ютерний показник відображає обсяг і насиченість ринку технічним обладнанням, 

таким як РС, Інтернет, мобільні телефони та ін.  

Комплексна організація процесу інформатизації освіти полягає у вирішенні 

методологічних, економічних, технологічних, технічних та методичних завдань. Тому вкрай 

необхідною стає інтеграція зусиль учасників освітнього процесу з метою формування 

єдиного інформаційного простору освіти на єдиних методологічних і технологічних засадах, 

з визначенням та головних закономірностей, основних принципів освітнього процесу, що 

відповідають сучасному рівню інформаційних технологій. На жаль, на даному етапі нові 

технології штучно накладаються на традиційні освітні форми. Тому необхідністю стає пошук 

нових підходів до кожного рівня освіти.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зміни цільових орієнтацій демонструють 

кожному члену суспільства високі, іноді жорсткі вимоги до життя і праці в суспільстві, де 

кожна людина, а не держава несе повну відповідальність за себе (часто й оточуючих), за 

рівень життя. З позиції постнекласичної методології синергетики, свідомість особистості так 

само фрагментується, як і навколишній соціокультурний простір. Поява освітнього простору 

разом з соціальним, правовим та ін. просторами пояснюється новою соціокультурною 

ситуацією у світі, коли знання стають усвідомленим інструментарієм розвитку людини і 

суспільства. Людина – відкрита для вдосконалення система. Отже, понятійне осмислення 

освітнього простору пояснюється необхідністю модернізації системи освіти з урахуванням 

нових соціальних реалій і сполученням їх з інноваційними тенденціями в науковому 

пізнанні.  

У сучасній педагогічній науці категорія „освітній простір” існує порівняно нещодавно. 

У педагогічних дослідженнях, починаючи з 80-х років ХХ століття, питання освіти 

вивчалися з погляду цілісного процесу взаємозв’язків з навколишнім світом. Теорія 

освітнього простору розробляється в науковій літературі 90-х років ХХ століття (В. Болотов 

[2], Т. Малашина [7] та ін.). До цього в наукових розробках для позначення схожих категорій 

застосовувалися поняття „середовище”, „система”, „світ” [9]. Замість освітнього простору 

для характеристики тимчасової координати освітнього простору, тобто характеристики 

якісного стану низки освітніх систем, у даний період часу використовувалось поняття 

„ситуація”. 

Визначення сутності освітнього простору як соціально-педагогічної категорії 

ґрунтується на філософських ідеях про єдність загального, особливого і особистісного в 

соціальних процесах (Б. Гершунський, К. Ушинський та ін.); особливостях освітніх систем 

(В. Загв’язінський [3], А. Хуторський [12] та ін.).  

Формування цілей статті. Конкретизувати особливості сучасного освітнього простору 

вищого навчального закладу з позицій постнекласичної методології. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. З позицій методології науки, питання про освітній простір як 

особливе соціальне явище висвітлив у статті „Парадигми культури і архітектура простору 

освіти” В. Конєв [5]. Автор висловив своє бачення освітнього простору, не 

концептуалізовуючи при цьому саме поняття, обмірковуючи його культурологічні підстави. 

Є. Троїцький [11] розглядає освітній простір у таких аспектах як: поле соціальної діяльності, 

що містить сукупність значущих соціальних груп, об’єктів у тому або іншому взаємному 

розташуванні; створення сумісної життєдіяльності, через співучасть в якій відбувається 

навчання людини; об’єктивну соціальну реальність, сукупність матеріальних, політичних, 
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ідеологічних і соціально-психологічних чинників, що безпосередньо взаємодіють з 

особистістю в процесі її життя і практичної діяльності.  

Ґрунтуючись на класифікації соціокультурних систем, що запропонована 

Г. Аванесовою та О. Астаф’євою [1], освітній простір є підсистемою соціокультурного 

простору, що виконує функцію відтворювання людини, здатної до комунікації. Ентропійні 

процеси очевидні в багатьох підструктурах соціокультурного простору, включаючи освіту. У 

межах загального освітнього простору можуть бути виділені свої підпростори – освітні 

середовища. Таким чином, поняття „освітній простір” в значній мірі складніше і 

багатоманітніше, ніж освітнє середовище, що, безумовно, позначається на специфіці його 

функціонування.  

Середовище стає освітнім тоді, коли з’являється особистість, що має мотивацію на 

освіту. При цьому, як справедливо стверджує Г. Шатон, одне і те ж середовище може бути 

освітнім для однієї людини і абсолютно нейтральним для іншої [14]. Освітнє середовище – 

це динамічна єдність його суб’єктів і відносин, а процес професійної підготовки – це процес 

послідовної зміни відносин студента і викладача з освітнім середовищем, своєрідний „шлях” 

суб’єктів освітнього процесу в освітньому просторі. Такий „шлях” є індивідуальним освітнім 

маршрутом, мета якого визначає спрямованість руху суб’єкта в освітньому просторі. Отже, 

якщо поняття „освітня система” і „освітній простір” мають в значній мірі об’єктивний 

характер, то поняття „освітнє середовище” більшою мірою суб’єктивне.  

Резюмуючи вищезазначене, ми визначаємо освітній простір як підсистему 

соціального простору, що має відповідну специфіку та пов’язана з цільовими настановами 

освіти; сукупність суб’єктів, між якими встановлені структуровані різноманітні 

відносини: цільові, змістовні, процесуальні, управлінські (організаційні); складна, цілісна, 

відкрита система, в якій відбуваються освітні процеси та яка на ґрунті синергетики 

самоорганізовується і еволюціонує.  

Особливістю освітнього простору є рухливість і розмитість його меж, які 

динамічно обновлюються та вимушені відповідати на імперативи не тільки теперішнього 

часу, але і майбутнього. Безперервність освіти також є особливістю освітнього простору, 

що полягає в орієнтації на процес учіння, мотивації, інтенції соціуму, освітньої системи та 

індивіда на учіння. Освіта, з цих позицій, є випереджувальною, що дозволяє реконструювати 

соціальний простір.  

Для цього освітній простір навчального закладу обумовлює можливість опанувати 

необхідні знання, які „працюють” на випередження і систематично обновляються, а також 

брати безпосередню участь у становленні цілісної, освіченої особистості. Тим самим, у 

рамках освітнього простору, розкривається весь простір культури, людина опановує не 

тільки знання, але і осягає систему цінностей. О. Князєва та С. Курдюмов вважають, що 

синергетичні засади принципово змінюють розуміння освіти: „Процедура навчання – це 

нелінійна ситуація відкритого діалогу, прямого і зворотного зв’язку, ситуація пробудження 

власних сил, ініціація власних шляхів розвитку” [4]. Впорядкованість і розвиток освітнього 

простору – це перш за все управління інноваційною освітньою діяльністю на основі 

внутрішнього поточного стану та в контексті історичного розвитку [8].  

Освітній простір визначає характер домінуючої мотивації в суспільстві, здібність до 

живого сприйняття, аналізу інформаційних потоків і вироблення на їх основі інтерпретації 

конкретних образів майбутнього стану системи, що відповідає як минулому досвіду її 

існування, так і потрібному для її оновлення. При цьому він характеризується пластичністю, 

рухливістю соціальної системи, що здібна до безперервної освіти, на принципах 

забезпечених її власною керованістю.  

З’ясування сутності характеристики „освітній простір” вимагає звернення до понять 

часу і простору, оскільки вони дозволяють упорядкувати складну картину змінного світу. 

Втім йдеться не про природний час і простір (вони залишаються умовами життя людини як 

біологічної істоти), а про прояв цих властивостей матерії, що рухається на соціальному рівні. 

Соціальний час і соціальний простір пов’язаний з людською діяльністю і суспільними 
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відносинами. У взаємодії освітнього простору перетинаються прагнення та інтереси і сама ця 

взаємодія не може встановлюватися на нерухомій основі [10]. 

Освітній простір вищого навчального закладу функціонує в певному ритмі (початок 

семестру, канікули, закінчення навчального року) і циклічно (загальний час, в який повинні 

бути вирішені освітні завдання щодо контингенту студентів). Всі учасники освітнього 

процесу взаємодіють як керовані і самокеровані системи, тобто такі, що 

самоорганізовуються. Керовані – такі, що приймають запропонований ритм, цикли, способи 

пред’явлення і контролю інформації. У такому разі суб’єкти діяльності залишаються в даній 

освітній системі як керовані елементи або покидають її, знаходячись у „вільному польоті” 

[6]. 

Ми вважаємо, що загальна описова інформаційна модель освітнього простору з позиції 

інформаційного підходу пояснюється: а) протяжністю освітнього простору у часі та обширі; 

б) рухом системи у часі та структурі. Таким чином, спрямованість розвитку сучасного 

освітнього простору вищого навчального закладу має такий напрям: від конструктивного 

характеру комунікативних відносин в освітньому просторі до успішності професійної 

діяльності майбутнього фахівця.  

Освітній простір як синергетична еволюціонуюча система, що саморозвивається, 

репрезентує взаємодію особистості та середовища соціального інституту професійної 

освіти, що реалізовує забезпечення інтересів особистісного і професійного розвитку 

суб’єктів, що визначають практику освіти [11]. Таке розуміння освітнього простору, на нашу 

думку, дає можливість свідомо впливати на його якість за рахунок керування відносинами 

між суб’єктами простору та іншими об’єктами соціуму.  

Взагалі, людина існує одночасно в різних освітніх просторах, деякі з яких 

взаємозв’язані, але інші – слабо зв’язані між собою або ж практично автономні. Це можуть 

бути, наприклад, освітні простори шкіл, вищих навчальних закладів, освітній простір 

позашкільних установ. Зв’язки між освітніми підпросторами (середовищами) можуть бути 

опосередкованими, а не явними. В площині перетину освітніх просторів і середовищ 

формується особистісний (індивідуальний) освітній простір людини. У різних суб’єктів 

освітнього процесу можуть бути наявні такі освітні простори: бібліотека довідкової 

літератури, музична школа, Інтернет тощо. Кожний з них є підпростором єдиного освітнього 

простору. Ці підпростори інтегруються в єдиний освітній простір району, міста, області, 

країни, планети (людства), реалізовуючи тим самим діалектику частини і цілого [13]. 

Згідно з вимогами, що пред’являються методологією синергетики, освітній простір 

навчального закладу, на нашу думку, характеризується: а) складністю; б) відкритістю; 

в) неврівноваженістю; г) нелінійністю. Пояснимо ці характеристики. 

А. Складність – різноманіття, чисельність елементів освітнього простору, за рахунок 

якої система забезпечує собі адаптивну динаміку, розвиток. Основні елементи: педагог і 

студент, учитель і учень є взаємозв’язаними і взаємообумовленими необхідними 

складовими, що дозволяють системі існувати як цілому, відносно відособленому у структурі 

соціуму. Елементом функціонування освітнього простору виступає суб’єктивне 

відношення, що визначається як емоційно-особистісний спосіб віддзеркалення в суб’єкті 

об’єктивного змісту.  

Завдяки суб’єктивності взаємовідносин враховується індивідуальність і неповторність 

кожного суб’єкта освітнього процесу. Але взаємодія, як елемент функціонування освітнього 

простору, припускає і об’єктивну складову – динамічний взаємозв’язок, характерний для 

сучасних соціальних процесів. Складність визначається різнорідністю елементів, 

незведеністю цілого ні до одного з вказаних елементів: сукупної поведінки системи до 

поведінки будь-якого з елементів, характерним типом саморегуляції і самоорганізації.  

Б. Відкритість – зв’язок, співвідношення з іншими соціальними просторами. Освітній 

простір взаємодіє, обмінюючись інформаційними, матеріальними і людськими ресурсами з 

соціальним середовищем, сприймає і інтерпретує у своїх змінах процеси, що відбуваються в 

суспільстві. Ураховуючи такий взаємозв’язок, той, хто навчається, може проектувати спектр 
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можливих станів, тобто прогнозувати майбутнє, завдяки чому з’являється реальна 

перспектива передувати змінам в суспільстві. Відкритість освітнього простору характеризує 

не тільки сприйняття інноваційних тенденцій ззовні, а також можливість зустрічати цю 

зовнішню дію внутрішніми потребами і резервами суб’єктних змін. 

