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УДК 681.3(07)                                                                                   к.т.н. Банзак Г.В. (ОПЗ) 

к.т.н. Банзак О.В. (ОДАТРЯ) 

Савран В.О. (ВІКНУ) 

 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СТРАТЕГИЙ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
В статье рассматривается сравнительное исследование различных стратегий 

технического обслуживания. В исследовании используются четыре тестовых объекта, 

различающиеся по своим структурным характеристикам и характеристикам надежности. 

Это, помимо прочего, позволяет проверить и одновременно продемонстрировать 

“работоспособность” разработанных методик определения оптимальных параметров 

различных стратегий технического обслуживания при различных исходных данных. 

Ключевые слова: среднее время восстановления элемента, техническое обслуживание, 

удельные потери стоимости. 

 
Вступление. Сложность процессов технического обслуживания (ТО) и многообразие 

влияющих на них факторов существенно затрудняют выбор между различными стратегиями 

ТО. Для объективного сравнения достоинств и недостатков различных стратегий ТО 

необходимо обеспечить примерное равенство (одинаковость) условий, в которых они 

применяются. 

При сравнении различных стратегий ТО мы будем руководствоваться следующими 

принципами: 

- сравнивать различные стратегии ТО можно только по результатам их применения к 

одному и тому же объекту; 

- тестовые объекты (на которых производится сравнение стратегий ТО) должны быть 

сопоставимы по структуре временных и стоимостных затрат на ТО и текущий ремонт; 

- показатели качества процесса ТО (целевые функции), по которым производится 

сравнение различных стратегий ТО, должны оцениваться на одинаковых интервалах 

эксплуатации объекта и при одинаковых параметрах процесса моделирования (если 

сравнение стратегий ТО производится по результатам моделирования); 

- сравниваться должны характеристики процесса ТО, полученные при оптимальных 

параметрах стратегий ТО, то есть сравниваться должны потенциальные возможности 

различных стратегий ТО. 

Основная часть. В исследовании используются 4 тестовых объекта, различающиеся по 

своим надежностным и структурным характеристикам. Это, помимо прочего, позволяет 

проверить и одновременно продемонстрировать “работоспособность” разработанных 

методик определения оптимальных параметров различных стратегий ТО при различных 

исходных данных. 

Для обеспечения сопоставимости структуры временных и стоимостных затрат на ТО и 

текущий ремонт задавались одинаковые для всех элементов и объектов характеристики 

ремонтопригодности и стоимости. 

Одинаковым для всех тестовых объектов заданы также и показатели, зависящие от 

предназначения объекта – удельные потери стоимости, которые несет внешняя система (в 

которой используется данный объект) в состоянии отказа объекта 
отк

c = 10 у.е./ч, и в 

состоянии ТО 
то

c = 1 у.е./ч. 

Для всех тестовых объектов по разработанным методикам [1,2] определены 

оптимальные параметры для трех стратегий ТО. Для краткости, как и ранее, будем называть 

их: “ТО по состоянию”, “адаптивное ТО” и “ТО по ресурсу”. 

Все расчеты производились для продолжительности эксплуатации 
э

T = 20 лет при 

непрерывной работе объектов. 
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Оптимальные параметры различных стратегий ТО определялись при идеализированном 

предположении о существовании для тестовых объектов измеряемых определяющих 

параметров для наименее надежных элементов, относящихся к множеству 

восстанавливаемых элементов 
в

E . Подмножества потенциально обслуживаемых элементов 

то
E  задавались таким образом, что в них включались все наименее надежные элементы. В 

тестовых объектах отсутствуют элементы, надежность которых была бы ниже, чем 

надежность любого из элементов 
то

E  (
вто

EE  ). Очевидно, что при этом условии при 

оптимальных параметрах стратегий ТО обеспечивается максимальная, потенциально 

возможная эффективность ТО, скорее всего недостижимая на практике. 

В табл. 1-4 представлены итоговые результаты расчетов оптимальных параметров 

различных стратегий ТО. На рис. 1-4 приведены графики средней наработки на отказ 
0

T  и 

удельной стоимости эксплуатации 
уд

c  от числа обслуживаемых элементов, получаемые при 

оптимальных параметрах соответствующих стратегий ТО.  