В. Неврівноваженість – взаємозміна періодів неврівноваженості періодами стійкості. 

Відкритість освітнього простору соціуму призводить до появи в цій системі інновацій, 

збільшення ступеня внутрішнього різноманіття, що формує низку внутрішніх суперечностей. 

Водночас, будучи елементом соціального простору, освітній простір не може не змінюватися 

у зв’язку із змінами соціуму. Наявність багатоманітних і взаємовиключних тенденцій робить 

його чутливим до дій соціуму, здібним до еволюційних змін.  

Г. Нелінійність – чутливість до зовнішніх дій, яка підтримується потоком інформації 

ззовні, служить причиною розвитку нестійкості з відповідними періодами реформування, 

реорганізації. У всіх формах взаємозв’язку з суспільством освітній простір зберігає свою 

специфіку, відносну відособленість і єдність. Тому реакція системи освіти на зміни в 

суспільстві не є однозначно детермінованою. Так, освітній простір навчального закладу не 

просто віддзеркалює зміни в суспільстві, а проводить певну їх селекцію: його зміни 

відображають не стільки актуальні, скільки потенційні стани суспільства.  

Ми вважаємо, що різноманіття потенційних станів виражає невизначеність 

майбутнього, завдяки чому система освіти має декілька варіантів своєї зміни і відкрита не 

тільки справжньому, але і майбутньому суспільству. Отже, відповідно до принципів 

синергетики, майбутнє соціальної системи впливає на існуючий стан освіти. Здатність 

побачити проблему і вибрати варіант рішення вимагає бачення цілісності ситуації у єдності 

різних аспектів, варіативності дії. Така здатність дозволяє орієнтуватися в ситуації 

соціальної нестабільності, розвивати здібності до глибоко рефлексивної соціальної 

поведінки.  

Проблеми в підготовці майбутнього фахівця, як і ті, що поставлені перед людиною 

реальністю, мають комунікативну природу та вимагають вивчення взаємозв’язків між 

педагогічними системами і соціальними явищами в суспільстві. Але поняття „система” як 

„безліч елементів, які знаходяться у відносинах і зв’язках один з одним та створюють певну 

цілісність, єдність”, не враховує процесів, що відбуваються за її межами й істотно 

впливають на неї. Тому вирішення таких проблем пов’язане з виявленням ролі 

комунікативних процесів; визначенням специфіки інноваційних комунікативних процесів і 

способів прогнозування та корекції їх небажаних наслідків. З огляду на це, природа, зміст і 

межі освітнього простору розглядаються Т. Малашиною [7] як специфічна комунікативна 

система зі всіма її функціональними механізмами, яка має, разом з тим, низку специфічних 

властивостей комунікативного плану. На думку автора, комунікативні особливості 

освітнього простору пояснюють специфіку багаторівневих суспільних відносин, ядром яких 

є людина.  

Отже, вивчення комунікативних особливостей і механізмів функціонування освітнього 

простору має бути спрямоване на їх ефективне використання в контексті професійної 

підготовки майбутніх фахівців. Взаємодія (сукупність відносин) між суб’єктами освітнього 

простору є, перш за все, емоційно-інтелектуальною, що направлена на досягнення духовних 

результатів, як керівників, викладачів, так і тих, хто навчається. Причому бажання творити 

„духовний продукт” [6] як результат особистої діяльності того, хто навчається, 

забезпечується, перш за все, керівниками та викладачами. 

Феноменологічна інтерпретація взаємодії, як однієї з базових характеристик освітнього 

простору, надала можливості наголосити про комунікативну багатоканальну структуру 

освітнього простору. Взаємодія між суб’єктами освітнього простору з точки зору 

синергетики, нами пояснюється як: складна система, що містить у собі різноманіття форм і 

способів відносин між суб’єктами; відкрита система, що підвладна впливу соціальних 

відносин більш високого порядку; нелінійна система, оскільки різні суб’єкти, поміщені в 

одне і те ж середовище, поводяться по-різному.  
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Суб’єкти освітнього простору впливають на стан освітнього простору – педагогічну 

парадигму. Таким чином, результатом цього стають внутрішні зміни, які знову жадають 

активності, звернення до „ідеальної форми середовища”. Отже, взаємодія суб’єктів 

освітнього простору, з одного боку, забезпечує їх єдність і спільність, з іншого – сприяє 

прояву і розвитку їх індивідуальності.  

З позиції синергетичного підходу система завжди прагне впорядкованості, але не в 

змозі її досягти, не піддавши себе при цьому хаосу. Тому, на нашу думку, динаміка 

освітнього простору відбувається на межі між хаосом і порядком, а фокусом є корисний 

продуктивний результат, через який система осягає знов знайдену стабільність. Таким 

чином, сучасний рівень розвитку суспільної думки вимагає модернізації системи освіти на 

основі синергетики, змін пріоритетів з функції відтворювання знання на функцію створення 

нового знання (новоутворення), безперервності освітнього процесу. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. Природа і межі освітнього простору в умовах зростання комунікативних процесів 

у суспільстві постійно розширюються. При цьому викладачі навчального закладу 

виступають головними суб’єктами підвищення якості професійної підготовки майбутніх 

фахівців. На нашу думку, для збереження єдності освітнього простору необхідно, щоб 

управління носило превентивний характер, підтримувало гнучкість, варіативність зв’язків 

між елементами, зберігало певну міру їх свободи. У відкритій системі нові бар’єри, що 

виникають спонтанно, загрожують системі зв’язків, що склалася, вимагають свого місця в 

цій системі, вторгаються в неї, порушуючи її єдність. Таким чином, функціонування 

освітнього простору становить відповідну еволюціонуючу відкриту систему професійної 

підготовки майбутніх фахівців.  

Освітня діяльність приваблює людей, адже подолання великих труднощів може 

принести і більше радощів. А такі радощі є радощами найвищого порядку – радощі 

подолання, відкриття, творчості. У цьому аспекті, насамперед, необхідне розуміння того, що 

студенти „проживають” навчальний процес не тільки інтелектуально, а у всьому різноманітті 

емоційно-почуттєвих ціннісних характеристик людського існування. Така закономірність у 

найвищому ступені симптоматична, що пояснюється тим, що ХХІ століття – час небаченої 

ще в історії людства інформаційно-комунікаційної революції. 
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ГЕОГРАФІЯ 

 

УДК 338.48                                                                     к.геогр.н. Габчак Н.Ф. (ЗакДУ) 

 

НАРОДНІ ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ ТА СУВЕНІРНІ БРЕНДИ ЗАКАРПАТТЯ У 

КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЕТНОТУРИЗМУ 

 
У статті проведено аналіз особливостей народних ремесел Закарпаття, пов’язаних з 

виготовленням сувенірної продукції, їх збереження та відродження в межах адміністративно-

територіальних одиниць досліджуваної території. Доведено, що творення сувенірних брендів є 

важливою складовою розвитку етнотуризму. 

Ключові слова: народні художні промисли, сувенірна продукція, етнотуризм. 

 

 В статье проведен анализ особенностей народного ремесла Закарпатья, которые связаны 

с изготовлением сувенирных изделий, их сохранением и возрождением в приделах 

административно-териториальных едениц изучаемой территории. Доказано, что 

изготовление сувенирных брендов является важной составной частью этнотуризма. 

Ключевые слова: народное  художественное  ремесло, сувенирная продукция, этнотуризм. 

  

The article analyzes the characterieristics of Transcarpathian folk crafts associated with  souvenir 

production, their preservation and revival  within the administrative and territorial units of the study area. 

The production of gift brands is proved to be an important part of ethnotourism. 

Keywords: folk artistic crafts, souvenirs, ethnotourism. 

 

Вступ та постановка завдання. Закарпаття по праву називають «західні ворота» у 

Європу, адже тут розташована крайня західна точка України с.Соломоново Ужгородського 

району, географічний центр Європи с.Ділове Рахівського району, гора Говерла (2061м) – 

найвища точка Українських Карпат та чимало туристичних принад рівнинної та гірської 

частини Закарпаття. Такий географічний «стик» з Європою в переддень Євро-2012 

забезпечить  рекордну кількість туристів впершу чергу з ближнього зарубіжжя. І кожен з них 

наповнений неперевершеними враженнями красоти ландшафтів «Срібної Землі», чистоти 

повітря, незабутньою архітектурою обов’язково придбає на пам'ять сувенір – незамінну річ 

для туриста, бо в ній перегукується старовина, сьогодення і фольклор. Оскільки 80% 

території Закарпаття займають гори, то однозначно, що з покоління в покоління населення 

краю творило свою історію, яка виливалась у розвитку народного ремесла. Народні художні 

промисли досліджуваної території завжди були невід’ємною складовою культури і природно, 

увібрали в себе всі характерні риси та особливості, що притаманні етнографічним районам 

краю. Сьогодні вони є сервісним додатком до туризму, тобто кінцевим матеріальним 

продуктом туристичної індустрії. Тому питання їх територіального розташування, а також 

вивчення можливості їх раціональної реалізації залишається актуальним. Адже, туристично-

привабливим регіон вважається тоді, коли має наявний потенціал: історично-культурний, 

архітектурний, археологічний, туристичний, рекреаційний, що вміло переданий 

закарпатськими майстрами в сувенірній продукції як важливої складової етнотуризму 

досліджуваної території. 

Метою дослідження є вивчення особливостей народних ремесел, пов’язаних з 

виготовленням сувенірної продукції, їх збереження та відродження в межах адміністративно-

територіальних одиниць Закарпаття.  

Виклад основного матеріалу. Аналіз публікацій із цієї проблематики незначний і 

свідчить про необхідність її вивчення та оприлюднення в науковому світі. Серед вчених, які 

все ж таки розпочали дослідження в даному напрямі слід віднести: Шандора Ф.Ф., Камп І., 

Петрика Н., Олексійчука Т., Тиводара М. За роки незалежності питання розвитку 

етнотуризму в Карпатському регіоні, зокрема Закарпатті не позначені появою серйозних 

досліджень. Аналіз фрагментального доробку українських вчених засвідчує, що етнічний 

туризм, творення сувенірних виробів Закарпаття не в повній мірі висвітлює всі питання 
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пов’язані з етносами краю. Зроблено тільки спробу аналізу використання етносу в розвитку 

туризму і то в окремих адміністративно-територіальних одиницях, зокрема: Рахівському, 

Хустському, В.Березнянському, Воловецькому та Міжгірському районах. Питання творення 

сувенірних брендів досліджуваної території як важливої складової розвитку етнотуризму в 

цілому в науковій літературі висвітлено слабо, особливо із застосуванням логістичного 

підходу. 

Народні художні промисли – одна із історично зумовлених організаційних форм 

народного декоративно – прикладного мистецтва, яка являє собою товарне виготовлення 

художніх виробів при обов’язковому застосуванні творчої ручної праці [3]. Народні 

промисли кожного народу є національним надбанням, а їх здобутки – багатством, 

створюваним як для сучасників, так і відродження цих промислів є завданням державного 

значення, що мають яскраво виражену етноресурсну орієнтацію. Розвиток етнотуризму має 

важливе значення для розвитку економіки України, зокрема для  особливостей Закарпаття. 

Ця галузь господарства придатна для нових форм власності і здатна принести найбільшу 

віддачу. Розвиток етнотуризму тісно взаємопов’язаний з розширенням сфери дії ринкових 

відносин, адже вона орієнтується на «туриста-споживача». 

Національно-культурне розмаїття Закарпаття не тільки сприяє розширенню знань про 

окремі етапи та сторінки становлення й розвитку окремих етнографічних груп чи 

народностей краю, а й цілком закономірно призведе до створення реального наукового 

підґрунтя, спрямованого на об’єднання націй. Закарпаття має всі наявні можливості для 

розвитку етнотуризму, особливо їх коротко- та середньо тривалого різновидів. Багаті 

рекреаційні ресурси, їх компактне поєднання і розміщення урізноманітнюють види 

рекреаційних занять починаючи від лікувально-оздоровчого до культурно-розважальних 

через таку важливу складову як пізнання. Кожен напрям характеризується територіальною 

зосередженістю та індивідуальністю. 