Таблица 1 

Сравнительные оценки показателей 0T , удc  и тиK  для объекта Test-1  

при различных стратегиях ТО 

Стратегия ТО 
ТО  

по состоянию 
Адаптивное ТО 

ТО  

по ресурсу 
Без ТО 

П
о
к
аз
ат
ел
и

 

(ц
ел
ев
ы
е 

ф
у
н
к
ц
и
и
) 0

T , ч 1660 1662 1609 1236 

уд
c , у.е./ч 0,01461 0,01408 0,01695 0,02187 

ти
K  0,99851 0,99877 0,99689 0,99919 

  0,180 0,179 0,184 0,085 

Параметры 

оптимальной 

стратегии ТО 

(
тр

0
T = 1500 ч) 



тоE =3 



тоU ={0,5;0,4;0,5} 



кT = 1200 ч 



тоE =3 



тоU ={0,5;0,4;0,5} 
 = 0,45;  = 0,5 



тоN = 1 



1тоE =3 



тоT = 1400 ч 

- 
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Рис. 1. Графики зависимости показателей 

0T  и 


удc  от числа обслуживаемых элементов при 

различных стратегиях ТО (объект Test-1): 

1 – ТО по состоянию; 2 – адаптивное ТО; 3 – ТО по ресурсу 
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Таблица 2 

Сравнительные оценки показателей 0T , удc  и тиK  для объекта Test-2  

при различных стратегиях ТО 

Стратегия ТО 
ТО 

по состоянию 
Адаптивное ТО 

ТО  

по ресурсу 
Без ТО 

П
о
к
аз
ат
ел
и
 

(ц
ел
ев
ы
е 

ф
у
н
к
ц
и
и
) 0

T , ч 695 702 676 294 

уд
c , у.е./ч 0,09852 0,08801 0,12009 0,66572 

ти
K  0,98610 0,99374 0,97564 0,99708 

  0,111 0,112 0,113 0,069 

Параметры 

оптимальной 

стратегии ТО (
тр

0
T = 

600 ч) 



тоE = 5 



тоU ={0,55;0,45; 

        0,25;0,6;0,5} 


кT = 250 ч 



тоE = 5 



тоU ={0,6;0,55;0,6, 

          0,5;0,6} 
 = 0,45;  = 0,5 



тоN = 1 



1тоE =5 



тоT = 240 ч 
- 

0
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Рис. 2. Графики зависимости показателей 

0T  и 


удc  от числа обслуживаемых элементов при 

различных стратегиях ТО (объект Test-2): 

1 – ТО по состоянию; 2 – адаптивное ТО; 3 – ТО по ресурсу 
 

Таблица 3 

Сравнительные оценки показателей 0T , удc  и тиK  для объекта Test-3  

при различных стратегиях ТО 

Стратегия ТО 
ТО 

по состоянию 
Адаптивное ТО 

ТО  

по ресурсу 
Без ТО 

П
о
к
аз
ат
ел
и
 

(ц
ел
ев
ы
е 

ф
у
н
к
ц
и
и
) 0

T , ч 15194 15136 15009 9458 

уд
c , у.е./ч 0,00154 0,00151 0,00169 0,00232 

ти
K  0,99982 0,99984 0,99967 0,99978 

  0,487 0,448 0,493 0,367 

Параметры 

оптимальной 

стратегии ТО  

(
тр

0
T = 15000 ч) 



тоE = 3 



тоU ={0,5;0,5; 0,5} 


кT = 10500 ч 



тоE = 3 



тоU ={0,7;0,6;0,5} 
 = 0,4;  = 0,5 



тоN = 1 



1тоE =4 



тоT = 16000 ч 

- 
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Рис. 3. Графики зависимости показателей 

0T  и 


удc  от числа обслуживаемых элементов при 

различных стратегиях ТО (объект Test-3): 

1 – ТО по состоянию; 2 – адаптивное ТО; 3 – ТО по ресурсу 

 

 

Таблица 4 

 

Сравнительные оценки показателей 0T , удc  и тиK  для объекта Test-4  

при различных стратегиях ТО 

Стратегия ТО 
ТО  

по состоянию 
Адаптивное ТО 

ТО  

по ресурсу 
Без ТО 

П
о
к
аз
ат
ел
и
 

(ц
ел
ев
ы
е 

ф
у
н
к
ц
и
и
) 0

T , ч 6575 5566 4879 914 

уд
c , у.е./ч 0,00668 0,00637 0,01180 0,02296 

ти
K  0,99736 0,99776 0,99323 0,99890 

  0,268 0,209 0,311 0,113 

Параметры 

оптимальной 

стратегии ТО 

(
тр

0
T = 5000 ч) 



тоE = 4 



тоU ={0,5;0,55; 