Багаті етнічні особливості досліджуваної території упродовж століть відображались у 

працях місцевих майстрів – вишивальниць, різьбярів по дереву та каменю, ткачів, майстрів 

декоративного розпису, ковалів, художньої обробки шкіри та лозоплетіння. Вони 

створювали речі, необхідні людям у побуті, а кращі з них поправу отримали назву творів 

народного мистецтва. Це безперечно тісно пов’язано із словом «сувенір». Сувенір (фр. від 

лат. приходжу) – подарунок на згадку, річ пов’язана зі спогадами. Сувенірні товари – це 

високохудожні вироби тонкої роботи, які виготовляються найчастіше із дорогоцінних 

металів, ювелірного каміння чи інших довговічних матеріалів (емаль, кераміка, товари 

декоративно-прикладного мистецтва) [1,3]. Сувенір – незамінний артефакт будь-якої 

туристичної подорожі. Закарпаття – край у якому різноманіття  та кількість сувенірної 

продукції конкурує з найбільшими світовими ринками сувенірної продукції. Його сувеніри 

характеризуються відмінною якістю, оскільки кожен – є ексклюзивним втіленням багатої 

історії та культури краю. Справжність сувеніру визначається лише в тому випадку, коли 

тримаючи його в руках виникає питання щодо його історії та значення. Автентичні 

українські сувеніри мають чималий попит за кордоном і тому кожен іноземець вважає 

святим придбати набір закарпатських цінностей. Розвиток сувенірного бізнесу у Карпатах 

має свою історію  [4]. 

Найдавнішим народним ремеслом Закарпаття – виготовлення ложок. Науковець 

Ужгородського національного університету Ф.Шандор доводить, що саме цей вид ремесла 

найбільш притаманний Перечинщині та Іршавщині, де досі існують поселення невизнаного 

народу в Україні – народу волохів, так званих «білих циган», які є нащадками стародавніх 

дакійських племен. Більшість з них носить назву «Каналош», що в перекладі з угорської 

означає «ложкар». Це народне ремесло відслідковується за писемними історичними згадками 

перших ярмарків на Закарпатті та етимологією прізвища «Каналош» десь приблизно 900 

років тому. 

М’які скельні породи цеоліту, що оконтурюють Рахівський, Тячівський, Хустський 

райони зумовили розвиток художньої обробки каменю. З бісеру виготовляють намисто, в 
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межах Марамароського кристалічного щита, де збирають так звані «грагоміди», тобто 

діамант, або гірський кришталь Карпат (Міжгірський та Воловецький райони).  

Німецька доба XXIII ст. лишила виразний слід у створенні сувенірів та їх 

оригінальності і вона по праву вважається  початком «сувенірної епохи» Закарпаття. 

Розвиток виноградарства зумовив необхідність створення дубових діжок, а отже, майстрів-

бондарів. На щорічних фестивалях вина великим попитом туристів користуються такі 

сувеніри як  велика, мала й мініатюрна діжки, дерев’яні та кам’яні кухлі для вина. 

Виникнення промислової деревообробки та виробів із шкіри теж припадає на так звану 

«німецьку цивілізацію». 

Період Шенборнів тісно пов'язаний з пивоварінням із хмелю, що дозволило отримати 

нові сувеніри такі як оригінальні скляні пляшки, пивні кухлі з цікавими історичними 

орнаментами. Кожна нація вкладала в свої сувеніри притаманну тільки їй духовну 

ідентифікацію. Так, с.Руська Мокра Тячівського району - німецьке поселення, де сувенірним 

брендом – виготовлення штучних квітів із  дротиків.  

Початок XX ст. для Закарпаття ознаменувався тим, що угорський уряд вів активну 

боротьбу із православ’ям і жителі Хусщини того часу зіткнулись з проблемою 

працевлаштування, як результат некатолицьке населення освоїло нове ремесло – 

лозоплетіння (с.Іза, с.Кошельово). І сьогодні вироби із лози на всіх фестивалях та виставках 

краю є цікавим сувенірним брендом. Народні умільці плетуть не тільки із лози, а й з листя 

сухої кукурудзи (с.Вишків, м.Хуст, с Вілок).  

Радянська доба привела до занепаду сувенірної справи на Закарпатті і тільки в 90-і роки 

знову надихнули місцевих умільців на відродження народних промислів – це поява перших 

приватних кооперативів, що поступово відроджували «сувенірну справу». Сьогодення 

досліджуваної території це – безліч фестивалів на яких основним атрибутом є сувенірна 

продукція, яка з кожним роком збільшується в попиті. В багатьох містах краю відкриті 

сувенірні крамниці, які залюбки відвідують туристи, а в них відображено весь закарпатський 

менталітет. Як повідомляє «Турінформ Закарпаття» середня сума коштів, яку витрачає 

турист в Закарпатті на придбання сувенірів складає 35-50 грн., дослідження проводились 

серед туристів, гідів - екскурсоводів у основних місцях, які відвідують туристи – 

м.Мукавево, м.Ужгород, м.Берегово впродовж жовтня-листопада 2011року [5]. 

Історичні особливості Закарпаття та «прихід» різних національностей внесли свої 

корективи у розвиток того чи іншого виду ремесла, а отже, залишило свій відбиток на 

поняття узагальнення та виокремлення сучасних категорій сувенірного промислу даного 

регіону. 

Пріоритет належить народним художнім промислам. Аналіз та оцінка їх 

територіального поширення та спеціалізації дозволила нам згрупувати їх за певними 

традиційними видами в межах адміністративно-територіальних утворень: 

1) килимові вироби (Тячівський, Ужгородський, Рахівський райони); 

2) художнє ткацтво (практично у всіх районах); 

3) художня вишивка (Берегівський, Іршавський, Свалявський, Великоберезнянський); 

4) в’язальні вироби (Воловецький, Іршавський, Тячівський, Рахівський, Берегівський, 

Ужгородський,  Великоберезнянський); 

5) кераміка, гончарство (Ужгородський, Іршавський, Виноградівський, Тячівський 

райони); 

6) ковальство і литво (Іршавський, Хустський, Свалявський, Ужгородський, 

Тячівський, Виноградівський райони); 

7) обробка та виготовлення сувенірів з дерева (Берегівський, Іршавський, 

Воловецький, Свалявський, Тячівський, Великоберезнянський, Хустський, Ужгородський, 

Рахівський райони); 

8) художня обробка каменю (Іршавський район); 

9) ювелірне мистецтво (Іршавський, Ужгородський, Тячівський райони, міста Ужгород 

та Мукачево); 
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10) художнє виготовлення меблів (Ужгородський, Іршавський та Рахівський райони); 

11) обробка кістки та рогу (Ужгородський, Іршавський, Тячівський райони); 

12) обробка шкіри ( Іршавський та Рахівський райони); 

13) декоративний розпис (Іршавський район); 

14) плетіння із рослинних матеріалів (Хустський, Ужгородський, Берегівський, 

Мукачівський, Іршавський райони). 

У минулому столітті на Закарпатті діяло більше 100 фабрик, майстерень, комбінатів, які 

виробляли сувенірну продукцію – керамічні вироби, ліжники, вишиванки, вироби з 

рослинних матеріалів, музичні інструменти. В останні роки в зв’язку з економічною кризою 

істотно скоротився випуск продукції художнього народного ремесла. Безперечно це 

приводить до знищення його матеріально-технічної бази, втрати традицій, талановитих 

майстрів, які є носіями унікальних знань і вмінь. До слабких сторін та проблем  розвитку 

даної галузі відносимо: 1) важкий фінансово-економічний стан виробництв сувенірної 

продукції; 2) брак інвестування; 3) відсутність маркетингової діяльності, досвідчених 

менеджерів у галузі народних промислів, низький рівень керування; 4) падіння попиту на 

справжні художні вироби, нагромадження на ринку підробок і продукції низького 

художнього рівня; 5) старіння майстрів народних художніх промислів, традицій і 

спадковості; 6) надто високі ціни на сувенірну продукцію. 

До сильних сторін слід віднести перспективи відродження й розвитку сувенірної 

продукції краю: 1) наявні багаті сировинні ресурси; 2) сприятливі умови для підготовки 

молодих майстрів; 3) розширення мережі творчих осередків – гуртків, студій декоративно-

прикладного мистецтва; 4) активізація  фестивально-виставково-ярмаркової діяльності; 5) 

відкриття сувенірних крамниць.  

Дослідження з даної проблематики дозволило виокремити два різновиди закарпатських 

сувенірів: перші – так звані авторські, з національним акцентом, які підкреслюють 

майстерність та талант самого автора; другі – сувеніри, що виокремлюють закарпатський 

колорит, дух, менталітет місцевих жителів [6]. 

За даними  «Турінформ Закарпаття» найбільшим туристичним попитом користується 

кераміка (розписані тарелі із зображенням архітектурних пам’яток), роботи з дерева та 

магнітики із зображенням краєвидів, архітектурної спадщини тощо. Зменшилась кількість 

туристів, які купляють картини так як ускладнились митні вимоги щодо їх перевезення через 

кордон. Турист повинен пред’явити письмове підтвердження, що дане полотно не є історико-

культурною цінністю. 

Висновок. Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що через етнічну різнобарвність 

досліджуваної території важко визначити якийсь один сувенірний бренд краю, як от до 

прикладу: з Києва везуть – «Київський торт», з Парижу – Ейфелеву вежу, з АР Крим – 

мушлю, з Косова та Коломиї – килим чи писанку, в Петриківки - шкатулку з художнім 

орнаментом. На жаль,  в переддень Євро-2012, Закарпаття разом з фахівцями в туристичній 

галузі перебуває в творчому пошуку щодо «бренду» номер один сувенірної та подарункової 

продукції, які б відобразили повну глибину історії краю, багаті традиції, трудові навички 

багатьох поколінь, а й відповідно користувались  значним туристичним попитом. 
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ОСОБЛИВОСТІ МІНЕРАЛОГІЧНОГО СКЛАДУ ВІДКЛАДІВ РЕЛІКТОВИХ  

ДЮН МАЛИНСЬКОЇ МОРЕННО-ВОДНО-ЛЬОДОВИКОВОЇ РІВНИНИ  

 
Детально проаналізовано мінералогічний склад відкладів головних етапів акумуляції 

реліктових дюн Малинської моренно-водно-льодовикової рівнини. Досліджувані реліктові дюни 

утворилися наприкінці пізнього плейстоцену та складені середньозернистими 

середньовідсортованими кварцово-польовошпатовими пісками. У важкій фракції мінералів 

домінують ільменіт і гранат. У відкладах обох реліктових дюн наявні топаз, епідот, дистен, 

цоїзит, циркон, а в окремих пробах – монацит, ксенотим, корунд.  
Ключові слова: реліктові дюни, мінералогічний склад, важкі та легкі мінерали.  

 

Подробно проанализировано минералогический состав отложений основных этапов 

аккумуляции реликтовых дюн Малинской моренно-водно-ледниковой равнины. Исследуемые 

реликтовые дюны образовались в конце позднего плейстоцена и сложены среднезернистыми 

среднеотсортированными кварцево-полевошпатовыми песками. В тяжелой фракции минералов 

доминируют ильменит и гранат. В отложениях обеих реликтовых дюн присутствуют топаз, 

эпидот, дистен, цоизит, циркон, а в отдельных пробах – монацит, ксенотим, корунд. 

Ключевые слова: реликтовые дюны, минералогический состав, тяжелые и легкие 

минералы.  

 

The article analyses in detail the mineralogical composition of deposits of the accumulation main 

stages of the Malyns’ka moraine-water-glacier plain relict dunes. The investigated relict dunes were 

formed at the end of the late Pleistocene and are composed of medium-grain, medium-sorted quartz-

feldspar sands. Ilmenite and garnet dominate in the heavy fraction of the minerals.Topaz, epidote, 

disthene, zoisite and zircon are present in the deposits of both relict dunes, and turnerite, xenotime and 

corundum are found in certain samples.  

Кeywords: relict dunes, mineralogical composition, light and heavy minerals. 