            0,65;0,85} 


кT = 500 ч 



тоE = 3 



тоU ={0,55;0,55; 

           0,55} 
 = 0,5;  = 0,5 



тоN = 3 



1тоE = 3 



1тоT = 600 ч 



2тоE = 3 



2тоT = 6000 ч 



3тоE = 4 



3тоT = 22000 ч 

- 
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Рис. 4. Графики зависимости показателей 

0T  и 


удc  от числа обслуживаемых элементов при 

различных стратегиях ТО (объект Test-4): 

1 – ТО по состоянию; 2 – адаптивное ТО; 3 – ТО по ресурсу 

 

 

По полученным результатам можно сделать такие выводы: 

1. Лучшей по показателям средней наработки на отказ 
0

T  и удельной стоимости 

эксплуатации 
уд

c  является стратегия “адаптивное ТО”. Затем следует стратегия “ТО по 

состоянию”. Худшей является стратегия “ТО по ресурсу”. Стратегия ТО считается лучшей, 

если график функции 


0
T   располагается выше (для функции 



уд
c  – ниже) по отношению к 

соответствующему графику для сравниваемой стратегии. Стратегия ТО, лучшая по 

показателю 


0
T , как правило, является лучшей и по показателю 



уд
c , и наоборот. 

2. Стратегии “ТО по состоянию” и “адаптивное ТО” весьма близки по получаемым 

показателям. Это объясняется их общей сущностью – при проведении ТО используется 

информация о фактическом текущем состоянии объекта. 

3. Эффективность различных стратегий ТО существенно зависит от надежностно-

стоимостной структуры объекта. Если распределение стоимости восстанавливаемых (в том 

числе и обслуживаемых) элементов близко коррелируется с распределением их показателей 

безотказности, различие в эффективности различных стратегий ТО сокращается. Это хорошо 

видно на примере объекта Test-2, для которого наименее надежные элементы одновременно 

являются и наиболее дорогостоящими.  

4. Оптимальные параметры различных стратегий ТО существенно зависят как от 

надежностно-стоимостной структуры объекта, так и от заданного требования к уровню 

безотказности объекта 
тр

0
T . Чем больше заданное значение 

тр

0
T , тем большее количество 

обслуживаемых элементов должно включаться в оптимальную стратегию ТО. 
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к.т.н. Банзак Г.В., к.т.н. Банзак О.В., Савран В.А. 

ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНИХ СТРАТЕГІЙ ТЕХНІЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

У статті розглядається порівняльне дослідження різних стратегій технічного 

обслуговування. У дослідженні використаються чотири тестових об'єкти, що розрізняються по 

своїх структурних характеристиках і характеристикам надійності. Це, крім іншого, дозволяє 

перевірити й одночасно продемонструвати “працездатність” розроблених методик визначення 

оптимальних параметрів різних стратегій технічного обслуговування при різних вихідних 

даних. 

Ключові слова: середній час відновлення елемента, технічне обслуговування, питомі 

втрати вартості. 

G.Banzak , O. Banzak, V. Savran 

A COMPARATIVE STUDY OF DIFFERENT STRATEGIES OF MAINTENANCE 

 

In clause comparative research of various strategy of maintenance service is considered. In 

research four test objects differing under the structural characteristics and characteristics of reliability 

are used. It, besides other, allows to check up and simultaneously to show "working capacity" of the 

developed techniques of definition of optimum parameters of various strategy of maintenance service at 

various initial data. 

Keywords: average time of restoration of an element, maintenance service, specific losses of cost. 
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УДК 681.324                                                                     д.т.н., проф. Барабаш О.В. (ДУТ) 

Кіреєнко В.В. (НУОУ) 

 
ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ 

СИСТЕМИ РОЗВІДКИ ПОВІТРЯНОГО ПРОТИВНИКА ТА ОПОВІЩЕННЯ 
 

У статті розглядається відомі властивості складних систем, такі як стійкість, 

надійність, живучість, відмово стійкість, які характеризують функціонування систем при 

впливі відмов та пошкоджень, але не дозволяють у повній мірі описати процеси функціонування 

в умовах значних пошкоджень, впливу потоків відмов і несправностей та інших внутрішніх та 

зовнішніх дестабілізуючих впливів.  

Запропоновані напрямки підвищення функціональної стійкості системи розвідки 

повітряного противника та оповіщення. 

Ключові слова: складна система, система розвідки повітряного противника та 

оповіщення, функціональна стійкість. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Більшість систем, які вивчає сучасна 

наука, є складними. При чому функціонування їх неможливо описати простою сумою 

взаємодій їх елементів. До таких відносяться соціальні, біологічні, технічні системи різних 

видів. Не дивлячись на неоднозначність поняття "складна система", можна виділити ряд 

притаманних їй ознак [1]: велика кількість взаємно пов’язаних та взаємодіючих між собою 

елементів; складність функцій, що виконує система та направлених на досягнення заданої 

цілі функціонування; можливість розбиття системи на підсистеми, цілі функціонування яких 

підпорядковані загальній цілі функціонування всієї системи; управління розгалуженою 

інформаційною мережею та інтенсивними потоками інформації; взаємодія з зовнішньою 

середою та функціонування в умовах впливу випадкових факторів. За переліченими 

ознаками, система розвідки повітряного противника та оповіщення (далі – СРПП) є 

складною системою. 

Складні технічні та організаційні системи орієнтуються на виконання деякого 

специфічного ряду задач, які ставить перед собою людина. Аналіз стану таких систем 

неможливий без аналізу якості виконання ними своїх функцій. Дослідження існуючих 

підходів підвищення ефективності складних технічних систем, до яких в повній мірі 

відноситься і СРПП дозволили зробити висновок о формуванні нового підходу, пов’язаного з 

забезпечення в системі властивості функціональної стійкості.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій Аналіз наукових робіт показав, що теорія 

синтезу функціонально стійких складних технічних систем розроблена для динамічних, 

інформаційних, псевдосупутникових радіонавігаційних систем, систем управління 

літальними апаратами [2,3,4,5], але не знайшла відображення для забезпечення 

функціональної стійкості організаційних систем, до класу яких і належить система розвідки 

повітряного противника та оповіщення. 

Слід відмітити, що в залежності від ступеня складності організації СРПП 

функціональна стійкість може проявлятися (і відповідно кількісно оцінюватись) як стійкість 

до помилок, надійність, живучість, відмовостійкість, адаптивність, перешкодостійкість та ін. 

Проблеми стійкості присвячено низька робіт, основними з яких є монографії А.М.Ляпунова, 

А.Н. Колмогорова, Р. Калмана, Ж.Ла-Салля, С.Ліфшеця та інш. [6]. 

Формулювання цілей статті (постановка завдань). Метою статті є подальший 

розвиток підходу щодо оцінювання функціональної стійкості на етапі побудови системи 

розвідки повітряного противника та оповіщення. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Сформулюємо визначення функціональної 

стійкості СРПП на основі теоретичного підходу, який розроблений в роботі [3] 

Функціональна стійкість системи розвідки повітряного противника та оповіщення – це її 

властивість перебувати у справному стані, тобто виконувати потрібні функції в межах 
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заданого часу або напрацюванні в умовах відмов при впливі зовнішніх та внутрішніх 

дестабілізуючих факторів. 

Особливий інтерес представляють ті властивості системи, які забезпечують можливість 

її заданого функціонування при зміні параметрів зовнішнього та внутрішнього середовища в 

продовж тривалих проміжків часу. Властивість функціональної стійкості може проявлятися 

(і відповідно кількісно оцінюватись) як стійкість до помилок, надійність, живучість, 

відмовостійкість, адаптивність, перешкодостійкість та ін. 

Однак, слід зауважити, що окремо ні одна з цих властивостей не відображає того, що 

розуміється під функціональною стійкістю системи, і всі в комплексі вони також не здатні її 

охарактеризувати, оскільки не відображають одночасно активний характер властивості 

функціональної стійкості при впливі навіть невідомих збурень, відбір тих якостей, які 

повинні бути збережені за рахунок того чого це збереження може бути отримано (табл. 1) 

Таблиця 1 

Місце функціональної стійкості в класифікації властивостей складних систем 

 

Властивість Сутність Вплив 
За рахунок чого 

забезпечується 

Стійкість Збереження координат 

руху під впливом збурень 

Збурення, які поступають 

на вхід системи 

Нечутливість до 

збурень, реалізація 

принципів управління 

по відхиленню 

Надійність 

(безвідмовність) 