 
Постановка наукової проблеми та її значення. Мінералогічний склад відкладів 

реліктових форм є одним з діагностичних критеріїв їхнього генезису, а також важливою 

складовою реконструкцій природних умов і геоморфологічних процесів, що відіграли 

домінантну роль в утворенні цих форм у минулому. Це стосується і реліктових дюн 

Українського Полісся, які сформувалися, головним чином, наприкінці пізнього плейстоцену 

[ 2, 12, 13 та ін.]. Вони приурочені до різних за генезисом і віком відкладів, зокрема, до 

алювіальних відкладів терас основних річок та до льодовикових і флювіогляціальних 

відкладів дніпровського зледеніння. Дослідження мінералогічного складу відкладів 

реліктових дюн дають змогу реконструювати ймовірні джерела формування 

палеовітропіщаних потоків, що має важливе значення для відтворення історії розвитку 

еолового рельєфу Українського Полісся. 

Аналіз останніх досліджень з цієї проблеми. Мінералогічний склад четвертинних 

відкладів різного генезису, у тому числі й еолового, вивчали під час різномасштабних 

державних геологічного та гідрогеологічного знімань території Українського Полісся, однак 

детальних досліджень мінералогічного складу відкладів окремих реліктових еолових форм з 

урахуванням етапів акумуляції піщаного матеріалу не проводили. Сьогодні з таких позицій 

уже вивчено низку реліктових дюн Малого [4] і Волинського Полісся [2, 3, 5 та ін.]. На 

території Київського та Житомирського Полісся літологічні особливості еолових відкладів 

досліджував А. Матошко [6]. На прикладі реліктової дюни в околиці залізничної станції 

Тетерів дослідник уперше виділив і детально проаналізував текстуру та літологічні 

особливості відкладів двох горизонтів – кріогенного й еолового [6]. Їхнє вивчення дає змогу 

відтворити головні етапи розвитку еолових процесів у минулому, тому нами повторно 

досліджено реліктову дюну в околиці станції Тетерів та вивчено інші реліктові еолові форми 

Київського та Житомирського Полісся.  
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Формулювання мети та завдань статті. Наша мета – на підставі польових і 

лабораторних досліджень проаналізувати особливості мінералогічного складу піщаних 

відкладів реліктових дюн Малинської моренно-водно-льодовикової полого-горбистої 

рівнини з метою з’ясування  ймовірних джерел надходження піщаного матеріалу, яким вони 

складені. 

Головні завдання: 

1) за особливостями текстури та структури відкладів встановити етапи акумуляції 

репрезентативних реліктових дюн Малинської моренно-водно-льодовикової полого-

горбистої рівнини; 

2) проаналізувати мінералогічний склад відкладів виділених етапів акумуляції 

реліктових дюн досліджуваної території для виявлення ймовірних джерел надходження 

піщаного матеріалу, яким вони утворені. 

Об’єктами дослідження є реліктові дюни поблизу станції Тетерів і в околиці с. Мирча 

Бородянського району Київської області. 

Методи та матеріали досліджень. Для реалізації поставленої мети використано 

традиційні польові та лабораторні методи дослідження четвертинних відкладів [8, 9]. Вміст 

легких і важких мінералів  у піщаних відкладах реліктової дюни вивчався у фракції 0,1–

0,2 мм. Аналіз та інтерпретацію отриманих результатів складу мінералів важкої фракції 

виконано за методом Р. Хлєбовського, П. Гожика та ін. [11].  

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів. 

Досліджувані реліктові форми розміщені в долині р. Тетерів у межах Малинської моренно-

водно-льодовикової полого-горбистої розчленованої низовинної рівнини [10]. Обидві форми 

утворилися наприкінці пізнього плейстоцену, зокрема, реліктова дюна в околиці с. Мирча – 

від 17,8 + 2,7 (лабораторний номер KIE-672) до 13,9 + 2,1 (KIE-673) тис. років тому, а 

поблизу станції Тетерів – від 20,8 + 3,1 (KIE-681) до 18,7 + 2,8 (лабораторний номер KIE-682) 

тис. років тому. 

В основі реліктової дюни поблизу станції Тетерів, що вперше, як зазначено вище, 

описана А. Матошком [6], залягає комплекс льодовикових відкладів дніпровського 

зледеніння. Сучасний розріз цієї форми закладений у невеликому кар’єрі, де зафіксовано 

відклади нижньої частини схилу дюни та її основи. Стінка розрізу простягається з півночі на 

південь. У його північній частині еолові відклади залягають безпосередньо на моренних 

відкладах дніпровського зледеніння, потужність яких поступово зменшується і які 

виклинюють у південній частині стінки розрізу, де еолові відклади залягають уже 

безпосередньо на флювіогляціальних. Максимальна потужність моренних відкладів – до 

2,0 м. На поверхні морени під еоловими відкладами виявлено вітрогранники різних розмірів 

– від 2–3 до 25 см, а також палеокріогенні клиноподібні структури двох генерацій розміром 

до 2,5 м. У північній частині розрізу в основі реліктової дюни в ході першого вивчення 

розрізу встановлено палеокріогенні деформації моренних відкладів основи форми та 

еолового піщаного матеріалу. Вік відкладів горизонту з палеокріогенними деформаціями – 

20,8 + 3,1 (лабораторний номер KIE-681), а отже, можна припустити, що палеокріогенні 

клиноподібні структури утворилися під час максимальної фази похолодання останнього 

зледеніння. Палеокріогенні клиноподібні структури виявлені А. Матошком також в інших 

розрізах Житомирського та Київського Полісся [7]. 

У розрізі реліктової дюни поблизу станції Тетерів виділено декілька етапів акумуляції. 

У верхній частині розрізу, найбільше збереженій у південній частині стінки, чітко виражена 

коса верствуватість відкладів із падінням проверстків на схід–північний схід, а в нижній 

частині еолової форми домінують низькокутна та горизонтальна верствуватість. Загалом за 

особливостями текстури та структури відкладів виділено вісім етапів акумуляції форм, з них 

етап I, що виділений в основі форми, з палеокріонними деформаціями моренних (етап I-а) та 

еолових (етап I-б) відкладів, та IІ–VIII – етапи акумуляції еолових відкладів реліктової дюни.  

У розрізі реліктової дюни в околиці с. Мирча, що закладений у центральній частині 

довітряного схилу форми, виділено дев’ять етапів акумуляції відкладів, які відрізняються 
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літологічними особливостями (текстурою, гранулометричним складом) і часто розділені між 

собою дефляційними поверхнями. 

В утворенні обох реліктових дюн переважають середньозернисті середньовідсортовані 

кварцово-польовошпатові піски. Вміст кварцу у відкладах етапів II–VIII акумуляції еолової 

форми, що поблизу станції Тетерів, коливається від 95,42 до 99,44 %. У відкладах цієї форми, 

які охоплені палеокріогенними деформаціями, зокрема, у моренних (етап I-а), його частка 

найменша та становить 94,89 %, а в еолових (етап I-б) – найбільша – 99,46 %. Домінує кварц 

(83,33–98,80 %) і у відкладах дюни в околиці с. Мирча. В еолових відкладах обох форм уміст 

польового шпату незначний – від 0,27 до 4,26 %. У важкій фракції мінералів реліктових дюн 

Малинської моренно-водно-льодовикової рівнини домінує ільменіт (рис. 1, 2), його вміст у 

еолових відкладах реліктової дюни поблизу станції Тетерів варіює від 33,83 до 49,46 %, а в 

околиці с. Мирча – від 33,20 до 51,75 %. Максимальна концентрація цього мінералу виявлена 

на глибині 6,8–6,58 м (51,75 %) у відкладах форми в околиці с. Мирча (рис. 2). Високий вміст 

ільменіту свідчить про регіональне походження піщаного матеріалу, яким утворені 

досліджувані реліктові дюни. 

Еолові відклади реліктової дюни в околиці с. Мирча мають майже вдвічі вищу 

концентрацію гранату. Його частка у відкладах цієї еолової форми коливається від 15,56 до 

22,52 %, а у відкладах форми поблизу станції Тетерів – від 4,73 (етап І-а) до 14,83 % (етап 

ІІІ). Мінімальний вміст гранату (4,73 %) виявлений у моренних відкладах горизонту з 

палеокріогенними деформаціями в основі реліктової дюни поблизу станції Тетерів. Для цих 

відкладів характерний також, порівняно з еоловими відкладами обох форм, значний вміст 

лімоніту (26,75 %), амфіболу (11,32 %) та знижений вміст топазу (0,41 %). Підвищений вміст 

лімоніту (12,76 %) зафіксовано і в еолових відкладах етапу VIIІ акумуляції еолових відкладів 

реліктової дюни поблизу станції Тетерів. У відкладах цього ж етапу є найменшим, порівняно 

з іншими еоловими відкладами форми, вміст ільменіту (33,83 %), однак найбільша 

концентрація біотиту (2,67 %), амфіболу (7,42 %), турмаліну (3,86 %). Подібність 

мінералогічного складу піщаних відкладів етапу VIIІ акумуляції та моренних відкладів, які 

охоплені палеокріогенними деформаціями і залягають в основі форми, дає підстави 

стверджувати, що джерелом для формування відкладів етапу VIIІ акумуляції реліктової 

дюни поблизу станції Тетерів слугували місцеві моренні відклади поблизу форми.  

У відкладах обох реліктових дюн наявні топаз (0,41–4,68 %), епідот (0,88–4,01 %), 

дистен (0,25–2,22 %), цоїзит (0,79–3,24 %), циркон (0,25–1,67 %), а в окремих пробах – 

монацит і ксенотим. Одиничні зерна корунду виявлені у кількох пробах еолових відкладів 

форми в околиці с. Мирча.  

Порівняльний аналіз та інтерпретацію мінералогічного складу відкладів різних етапів 

акумуляції реліктових дюн виконували за п’ятьма головними групами важких мінералів, що 

мають різну стійкість до транспортування, процесів фізичного та хімічного вивітрювання 

[11].  

У відкладах досліджуваних еолових форм різко переважають важкі мінерали І та ІІ 

груп, що є найстійкішими до процесів вивітрювання і транспортування (табл. 1, рис. 3, табл. 

2, рис. 4). Їхня сумарна частка у піщаних еолових відкладах реліктової дюни поблизу станції 

Тетерів варіює від 62,02 до 81,16 %, а в околиці с. Мирча – від 81,93 до 90,95 %. Найнижчий 

вміст мінералів І та ІІ груп мають моренні відклади горизонту з палеокріогенними 

деформаціями (52,47 %) реліктової дюни поблизу станції Тетерів. Для відкладів етапів ІІІ–V 

цієї ж еолової форми їхній вміст є стабільним і коливається від 77,33 до 77,92 %, що свідчить 

про постійне джерело формування вітропіщаних потоків.  

До І групи важких мінералів зачислено анатаз, андалузит, циркон, дистен, монацит, 

рутил, ставроліт, турмалін, топаз, ільменіт, тобто мінерали, що можуть брати участь у 

багатьох седиментаційних циклах [1, 11]. Їхній найменший вміст (47,77 %) зафіксовано у 

відкладах етапу VIII акумуляції відкладів реліктової дюни поблизу станції Тетерів та у 

моренних відкладах (етап І-а) горизонту з палеокріогенними деформаціями – 41,15 % 
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(табл. 1, рис.3). У відкладах інших етапів акумуляції еолових відкладів реліктової дюни 

частка мінералів І групи варіює від 55,03 до 66,85 %.  