Збереження параметрів 

функціонування в 

заданих межах 

Експлуатаційні відмови, 

які зумовлені фізичним 

старінням 

Застосування надійної 

елементної бази та 

системи технічного 

обслуговування 

Відмовостійкість Збереження 

функціонування з 

заданою якістю при 

відмовах в елементах 

системи 

Експлуатаційні відмови 

та збої елементів 

Застосування всіх видів 

резервів, можливість 

деградації системи до 

заданого рівня 

Живучість Спроможність 

протистояти зовнішнім 

впливам, зберігаючи 

обмежене 

функціонування 

Бойові пошкодження та 

вплив зовнішнього 

середовища 

Захист від вогневого 

впливу противника; 

відновлювальний 

ремонт 

Перешкодостійкість  Збереження повноти 

інформації при обробці 

та передачі 

Информационное 

воздействие противника 

и внешней среды 

Захист каналів зв’язку, 

перешкодостійке 

кодування 

Функціональна 

стійкість 

Збереження виконання 

основних функцій 

(можливо з погіршенням 

якості) в умовах 

внутрішніх та зовнішніх 

впливів 

Експлуатаційні відмови, 

збої, пошкодження, 

зовнішні впливи, 

помилки особового 

складу 

Застосування 

інформаційної, 

обчислювальної, 

енергетичної 

надлишковості 

 

Стійкість залежить від виду системи та від чого, та яким чином оцінювати “інертність” 

(стійкість) обраного режиму її роботи. Тому, окрім визначення системи, потрібен критерій, 

який дозволяє вирішувати, суттєво чи ні зміниться робота системи під впливом збурень. 

Більшість результатів теорії стійкості отриманих на сьогоднішній день, відноситься до 

диференційних рівнянь. Тому доцільно розглянути спочатку постановку задачі для 

вирішення системи диференційних рівнянь, а потім перейти до визначення функціональної 

стійкості складних ієрархічних систем до класу яких відноситься система розвідки 

повітряного противника та оповіщення. 
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Головною відмінністю стійкості функціонування від функціональної стійкості є те що: 

стійкість функціонування характеризує зміну координат незбуреного та збуреного руху 

системи. 

),,0[t,)]z,t(z),z,t(z[

)z,z(,00

00

00





 
де )(zz 00   – початкові умови – координати фазового простору 0z  при незбуреному 

русі; 

)(zz 00   – координаты фазового пространства при збуреному русі; 

 ρ – метріка простору Z; 

ε, θ – задані числа які характеризують відхилення збуреного руху від незбуреного. 

На даний час для різних систем та різних визначень розроблено достатньо методів 

аналізу стійкості. До основних можна віднести: методи Ляпунова, Вишнеградського, 

Гурвіца, Найквиста, Попова та ін. [6]. В класичної теорії стійкості розроблені критерії та 

признаки, за якими можна встановити факт стійкості системи (рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно визначенню [8], під надійністю системи розуміється здатність зберігати в 

часі в встановлених межах значення ознак та параметрів, які характеризують ті властивості, 

які визначають її спроможність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах. З 

точки зору надійності насамперед має значення, функціонує СРПП в даному відношенні, 

тоді як стійкість передбачає активне збереження СРПП визначених характеристик 

безвідносно до того, відіграють вони будь-яку роль в більш загальній системі.  

Ведемо ряд понять, які характеризують надійність СРПП. 

Відмова – це подія, при якій деякій елемент СРПП (радіолокаційний комплекс або лінія 

зв’язку) втрачає здатність виконувати функції по обробці та передачі інформації . 

Відновлення – це процес в якому елемент СРПП, що відмовив набуває здатність 

виконувати задані функції по обробці та передачі інформації.  

Імовірність безвідмовної роботи  tr  характеризується продуктивністю елемента СРПП 

   в заданому проміжку часу  t, : 

  ,1)(t,0P)t(r   

де  









.станінеробочомувперебуваєСРППэлемент0еякщо,0

;станіробочомувперебуваєСРППелемент0якщо,1
 

Імовірність відновлення елемента СРПП є функція 

Класична теорія стійкості 

Поняття та  

визначення стійкості 

 стійкість по Ляпунову; 

 асимптотична стійкість; 

 експоненційна стійкість; 

 гармонічна стійкість; 

 стійкість по Лагранжу; 

 стійкість при постійно діючих 

збуреннях; 

 практична стійкість. 