Щодо відкладів реліктової дюни в околиці с. Мирча, то частка мінералів І групи є дещо 

вищою – від 55,47 до 69,05 % (табл. 2, рис. 4). Максимальна концентрація зафіксована в 

основі форми на глибині 6,58–6,80 м. З важких мінералів цієї групи у відкладах реліктової 

форми домінують також ільменіт (33,20–51,75 %), ставроліт (6,17–11,11 %), топаз (1,50–

4,68%), сфен (1,0–3,46 %). 
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Рис. 1. Вміст важких мінералів у відкладах реліктової дюни поблизу станції Тетерів 
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Рис. 2. Вміст важких мінералів у відкладах реліктової дюни в околиці с. Мирча 
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Таблиця 1 

Вміст головних груп важких мінералів у відкладах реліктової дюни поблизу станції Тетерів  

Номер 

з/п 

Етапи 

акумуляції 

форми 

Глибина залягання 

від поверхні 

форми, м 

Основні групи важких мінералів, % 

І ІІ ІІІ IV V 

1 І-а 5,44–5,89 41,15 11,32 14,20 0 1,64 

2 І-б 5,44–5,89 64,59 15,59 8,46 0,27 0,67 

3 ІІ 5,19–5,44 55,03 15,87 15,08 0 1,06 

4 ІІІ 4,72–5,19 58,32 19,44 8,42 0,28 0,40 

5 IV 4,42–4,72 65,52 11,82 9,61 0 0,49 

6 V 4,11–4,42 62,25 15,67 11,70 0 0,88 

7 VI 3,77–4,11 62,18 14,46 10,89 0 0,79 

8 VII 3,40–3,77 66,85 14,31 7,43 0 1,27 

9 VIII 0–3,40 47,77 14,24 12,46 0 2,97 
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Рис. 3. Вміст груп важких мінералів у відкладах реліктової дюни поблизу станції Тетерів 
 

Мінерали ІІ групи (епідот, гранат, силіманіт, цоїзит) є менш стійкими до процесів 

вивітрювання порівняно з мінералами першої групи [11]. Частка цієї групи в еолових 

відкладах реліктової форми поблизу станції Тетерів коливається від 11,82 до 19,44 % 

(табл.1), а мінімальне значення (11,32 %) зафіксовано в моренних відкладах (етап І-а) 

горизонту з палеокріогенними деформаціями. Максимальну частку у ІІ групі важких 

мінералів становить гранат (7,88–14,83%). Мінімальний вміст цього мінералу є в моренних 

(етап І-а) відкладах – 4,73 %. Як уже зазначено, вміст гранату у відкладах дюни в околиці 

с. Мирча вищий майже вдвічі. Наголосимо, що мінімальна кількість цього мінералу 

зафіксована у відкладах етапу VII на глибині 2,86–2,70 м від поверхні форми. Між 

мінералогічним складом відкладів основи форми (етап II) і верхньої частини реліктової дюни 

(етап IX) простежено певну подібність, зокрема, вміст гранату, відповідно, становить 18,41 

та 19,45 %, епідоту – 2,54 та 2,99 %. Суттєво відмінним є тільки вміст цоїзиту – 0,79 (етап II) 

та 3,24 % (етап IX). 

ІІІ група об’єднує мінерали (амфіболи, барит, піроксени), які легко піддаються 

руйнуванню. В цій групі в еолових відкладах реліктової дюни поблизу станції Тетерів 

домінує амфібол. В еолових відкладах форми вміст цього мінералу становить 3,61–7,42 %, а 

максимальна його концентрація виявлена в моренних відкладах етапу I-а – 11,32 %. Загалом 

вміст мінералів ІІІ групи (табл. 1) у відкладах реліктової дюни поблизу станції Тетерів 
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варіює в межах від 7,43 (етап VII) до 15,08 % (етап II). Дещо нижчим є їхній вміст у 

відкладах реліктової дюни в околиці с. Мирча – від 4,13 (етап ІІ) до 10,69 % (етап VIIІ). 

 

Таблиця 2 

Вміст головних груп важких мінералів у відкладах вибраних етапів акумуляції реліктової 

дюни в околиці с. Мирча  

Номер 

з/п 

Етапи 

акумуляції 

форми 

Глибина залягання 

відкладів від поверхні 

форми, м 

Основні групи важких мінералів, % 

І ІІ ІІІ IV V 

1 ІІ 6,8–6,58 69,05 21,90 4,13 0 0 

2 V 5,58–4,92 56,42 26,48 10,18 0 0,2 

3 VI-a 4,92–2,86 

(від 4,92 до 4,20 м) 

58,17 27,97 8,91 0 0 

4 VI-b 4,92–2,86 

(від 4,20 до 2,86 м) 

65,0 22,77 9,44 0 0 

5 VII 2,86–2,70 62,59 24,02 9,47 0 0 

6 VIIІ 2,70–1,50 55,47 26,46 10,69 0 0 

7 ІХ 1,50 м до поверхні 59,10 26,18 7,98 0 0 
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Рис. 4. Вміст груп важких мінералів у відкладах реліктової дюни в околиці с. Мирча  

 

До IV групи належить глауконіт – мінерал, що має малу стійкість до транспортування 

та свідчить про близьке розміщення джерел формування вітропіщаних потоків. Одиничні 

зерна глауконіту знайдені у відкладах етапу III акумуляції еолових відкладів реліктової дюни 

станції Тетерів та в еолових відкладах (етап I-б) з палеокріогенних деформацій в основі 

форми. У відкладах еолової форми в околиці с. Мирча глауконіт не виявлений. 

Мінерали V групи (мусковіт, гіпс, біотит і хлорид) легко піддаються дефляції та 

швидко руйнуються. В усіх пробах досліджуваних відкладів реліктової дюни поблизу станції 

Тетерів виявлено поодинокі зерна біотиту, в окремих – хлорид, а гіпсу та мусковіту взагалі 

нема. У відкладах форми в околиці с. Мирча одиничні зерна біотиту наявні тільки у двох 

пробах. 

Висновки. 

1. Відклади реліктових дюн Малинської моренно-водно-льодовикової рівнини, що 

утворилися наприкінці пізнього плейстоцену, складені середньозернистими 

середньовідсортованими кварцово-польовошпатовими пісками. Домінантним породотвірним 
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мінералом обох досліджуваних реліктових дюн поблизу станції Тетерів та с. Мирча є кварц. 

Його вміст у відкладах еолової форми поблизу станції Тетерів коливається від 95,42 до 

99,44 %, а в околиці с. Мирча – від 83,33 до 98,80 %. 

2. У відкладах досліджуваних реліктових дюн різко переважають важкі мінерали І та ІІ 

груп, що є найстійкішими до процесів вивітрювання і транспортування. Їхня сумарна частка 

в піщаних еолових відкладах реліктової дюни поблизу станції Тетерів варіює від 62,02 до 

81,16 %, а в околиці с. Мирча – від 81,93 до 90,95 %. Найнижчий вміст мінералів І та ІІ груп 

(52,47 %) мають моренні відклади, охоплені палеокріогенними деформаціями, в основі 

реліктової дюни поблизу станції Тетерів.  

3. Для відкладів реліктових дюн Малинської моренно-водно-льодовикової полого-

горбистої рівнини характерний значно нижчий, порівняно з відкладами реліктових дюн 

Малого Полісся та околиці м. Маневичі, вміст гранату. Встановлено також суттєву різницю в 

концентрації гранату в еолових відкладах досліджуваних реліктових дюн. Зокрема, 

концентрація цього мінералу в еолових відкладах реліктової дюни поблизу станції Тетерів 

становить від 8,12 до 14,83 %, а у відкладах реліктової дюни в околиці с. Мирча коливається 

від 15,56 до 22,52 %. Така різниця в концентрації гранату, а також високий вміст ільменіту у 

відкладах досліджуваних форм свідчить про відмінні, однак регіональні джерела формування 

палеовітропіщаних потоків.  
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ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ У 

ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

 
У статті наведені результати використання основних спектральних каналів 

супутникових оптико-електронних систем (ОЕС). Розглянуті можливі комбінації спектральних 

даних, результати обробки та їх інтерпретація для рішення задач природокористування.  

Ключові слова: дистанційне зондування Землі, спектральний канал, оптико-електронні 

системи. 

 

В статье приведены результаты использования основных спектральных каналов 

спутниковых оптико-электронных систем (ОЭС). Рассмотрены возможные сочетания 

спектральных данных, результаты обработки и их интерпретация для решения задач 

природопользования.  

Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли, спектральный канал, оптико-

электронные системы. 

 

Results of the use of main spectral channels of optical-electronic sensors are given in the article. 

Probable combinations of spectral data, results of data image processing and their interpretation in nature 

use are reviewed.  

Keywords: remote sensing of the Earth, spectral channels, optical-electronic systems. 

 

Вступ. Стійкий розвиток суспільства неможливий без достовірної інформації про 

Землю та її природні ресурси. Тому він тісно пов’язаний з використанням інформації, 

одержаної на основі засобів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) та її обробки, аналізу та 

представлення у вигляді просторових об’єктів за використання геоінформаційних технологій 

і просторового аналізу. Наразі розробки в цій галузі відносять до новітніх досягнень науки і 

техніки і характеризують потенційні можливості вирішення цілої низки завдань 

народногосподарського, природоохоронного та екологічного напрямків. Вирішення низки 

пріоритетних завдань природокористування завжди потребує залучення класифікацій 

покриттів ландшафтів, інвентаризацій природних ресурсів, проведення екологічної та 

економічної оцінки цінності територій, розробки альтернативних схем оптимального 

використання природних ресурсів територій за використання даних, одержаних на основі 

оптико-електронних систем дистанційного зондування Землі [1, 6].  

В Україні постійно зростає кількість установ, які в тій чи іншій мірі використовують 

дані дистанційного зондування Землі для вирішення цілого ряду завдань. Поряд з цим досить 

часто відсутня інформація, що забезпечує обґрунтування оптимального вибору даних ДЗЗ, 

методик їх обробки і програмного забезпечення. 

Аналіз використання даних ДЗЗ свідчить, що результати цифрової обробки 

мультиспектральних даних мають значний потенціал для оцінки складових геосистем і 

забезпечують можливість: 

· вивчення структури рослинного вкриття та його картографування; 

· оцінки рослинних та агроресурсів; 

· геоботанічного районування; 

· вивчення структури ландшафтів; 

· ідентифікація сільськогосподарських культур; 

· оцінки стану посівів, біомаси культур; 

· інвентаризації лісів; 

· контроль за станом лісів та охорону від пожеж тощо; 

· достовірні дані для рішення завдань управління як окремим господарством, так і 

територіями різного рівня. 
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Постановка проблеми. У зв’язку із зростанням кола задач, що вирішуються на основі  

використання даних ДЗЗ, постає завдання в обґрунтуванні можливостей та практичному 

застосуванні даних космічних знімань для вирішення питань природокористування на 

прикладі знімків космічних апаратів QuickBird, Ikonos, RapidEye, IRS-P6, IRS-1D, Landsat-5 

TM тощо. 

Виклад основного матеріалу досліджень. На сучасному етапі розвитку оптико-

електронних систем (ОЕС) ДЗЗ безперервно розширюється коло вирішуваних на їх основі 

задач. При вивченні стану природних ресурсів із застосуванням даних ДЗЗ широко 

застосовують групи ознак об’єктів: геометричних, виділення і обробка яких залежить перш 

за все від просторового розрізнення ОЕС, спектральних, які включають випромінювальну і 

відбивальну здатності і залежать в основному від спектрального розрізнення, динамічних 

ознак, які використовують інформацію про зміну координат об’єкту, енергетичних, які, 

зазвичай, характеризують відношенням сигнал/шум [2, 5, 7].  

Актуальним питанням у задачах ландшафтного планування виступає одержання 

інформації про властивості території з метою інвентаризації. Поряд з картографічним 

відображенням базових властивостей ландшафту (форм рельєфу, видового різноманіття 

рослинного покриття, біомаси, типу і якості ґрунтів тощо) постає задача в аналізі факторів, 

що визначають просторове варіювання властивостей ландшафтів [3]. Важливу роль у 

відображенні ряду таких властивостей відіграють дані мультиспектральних супутникових 

знімань і наземних польових досліджень. Так, дані дистанційного зондування Землі 

(сканерні мультиспектральні зображення Landsat TM/ETM+, SPOT-4/5, TERRA/ASTER, 

RapidEye та інші), забезпечують одержання інформації про структуру та властивості 

ландшафтного покриву територій (табл.1). Основні спектральні канали сенсорів оптико-

електронної апаратури штучних супутників Землі та області їх застосування наведені у 

табл.2.  

Визначенню постійних і змінних характеристик стану земної поверхні передує етап 

підбору мультиспектральних знімків з обов’язковим урахуванням просторового, 

радіометричного і темпорального розрізнення для вирішення поставлених задач, попередня 

та тематична обробка знімків. Одержання похідних зображень, що характеризують 

відбивальні властивості досліджуваної поверхні широко використовують для вивчення 

біологічної продуктивності ландшафтів. 