Методи визначення 

стійкості систем 

 умови (необхідні та достатні); 

 критерії стійкості; 

 ознаки стійкості; 

 запас стійкості; 

 область стійкості. 

Рис. 1. Класифікація понять класичної теорії стійкості 
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  ,0)(t,01)t(u   
де   ,)(t,P 10   – імовірність того, що (при виконанні відновлювальних 

робіт) для будь-якого  , яке належить до інтервалу часу  t,0 , продуктивність    

залишається рівною нулю та характеризує можливості  елементу СРПП по досягненню 

заданої продуктивності після відмови. 

На етапі побудови СРПП, основним методом підвищення надійності є застосування 

різних видів надлишковості – функціональної, алгоритмічної, технічної (апаратної і 

програмної), топологічної та часової. 

Одним із напрямків підвищення якості функціонування СРПП є забезпечення 

відмовостійкості – по суті це резервування окремих елементів СРПП. Відмовостійкість 

визначається [2], як унікальна властивість цифрової системи яка забезпечує функціонування 

та надає можливість продовжувати виконання заданих програмою процедур і після 

виникнення несправностей. 

Основний показник відмовостійкості Q  визначається на основі марковської моделі 

наступним чином: 

                                                  

 
,

T

zL

Q
ПВ

m

1i
0zSi




                                                                 (1) 

де   zzL
is  -перетворення Лапласа від імовірності знаходження системи у всіх 

відмовних станах, виключаючи стан повної відмови ÏÎS ; 

ПВТ  – середній наробіток системи до повної відмови, визначається відповідно виразу: 

                                                    ;zLT
m

0i
0zSiПО 




                                                              (2) 

m  - кількість відмовних станів системи. 

Сутність показника Q  міститься у відношенні часу роботи системи в відмовних станах 

до всієї наробітки системи до повної відмови. 

Чим вище Q  тим ефективніше система супроводження відмов. 

Живучість – властивість системи зберігати обмежену працездатність в умовах 

зовнішніх впливів, які призводять до відмов її складових частин. Живучість характеризує 

здатність системи протистояти розвитку критичних відмов за будь-яких умов експлуатації, в 

тому рахунку не передбачених документацією [9]. 

Прикладом функціональної оцінки живучості є судна, енергетичні системи, мережі 

передачі інформації, обчислювальні системи і т.п. Під живучістю мережі розуміється її 

чутливість до пошкоджень. Основним параметром оцінки живучості обчислювальних систем 

є функція  

                                                        
 

,
N

t,i
t,iN




                                                                  (3) 

де  t.i  – математичне очікування продуктивності обчислювальної системи в момент 

часу 0t  ; 

N  – сумарна продуктивність системи в цілому. 

Адаптивність – це здатність системи пристосовуватись до зовнішніх умов для 

оптимального досягнення загальної мети системи [6]. Адаптивні системи в техніці 

визначають як системи, які автоматично пристосовуються до непередбачених змін 

параметрів зовнішнього середовища і самої системи. 

Таким чином, розглянуті вище властивості характеризують функціонування СРПП в 

умовах впливу деяких факторів зовнішнього середовища, здатних порушити заданої, 

функціонування системи:  
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– надійність системи характеризує її спроможність до нормального функціонування в 

заданих режимах та умовах; 

– стійкість – продовження того ж функціонування при впливі збурень; 

– адаптивність – збереження деякої частини системи при зміні множини параметрів, яка 

дозволяє оптимальним чином досягнути тієї цілі, яка була намічена. 

В залежності від типу призначення системи функціональна стійкість забезпечується 

різними засобами та видами надлишковості, які будуть закладені в систему на етапі 

проектування та використовуються в процесі експлуатації.  

Висновки та перспективи подальших досліджень.  

Таким чином, велика кількість різних трактувань властивостей функціональної 

стійкості, які розрізняються не тільки при переході від живої природи до технічних систем, а 

також в залежності від типу, призначення, способу організації технічної  системи ставить дві 

основні задачі: вироблення деякого загального виявлення, критеріїв оцінювання та методів 

підвищення функціональної стійкості незалежно від типу системи; глибоке вивчення 

окремих класів технічних систем та визначення найбільш ефективних шляхів підвищення їх 

функціональної стійкості. 