Таблиця 1 

Основні можливості застосувань спектральних каналів ОЕС ДЗЗ  

 

Спектральний 

канал 

Діапазон 

довжин 

хвиль, 

(мкм) 

Застосування супутникової інформації в дистанційному 

зондуванні Землі та інших додатках 

Видимий синій 

 

B0, 

0,42-0,55 В 

Діапазон використовується для океанографічних додатків і 

проведення атмосферних корекцій даних ДЗЗ 

Видимий синій 

 

B1, 

0,45-0,52 В 

Діапазон застосовують для відмежування берегових ліній, 

розділення рослинності і ґрунту, розпізнання листяних та 

хвойних деревних порід, картографування типів лісів. 

Можливе часткове визначення структурних гірських порід. 

Видимий 

зелений  

B2, 

0,52-0,60 G 

Діапазон відповідає максимальному коефіцієнту 

віддзеркалення здорової зеленої рослинності. 

Використовується в лісовій таксації. Застосовують також 

для виявлення гірських порід багатих закисним залізом. 

Видимий 

червоний  

B3, 

0,63-0,69 R 

Діапазон містить смугу поглинання хлорофілу і 

використовується для визначення стану рослинності. 

Зміщення цієї смуги за спектром може застосовуватися для 

визначення видового складу рослин. Використовується для 
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визначення меж ґрунтів, геологічного оконтурювання 

покладів руд, нафтових полів тощо.   

Ближній  

інфрачервоний  

B4, 

0,76-0,90 

NIR 

Спектральний діапазон чутливий до кількості вегетаційної 

біомаси, використовується для ідентифікації 

сільськогосподарських культур, ґрунтів, оцінки 

врожайності (розрахунок вегетаційних індексів). 

У каналі добре визначається берегова лінія за контрастом 

вода/ ґрунт. 

Ближній 

інфрачервоний  

B5, 

1,55-1,75 

SWIR, MIR 

Спектр чутливий до кількості вологи у рослинах і ґрунтах. 

На ділянках оголеного ґрунту можна ідентифікувати 

оксиди заліза.  

Середній  

інфрачервоний  

 

B7, 

2,08-2,35 

MIR 

 

Спектр використовується для виділення типів геологічних 

порід, гідротермальних зон.  

Порівняно високий сигнал у каналі мають оголені грунти і 

багаті кремнієм матеріали. Виділяються грунтові межі. 

Можна визначати ступінь зволоження ґрунтів і 

рослинності. 

Тепловий 

інфрачервоний  

B6, 

10,40-12,50 

TIR 

Діапазон використовується для визначення температури 

підстильної поверхні, виявлення геотермальної активності 

 

Таблиця 2  

Спектральні канали оптико-електронних систем космічних апаратів та їх значення 

 
Супутник Спектральні каналі та їх значення (нм) 

B G R NIR SWIR MIR TIR 

ALOS AVNIR2 420-500 520-600 610-690 760-890 ні ні ні 

ЕО-1 433-453 

450-515 

525-605 

 

630-690 

 

775-805 

845-890 

1200-1300 

1550-1750 

2080-2350 

ні ні 

GeoEye-1 450-520 520-600 625-695 760-900 ні ні ні 

QuickBird 450–520 520–650 630–690 760–990 ні ні ні 

WorldView-2/ 

нові канали  

450–520 

423–453 

520–590 

500–640 

630–690 

700–730 

760–890 

900–

1050 

ні ні ні 

OrbView-3 450–520 520–600 625–695 760–900 ні ні ні 

Ikonos 500–600 600–700 700–800 770–880 ні ні ні 

Formosat-2 450–520 520–600 630–690 760–900 ні ні ні 

Resourcesat-1* ні 520–590 620–680 770–860 1550–1700 ні ні 

SPOT-5** 430–

470* 

500–590* 600–680 780–890 1580-1750 ні ні 

KOMPSAT-2 450–520 520–600 630–690 760–900 ні ні ні 

Landsat-7 450-520 530-610 630-690 780-900 1550-1750 2090-

2350 

1040-

1250 

Монитор-Э 528-585  626-672 783-883 ні ні ні 

Pleiades – HR2 430-550 490-610 600-720 750-950 ні ні ні 

RapidEye 440-510 520-590 630-685 

690-730 

760-850 ні ні ні 

Ресурс-ДК1 ні 500–600 600–700 700–800 ні ні ні 
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TERRA/Aster   520–600 630–690 760–860 

760–860 

1600–1700 

2145–2185 

2185–2225 

2235–2285 

2295–2365 

2360–2430 

ні 8125–

8475 

8475–

8825 

8925–

9275 

10250

–

10950  

10950

–

11650 

THEOS  450-520 530-600 620-690 770-900 ні ні ні 

Aqua/Modis 459-479 

405-420-

f 

438-448-

f 

483-493 

526-536-

g 

545-565 

546-556 

 

 

 

620-670 

662-672 

673-683 

 

 

743-753 

841-876 

862-877 

890-920 

915-965 

931-941 

1230-

1250 

1360-

1390 

 

 

 

1628-1652 

2105-2155 

 

 

 

 

ні 3660-

3840 

3929-

3989 

3929-

3989 

4020-

4080 

4433-

4498 

4482-

4549 

6535-

6895 

7175-

7475 

8400-

8700 

9580-

9880 

10780-

11280 

11770-

12270 

13185-

13485 

13485-

13785 

13785-

14085 

14085-

14385 

*Супутник Resourcesat-1 має режими зйомки з різним просторовим розрізненням: LISS-4 (PAN,MSS), 

LISS-3 і AwiFS, але одні і теж спектральні канали; 

**Супутник SPOT-5 в режимі зйомки MSS не має блакитного каналу, а в режимі Vegetation -зеленого.  
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Спектральна відбивальна здатність об’єктів. Відношення відбивальної здатності до 

довжини хвилі називається спектральною відбивальною здатністю. Термін «спектральна 

відбивальна здатність» уведений, щоб мати змогу розрізняти різні типи земної поверхні. 

Тому один із основних принципів дистанційного зондування Землі полягає у можливості 

ідентифікувати тип підстильної поверхні, спостерігаючи відбивальну здатність або 

спектральне випромінювання цієї поверхні. Спектральна відбивальна здатність характерна 

для типових видів підстильної поверхні. Так, для різних типів об’єктів відбивальні 

властивості істотно відрізняються, що дозволяє їх ідентифікувати. На основі 

мультиспектральних даних Ikonos та QuickBird нами досліджувались спектральні 

властивості ряду об’єктів (рис.1, 2).  

Червоний та ближній інфрачервоний (БІЧ) каналі цих супутників, які 

використовувались для визначення стану рослин та вегетативної біомаси, відзначаються 

різними діапазонами довжин хвиль і різною шириною спектральних каналів. Дослідження 

показали, що листяні породи характеризувались різною відбивальною здатністю у 

відповідних спектральних каналах – голубому, зеленому, червоному та БІЧ каналів обох 

супутникових систем. Так, ділянки листяних порід характеризувались високим значенням 

спектральної яскравості (СЯ) в ближньому інфрачервоному діапазоні (БІЧ) (1100-1200) 

Ikonos, в той час як значення спектральної яскравості для відповідного каналу у QuickBird 

варіювало в межах 800-900. Порівняно з досліджуваними об’єктами вода характеризувалась 

найнижчими значеннями СЯ. Відбивальні властивості водних об’єктів були подібними до 

відбивальних властивостей хвойних лісів, що пов’язано із забрудненням води та заростанням 

водойм (рис.1а).  
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Рис. 1. Спектральні яскравості об’єктів у каналах Ikonos (а) та QuickBird (б) 
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Рис. 2. Спектральна яскравість зернових культур, визначена в БІЧ IRS -1D LISS III 
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В наших дослідженнях синій спектр (Г) використовувався для вивчення водних 

об’єктів, розділення ґрунту від рослинності. У синьому спектрі добре виділяються контури 

об’єктів та об'єкти, що мають жовтий і брудно-білий колір. Зелений спектр (З) 

використовували для оцінки відбивальної здатності рослинності та ідентифікації стану 

рослин. Червоний спектр (Ч) - до наявності хлорофілу. БІЧ використовувався для визначення 

рослинності, її стану та ряду фітометричних показників. Тенденція розвитку оптико-

електронної апаратури переконливо свідчить про те, що зростає коло задач, які вирішуються 

при використанні даних видимого спектру, оскільки він забезпечує високе просторове 

розрізнення і, як наслідок, здатність сенсорної системи до розпізнання об’єкту. Враховуючи, 

що внутрішня структура листя у здорової рослинності виступає як відмінний віддзеркалювач 

ближнього ІЧ-спектра, для вивчення стану сільськогосподарських культур за даними ДЗЗ 

нами використано ближній інфрачервоний діапазон IRS -1D LISS III  (рис. 2).  

У травні відмічено значне накопичення надземної біомаси озимої пшениці, яка на 

момент зйомки характеризувалась завершенням фази виходу в трубку. Ярі зернові у даний 

період перебували у фазі 3-го листка-початку кущіння, кукурудза відзначалась появою 

сходів. У червні спектральна яскравість зростала, що пов’язано зі збільшенням біомаси 

культур. У липні спектральна крива характеризувала настання молочно-воскової та повної 

стиглості зернових колосових культур та період викидання волоті і цвітіння у кукурудзи. 

Застосування основних комбінацій спектральних каналів. Щоб виконати процедуру 

синтезування, обирають три зональні зображення, які розглядають як червону, зелену й синю 

складову палітри RGB. У загальному вигляді цю процедуру можна представити 

співвідношенням 

С = а1 · R + а2 · G + а3 · B,                                                (1) 

 

де С – синтезоване зображення; R, G, В – зональні компоненти; а1, а2, а3 – коефіцієнти. 

 

Отримане кольорове зображення сприяє кращій ідентифікації об’єктів знімань. 

Результати синтезу оцінюють візуально, цілеспрямовано підбираючи зональні знімки для 

кольорових компонентів (Табл.3). Коефіцієнти іноді визначають експериментально, для того 

щоб урахувати параметри зйомки й характерні риси об’єктів дешифрування. Але частіше 

користуються стандартними процедурами, які надано програмними пакетами. 

Так, комбінація спектральних каналів 4-3-2 широко використовувана, особливо при 

застосуванні мультиспектральных даних, отриманих оптико-електронною апаратурою КА 

Spot-4/5, IRS-P6, ALOS та може використовуватися при обробці даних із супутників ДЗЗ 

високого розрізнення, таких як IKONOS, KOMPSAT, FORMOSAT-2, GeoEye-1, WorldView-

2, RapidEye. Досить поширеною є комбінація 3-2-1 (комбінація «природні кольори»), у якій 

використовуються канали видимого діапазону, тому об’єкти земної поверхні виглядають 

схожими на те, як вони сприймаються людським оком (рис. 3-5). 

Для мультиспектральних даних можливий синтез із панхроматичними зображеннями. 

Даний вид синтезу з комбінації спектральних каналів 4-3-2 дозволяє синтезувати зображення 

в квазінатуральних кольорах. Такі дані особливо корисні при візуальному дешифруванні тих 

супутникових даних ДЗЗ, які мають тільки 2, 3 і 4-й спектральні каналі.  

 
Рис. 3. Комбінація каналів 3-2-1 (КА Ikonos). Заростання водойм. Урочище Голосієво, 

м. Київ (знімок наданий European Space Imagine) 
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a)       б) 

   

в)                                                г)                                                     д)  

Рис. 4. Комбінація 4-3-2 (а) та канали B (б), G (в), R (г), IR (д) Ikonos у градаціях сірого 

(Голосіївський р-н, м. Київ) (знімок наданий European Space Imagine) 

 

 
Рис. 5. Використання комбінації каналів 4-3-2 для ідентифікації сільськогосподарських 

культур (QuickBird, знімок наданий Digital Globe): 1 – озима пшениця, 2 – озимий ріпак, 3 – 

багаторічні трави, 4 – яра пшениця. Агрономічна дослідна станція НУБіП України 

 

Так, при дослідженні агроресурсів одним і важливих етапів оброблення даних було 

застосовано поліпшувальні перетворення та створення похідних зображень. Це гарантувало 

ефективне дешифрування зображень для потреб інвентаризації агроресурсів, визначення 

стану культур та  кращу візуалізацію об’єктів на багатозональних знімках [4]. Поліпшувальні 

перетворення включали зміни яскравості та контрасту всього зображення і окремих його 

ділянок; виділення контурів заданої контрастності; фільтрацію значень яскравості й  

виділення контурів з метою відбору елементів зображення тощо. На основі аналізу і 

перетворення гістограм було ураховано значення яскравості пікселів у межах кожної ділянки 

спектра. При цьому нова інформація не створювалась. Такі поліпшення здійснюють за 

допомогою функцій, які виконують перетворення багатозональних значень кожного пікселя 

окремо. Методи просторового поліпшення ґрунтуються на аналізі значень сусідніх пікселів. 

Їх застосовують або локально для деякого оточення заданого пікселя, або глобально – до 

всього зображення та одночасно в усіх зонах. 

У роботі було використано метод просторового поліпшення, якій являє собою 

комбінування двох зображень з метою отримання мультиспектрального зображення з 

просторовим розрізненням панхроматичного діапазону. Для цього спочатку було виконано 

1 

2 

3 

1 

4 
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трансформація всіх зображень з низьким просторовим розрізненням у систему рядків і 

колонок зображення з високим розрізненням. Це дало змогу застосувати найпоширеніші і 

найбільш ефективні, а саме: IHS (інтенсивність, тон, насиченість); PCA (аналіз головних 

компонент); арифметичні комбінації і синтез на основі вейвлет-перетворення (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Поліпшення просторового розрізнення знімка з використанням трансформації 

Броувея, (IRS-P6), Черкаська обл. 

 

Хоча безліч комбінацій спектральних каналів допомагають візуально дешифрувати 

різні типи об’єктів та їх змін, проте навіть найвдаліший метод використання колірного 

синтезу супутникових каналів матиме свої недоліки і кольори різних об’єктів можуть мало 

розрізнятися за своїми візуальними характеристиками. У вирішенні багатьох комплексних 

задач використовують тематичне дешифрування, яке включає ряд етапів. 

Для створення нових зображень було здійснено розрахунки вегетаційних індексів з 

використанням алгебри зображень – математичних операцій, що комбінують значення 

пікселів зональних знімків. Вегетаційні індекси (ВІ) широко застосовують для оцінки стану 

рослинного покриву, визначення показників біологічної продуктивності 

сільськогосподарських культур, кормових угідь, продуктивності лісів тощо.  

Для оцінки стану розвитку сільськогосподарських культур було використано дані 

мультиспектральних знімань із супутників RapidEye, IRS-P6, IRS-1D LISS-III. На їх основі 

розраховано ВІ: NDVI (індекс нормалізованої різниці), WDVI (індекс зваженої різниці), PVI1 

(перпендикулярний індекс). Зображення на рис. 7 характеризують стан розвитку культур у 

липні місяці. Інтенсивний рожевий колір відображує культури з високою біомасою – 

цукровий буряк та кукурудзу, жовтий колір – зернові культури. Різниця між значеннями 

індексів NDVI, WDVI та PVI1 при дослідженні в період максимального накопичення 

вегетативної маси рослин була несуттєвою. За результатами досліджень виявлено, що 

перпендикулярні індекси більш ефективні у передзбиральний період зернових культур, 

оскільки вони менше чутливі до концентрації хлорофілу, що забезпечує більш високу 

вірогідність встановлення фази росту і розвитку зернових.  

 

 
Рис. 7. Вегетаційні індекси, розраховані на основі спектральних каналів IRS-1D LISS-III  

 

 травень   
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Висновки. Мультиспектральні супутникові зображення з високим і середнім 

розрізненням – важливе джерело даних для отримання геопросторової інформації різної 

деталізації.  

Обґрунтовано, що розрахунок та використання ВІ є найбільш поширеним засобом при 

проведенні різних типів аналізу геопросторових даних. Результатом аналізу можуть бути 

різні тематичні карти (продуктивності сільськогосподарських посівів, лісів, ландшафтні 

тощо).  
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ВИЗНАЧЕННЯ НАЙКОРОТШОГО МАРШРУТУ НА ГРАФІ, ЩО ПОДАНИЙ 

ЧЕРЕЗ ОКОЛИ І МЕЖІ 

 
Довжина маршруту руху є одним з найважливіших показників, що враховуються при 

плануванні маршу. Існує велика кількість підходів до вирішення задачі про знаходження 

найкоротшого маршруту. В даній статті пропонується вирішення цієї задачі за допомогою 

графів, що подані через околи і межі, та обґрунтовується доцільність застосування обраного 

представлення графів. 

Ключові слова: граф, околи і межі вершин графа, алгоритм визначення найкоротшого 

шляху. 

 

Длина маршрута движения является одним из важнейших показателей, которые 

учитываются при планировании марша. Существует большое количество подходов к решению 

задачи о нахождении кратчайшего маршрута. В данной статье предлагается решение этой 

задачи с помощью графов, которые представлены через окрестности и границы, и 

обосновывается целесообразность применения избранного представления графов. 

Ключевые слова: граф, окрестности и границы вершин графа, алгоритм определения 

кратчайшего пути. 

 

Length of route of motion is one of major indexes which are taken into account at planning of 

movement. There are many approaches of decision of task about finding of the shortest route. In this 

article solution of this task is offered by graphs which are given through environs and limits, and 

expedience of application of select presentation of graphs is grounded. 

Keywords: graph, environs and limits of graph’s tops, algorithm of determination of shortest way. 

 

Вступ. Пересування військ є невід′ємною складовою повсякденної діяльності збройних 

сил як у мирний час, так і при виконанні бойових задач. Марш [1, 2] - організоване 

пересування військ в колонах на транспортних засобах, бойових машинах або в пішому 

порядку по дорогах і колонних шляхах з метою виходу до встановленого часу в призначений 

район або на вказаний рубіж в повній бойовій готовності до виконання бойового завдання. 

Основні показники маршу: протяжність (км); тривалість (год); кількість маршрутів, що 

виділяються; ширина смуги руху (км); середня величина добового переходу (км); маршова 

швидкість руху військ (км/год). 

Постановка завдання. Як видно з робіт [1,2], протяжність маршруту є чи не 

найважливішим показником маршу. Мінімальну протяжність маршруту дозволяє знайти 

вирішення задачі про найкоротший шлях. У цій задачі визначається найкоротший шлях, що 

веде з джерела в пункт призначення в зв'язній мережі при заданих відстанях, асоційованих з 

кожним ребром мережі. Задача полягає у визначенні маршруту проходження по мережі між 

вершинами по ребрам, що примикають до цих вершин, з мінімальною загальною довжиною 

пройденого шляху. 

Дана робота присвячена визначення найкоротшого маршруту на графі, що поданий 

через околи і межі. 

Результати дослідження. Нехай граф заданий переліком перших околів своїх вершин 

[3]: 

 XaSUXG iai
 1),( . 

Визначення 1.  

Маршрутом в неорієнтованому графі G називається послідовність ребер 

),...,,( 10 nuuuL  , 

така, що кожні два сусідніх ребра 1iu  і iu  мають спільну точку, тобто 

   211100 ,,, aauaau   і т. ін., Xai  . 
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Визначення 2.  

Маршрут називається простим ланцюгом, якщо кожна вершина входить до нього один 

раз. 

Позначимо множину вершин, що входять в i-у частку простого ланцюга з кінцевими 

точками a і b, через i

abL , а число елементів даної множини через i

abL . 

Має місце наступна теорема 1: 

Якщо в неорієнтованому графі існує i

ab
i

Lm min , то  k

b

k

a SSA   при 
2

m
k  , при 

цьому умова Aak   є достатньою для 

i

ab
i

k La  . 

Тобто, в перетині k-х околів точок a й b при виконанні першої частини теореми будуть 

точки, що належать простим ланцюгам з кінцями у a і b. 

Доведення теореми. 

Умова існування i

ab
i

Lm min  передбачає існування принаймні однієї такої множини 

l

abL , число елементів якого mLl

ab  : 

  msbaaaaL s

l

ab  2,,,...,,, 21 . 

Нехай елементи цієї множини упорядковані наступним чином – точки ai-1 й ai, ai й ai+1 

повинні бути з’єднані ребрами. Таке упорядкування легко провести, оскільки всі точки 

утворюють частину простого ланцюга. 

Тоді точка ai належить i-му околу i

aS  точки a і (s+1)-i -му околу точки b, тобто 

 is

b

i

ai SSa  1 . 

При цьому точка ka  з індексом 
2

m
k  , що належить k

aS , належить і ks

bS 1 , але, 

оскільки kks 1  (що випливає із нерівності kms 21  ), то k

b

ks

b SS 1  (згідно із 

правилом поглинання околів [3] n

aaa SSS  ...21 ) і k

bk Sa  , що доводить першу частину 

теореми. 

Друга частина теореми може бути доведена таким чином: будь-яка точка 
k

b

k

ak SSAa   може бути з’єднана з певною точкою околу 1k

aS , (що випливає з визначення 

поняття околу [3]), нехай це буде точка 1ka , знайдеться точка в околі 2k

aS , яка з’єднана із 

точкою 1ka  і т. ін., включаючи точку a, аналогічним чином будується маршрут з ka  до b. 

Оскільки із будь-якої частини можна вибрати простий ланцюг, друга частина теореми 

теж доведена. 

Наслідок 1. 

Якщо між вершинами a і b неорієнтованого графа існує простий ланцюг із довжиною s, 

то 

1.    s

a

s

b SbSa  . 

2.    s

a

s

b BbBa  , тут s

aB  – s-та межа вершини a [3]. 

3.  rs

b

r

a BB . 

Для орієнтованого графа G  з існування простого шляху між вершинами a і b 

довжиною s випливає достовірність таких тверджень: 

1.    s

b

s

a SaSb  , де s

bS   – s-й окіл вершини b на графі G  (інверсному заданому 

[3]); 

2.    s

b

s

a BaBb  , де s

bB  – s-а межа вершини b на графі G ; 
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ALGORITHM PATHGRAPH 

/ граф задано множиною перших околів його вершин  
iaS . 

Результат: набір вершин, які складають простий шлях мінімальної довжини між 

заданими вершинами a i b / 

SET asbsaebaaс  21 ,,,, ; 

01PUSHSTEK ; 

bPUSHSTEK 1 ; 

02 PUSHSTEK ; 

aPUSHSTEK 2 ; 

UNTIL 02 S  DO 

UNTIL 1

eSd   DO … / знаходження вершини, суміжної з першою ділянкою 

побудованого ланцюга / 

SET dSBcSBCBji ddccc \,\,,1,0 11110  ; 

WHILE     ABBB i

d

i

c

i

c

1  DO …/ знаходження проміжної вершини / 

SET 1,1  jjii ; 

 211 \
1





 


i

c

i

ca
Ba

i

c BBSB
i

i
ai

; 

 111 \ 



  
i

c

i

ca
Ba

i

c BBSB
i

i
ci

; 

 111 \
1





 


j

d

j

da
Ba

j

d BBSB
i

j
di

; 

od 

SET 1e -й елемент А; 

ePUSHSTEK2  ; 

SET ec  ; 

od 

cPUSHSTEK  ; 

POPSTEK2; 

SET 2Sa  ; 

POPSTEK2; 

SET 2Sc  ; 

cPUSHSTEK2  ; 

od 

UNTIL 01 S  DO 

POPSTEK1; 

WRITE 1S ; …… / друк результату/ 

od 

END 
 

Рис. 1. Алгоритм знаходження простого ланцюга мінімальної довжини на неорієнтованому 

графі між вершинами a i b 

3.   rs

b

r

a BB . 

4. З   rs

a

r

a BB  випливає наявність контуру (орієнтованого циклу), що включає 

вершину a. 

Вищевикладений матеріал дозволяє побудувати алгоритми знаходження простих 

ланцюгів мінімальної довжини (в неорієнтованому графі (рис. 1)) та простих шляхів (в 

орієнтованому графі). 

При описі алгоритму прийняті наступні позначення ( по аналогії з [4] ), що дозволяють 

записати алгоритм у деякому псевдокоді (типу мови PDL). 
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1. SET – оператор присвоєння, записується за допомогою стрілки (  ); (оператор SET 

може бути опущено). 

2. Оператор циклу WHILEpDOs – спочатку виконується перевірка умови р; якщо її 

виконано, то виконується оператор s, в іншому випадку – вихід із цикла (поки вірно р, 

робити s). 

3. Оператор циклу UNTILpDOs – виконується оператор s, потім виконується перевірка 

умови; якщо умову р виконано – вихід із цикла (робити s до тих пір, поки не виконається р). 

4. Службові символи od, fi, що виконують роль операторної дужки. 

5. WRITE – оператор друку. 

6. Оператор aPUSHSTEK 1  – оператор засилання в стек 1 значення a. 

7. Оператор POPSTEK1 – оператор вибірки із стека, при цьому отримана величина 

отримує назву 1s . 

8. Оператори розгалуження IFpTHENsELSEsIFpTHENs ,21 . 

В першому операторі при істинності предиката p виконується оператор 1s , в іншому 

випадку – 2s , в другому операторі при істинності p виконується s, в іншому випадку – 

оператор, наступний за оператором s. 

9. CALL A – здійснює виконання алгоритму A. 

Алгоритм побудови простого шляху в орієнтованому графі G  відрізняється від 

приведеного вище для неорієнтованого графа G тим, що спочатку будується граф G  (рис. 2, 

3), алгоритм (рис. 4) використовує XM   стеків для формування 1

iS  та суміщає ці операції 

з введенням даних про G . 

Потім рух по межам з одного боку ведеться на графі G , а з протилежного – на графі 
G  (рис. 5). 

Алгоритм знаходження простого орієнтованого циклу полягає у застосуванні 

алгоритму побудови простого шляху із заміною b на а в першому операторі SET і другому 

операторі PUSHSTEK1. Перших три оператори будуть мати вигляд: 

 

ALGORITHM CYCLE 

 

SET asasaeadaс  21 ,,,, ; 

 

0PUSHSTEK1 ; 

 

aPUSHSTEK1 . 

 

Далі – як в алгоритмі на рис. 1. 

Алгоритми знаходження простого шляху (мінімальної довжини) між заданими 

вершинами а і b, що проходить через вершину с, реалізується дворазовим застосуванням 

вихідного: спочатку знаходиться шлях < а, с >, потім < с, b >. Аналогічно вирішується задача 

знаходження шляху мінімальної довжини, що проходить з вершини а у вершину b через 

задане ребро < с, d >. В цьому випадку будується шлях < а, с >, потім < d, b >. 
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ALGORITHM INVOGRAPH1 

SET M  |{X}|, {S
1

i }   , {B
1

i }   ; 

UNTIL i>M DO …… / побудова меж B
1

i  та перших елементів S
1

i / 

{B
1

i } {S
1

i } \ {і}; 

{S
1

i } {і}; 

і  і+1; 

od 

і 1; 

UNTIL i>M DO 

WHILE |{ B i }|=0 DO … /знаходження вершин, суміжних з і-ою/ 

r 1-й елемент {B
1

i }; 

{S
1

r } {S
1

r }  {і}; 

{B
1

i } {B
1

i } \ {r}; 

od 

і  і+1; 

od 

END 

Рис. 2. Алгоритм побудови околів графа G  , інверсного заданому G   

ALGORITHM INVOGRAPH2 

SET і 1, M  |X|; 

UNTIL i>M DO  

PUSHSTEK і   і; 

UNTIL S і =   DO 

READ V   наступна вершина S і ; 

IF v  i THEN 

j 1; 

WHILE j=v DO ……/  пошук необхідного стека / 

j  j+1; 

od 

PUSHSTEK  j   I; 

F і  

od 

і  і+1; 

od 

і 1; 

UNTIL i > M DO …… / друк результатів роботи алгоритму/ 

WRITE  << вершина околу і  >>; 

UNTIL S і =0 DO 

POPSTEK i; 

WRITE S і ; 

od 

і  і+1; 

od 

END 

Рис. 3. Модифікація алгоритму побудови інверсного графа 
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ALGORITHM PATHORGRAPH 

CALL ALGORITHM INVOGRAPH; 

SET c a, d b,  s 1  b, s 2 a; 

PUSHSTEK1 0; 

PUSHSTEK1 b; 

PUSHSTEK2 0; 

PUSHSTEK2 a; 

UNTIL S 2 =0 DO 

UNTIL d   S e

1  DO  

SET i   1,  j   1, B
0

c    S
1

c  \ c, B
1

d   S
1

d  \ d; 

WHILE ( B  1i

c

i

c B )  


AB
j

d   DO 

SET i   i+1, j   j+1; 
1

1

i

i
ai

a

Ba

i

c SB 




 \ (  21  i

c

i

c BB ); 

11

i

i
сi

a

Ba

i

c SB 



 \ (  1i

c

i

c BB ); 

1

)1(

i

j
di

a

Ba

j

d SB 





 \ (  )2()1(  j

d

j

d BB ); 

od 

SET e 1-й елемент А; 

PUSHSTEK2 е; 

SET c e; 

od 

PUSHSTEK1 c; 

POPSTEK2; 

SET d   S 2 ; 

POPSTEK2; 

SET c   S 2 ; 

PUSHSTEK2 c; 

od 

UNTIL S 1 =0 DO 

POPSTEK1; 

WRITE S 1 ; 

od 

END 
 

Рис. 4. Алгоритм побудови простого шляху між заданими вершинами в орієнтованому графі 

 

Оцінка складності алгоритмів і обгрунтування обраного представлення графів. 

Алгоритм знаходження найкоротшого шляху є, в певному сенсі, еталоном вдалості 

обраного представлення графів. Існує велика кількість робіт, присвячених цій проблемі [4], 

що дозволяє достатньо просто провести порівняльну оцінку. 

Нехай К – довжина простого ланцюга між а і b. 

Перший непустий перетин буде знайдено за 2/K  кроків, при цьому весь інтервал 

пошуку буде розбитий на 2 підінтервали, в кожному з яких необхідно здійснити 4/K  кроків 

для знаходження непустого перетину і т.д. В загальному випадку маємо: 
rr KKKK 2/2...8/44/22/ 1   . 
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Оскільки Kr 2log , для знаходження найкоротшого шляху між заданими вершинами 

необхідно здійснити 2/log2 KK   кроків. 

На кожному кроці і необхідно продивитись i

aBc   вершин. 

З [3] випливає, що: 

nXB
n

i

i

a 
1

. 

Це дає підставу вважати, що алгоритм має складність  KnO 2log , а оскільки 

XnK  , отримана оцінка дозволяє вважати алгоритм досить ефективним (алгоритм, що 

наведений в [4], має складність  2nO  ) [5]. 

Висновки: 

1. В статті вирішується задача знаходження найкоротшого маршруту через графові 

моделі, що подані через околи і межі вершин. 

2. Для досягнення поставленої мети описано алгоритми знаходження простого ланцюга 

мінімальної довжини на неорієнтованому графі між вершинами a i b, побудови околів 

інверсного графа та його модифікація, алгоритм побудови простого шляху між заданими 

вершинами в орієнтованому графі. 

3. Внаслідок проведення порівняльної оцінки, встановлено, що наведені в статті 

алгоритми мають меншу складність, ніж алгоритми,що описані в [4]. Це дозволяє зробити 

висновок, що обране представлення графів для знаходження найкоротшого шляху є досить 

вдалим. 
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ПОРЯДОК ПОДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО "ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 
"Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка " 

запланований до випуску чотири рази на рік. Його основне призначення висвітлення проблем розвитку технічних, 

педагогічних, географічних та інших наук, результатів наукових досліджень, обмін передовим досвідом у науковій 

діяльності та підготовці наукових, науково-педагогічних і офіцерських кадрів. 

Редакційна колегія просить звернути увагу авторів статей на Постанову ВАК України "Про підвищення вимог до 

фахових видань, внесених до переліків ВАК України" за №7-05/1 від 15 січня 2003 р. Зокрема, на пункти З" і 4 цієї 

Постанови: 

п.3. «Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх 

приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2006 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі 

необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які 

спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття, 

формулювання цілей статті (постановка завдання), виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку, 

ключові слова.»; 
п.4. «Спеціалізованим вченим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати статті, подані до 

друку, як фахові лише за умови дотримання вимог до них, викладених у п. З даної постанови». 

Загальні вимоги до технічного оформлення статей 

Для забезпечення високої якості матеріалів у збірнику наукових праць редколегія просить авторів при оформленні 

статей дотримуватись наведених далі рекомендацій. 

Формат аркуша - А4 (210 х 297 мм). Розмір полів: верхнє, нижнє, праве - 2 см, ліве - 2 см. 

При написанні основного тексту статей українською, російською, англійською мовами необхідно використовувати 

шрифт – Тіmes New Roman №12 через 1,0 мм інтервал. Абзац має становити 10 мм. 

Обсяг статті - не більше, як правило, 4-8 стор., анотації - не більше, як правило, 6-9 рядків. Анотацію друкують 

курсивом, шрифт Тіmes New Roman, №11 Матеріали публікації обов'язково повинні займати повні сторінки (включаючи 

ілюстрації, список літератури та три анотації). Номер сторінки не проставляється У лівому верхньому куті аркуша 

проставляють індекс УДК, у правому верхньому куті на цьому ж рівні розміщують такі дані: науковий ступінь (наприклад, 

к.т.н., д.т.н., к.військ.н.), вчене звання (наприклад: проф., доц., с.н.с.), прізвище та ініціали авторів (один під другим). Після 

ініціалів кожного з авторів друкується в дужках скорочена назва установи, організації, де працює автор. 

Назву статті друкують прописними літерами (стиль - normal, шрифт – Тіmes New Roman № 12, без нахилу, 

жирний, без підкреслювань) по центру аркуша без переносів і відокремлюють від тексту одним порожнім рядком зверху та 

одним порожнім рядком знизу. 

Таблиці і рисунки друкують після посилань. Якщо у статті кілька таблиць чи рисунків - їх нумерують. Заголовки 

таблиць і рисунків необхідно розміщувати по центру, а нумерацію таблиць праворуч від таблиці (стиль normal, шрифт – 

Тіmes New Roman № 12) Рисунки повинні бути виконані за допомогою редактора Word, згруповані і являти собою один 

графічний об'єкт. Формули та позначення по тексту обов'язково набирати за допомогою Equation Editor - редактора 

формул Word, а не у текстовому режимі. У редакторі формул мають бути встановлені такі параметри - розміри: загальний – 

12 pt. великі індекси – 10 pt , малі індекси – 7 pt, великі символи – 14 pt. малі символи – 12 pt: стиль: текст, функції, змінні, 

матриці-вектори, числа – шрифт Тіmes New Roman Cyr, для решти стилів – шрифт Symbol, при цьому: строк. грецькі – 

прямі. Великі за розміром вирази та рівняння необхідно записувати у кілька рядків. 

Після закінчення тексту через один інтервал подають список літератури з дотриманням вимог ВАК України. Цей 

список повинен починатися із заголовка ліворуч - ЛІТЕРАТУРА (шрифт – Тіmes New Roman № 11). Далі, через один 

інтервал, вказується рецензент в наступному порядку: науковий ступінь (наприклад, к.т.н., д.т.н., к.військ.н.). вчене звання 

(наприклад: проф., доц, с.н.с), прізвище та ініціали рецензента. 

На адресу редколегії (03689, м. Київ, вул. Ломоносова,81. тел.: +38 (044) 521 - 33 - 82) мають бути надіслані 

наступні матеріали: 

Копія статті, оформлена згідно із наведеними вимогами; електронний варіант статті у вигляді файлу формату rtf для 

MS Word - 97 (або пізніша версія) на СD (СD–RW); рецензія доктора наук, відомого в даній галузі (з організації, де працює 

один із авторів); експертний висновок, завірений печаткою, про можливість відкритого публікування; дані про авторів - 

прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, адреса, контактний телефон, е-mail. 

СТАТТІ, ЯКІ НЕ ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ БУДЬ-ЯКІЙ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ВИМОГ, ДО ВИДАННЯ НЕ 

ПРИЙМАЮТЬСЯ! 

УВАГА! 
Редакційна колегія доводить до відома авторів, що згідно вимог ВАК «Збірник 

наукових праць ВІКНУ» з 2009 р. буде розміщуватись в Інтернеті у повному обсязі на 

сайті: ел. адреса: www.mil.univ.kiev.ua, та на сайті бібліотеки ім. Вернадського. 

 

Редакційна колегія: e-mail: lenkov_s@ukr.net 

http://www.mil.univ.kiev.ua/
mailto:lenkov_s@ukr.net
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