Задача визначення функціональної стійкості складних систем до яких відноситься 

система розвідки повітряного противника та оповіщення, вимагає додаткового 

обґрунтування  показників та критеріїв, розроблення запасу та областей функціональної 

стійкості. 
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ПОНЯТИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

СИСТЕМЫ РАЗВЕДКИ ВОЗДУШНОГО ПРОТИВНИКА И ОПОВЕЩЕНИЯ 

 

В статье рассматриваются известные свойства сложных систем, такие как стойкость, 

надежность, живучесть, отказоустойчивость, которые характеризуют функционирование 

систем при влиянии отказов и повреждений, но не позволяют в полной мере описать процессы 

функционирования в условиях значительных повреждений, влияния потоков отказов, 

неисправностей и других внутренних и внешних дестабилизировавших влияний. Предложены 

направления повышения функциональной устойчивости системы разведки воздушного 

противника и оповещения 

Ключевые слова: сложная система, система разведки воздушного противника и 

оповещения, функциональная устойчивость. 
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Oleg Barabash, Vladimir Kireenko  

CONCEPT AND DEFINITION OF STABILITY OF FUNCTIONAL PROPERTIES OF 

EXPLORATION AND ALERTS ENEMY AIRCRAFT 

 

The article discusses the known properties of complex systems, such as stability, reliability, 

survivability, fault tolerance that characterize the functioning of the systems under the influence of failure 

modes. However, these properties do not allow you to fully describe the processes functioning in the 

context of significant damage, the impact of flow failures, malfunctions, and other internal and external 

influences destabilize. The directions of increasing functional stability of exploration and alerts enemy 

aircraft 

Keywords: complex system, the intelligence of the enemy aircraft and alerts, functional stability. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

УГЛОМЕРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТРЕХКООРДИНАТНОЙ НАЗЕМНОЙ  

РЛС С ВИДЕОИМПУЛЬСНЫМ ЗОНДИРУЮЩИМ СИГНАЛОМ  

 
В статье предлагаются принципы построения угломерной системы для наземной 

маловысотной РЛС со сверхширокополосным видеоимпульсным зондирующим сигналом без 

несущейз частоты. Традиционные трехкоординатные РЛС микроволнового диапазона зачастую 

не обеспечивают требуемой точности измерения дальности, малых углов места и азимута 

маловысотных целей. При небольших размерах антенны погрешности измерения азимута 

сравнительно велики.  Для улучшения точностных характеристик] предложено использовать в 

РЛС сверхширокополосные видеоимпульсные зондирующие сигналы наносекундной 

длительности без несущей частоты. Предложение основано на использовании в РЛС зеркальной 

антенны с двумя облучателями, разнесенными вдоль оси зеркала, и двух каналов приема. Угловые 

координаты цели определяют по измерениям формы сигнала в двух каналах приема. 

Предложение может обеспечить пеленгование цели в секторе малых углов места над землей.  

Ключевые слова: сверхширокополосный видеоимпульсный зондирующий сигнал, 

зондирующий сигнал без несущей частоты, трехкоординатный наземный радиолокатор.  

 

Постановка задачи и анализ известных публикаций. Традиционные 

трехкоординатные РЛС микроволнового диапазона зачастую не обеспечивают требуемой 

точности измерения дальности, малых углов места и азимута маловысотных целей [2]. В 

секторе малых углов места земля искажает направленные свойства антенны РЛС, в 

результате чего обычно не удается достоверно измерить углы места менее 0.5. При 

небольших размерах антенны погрешности измерения азимута сравнительно велики. Иногда 

имеется также потребность в повышении точности измерения дальности.  

Для улучшения точностных характеристик в литературе [1] предложено использовать в 

РЛС сверхширокополосные видеоимпульсные зондирующие сигналы наносекундной 

длительности без несущей частоты. Это позволяет значительно улучшить точность 

измерения дальности. В литературе [1] предложены также принципы измерения угловых 

координат в такой РЛС. Азимут измеряют по времени запаздывания видеоимпульсов в двух 

приемных антеннах, разнесенных по горизонтали, а угол места – в двух антеннах, 

разнесенных по высоте. Угломерная система такой РЛС содержит четыре приемных 

антенны, что весьма затруднительно реализовать практически. Кроме того, известные 

принципы измерения угловых координат для такой РЛС также становятся 

неработоспособными в секторе малых углов места.  
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Поэтому в настоящее время имеется практическая потребность совершенствования 

наземных маловысотных РЛС с видеоимпульсным зондирующим сигналом и поиска новых 

принципов построения угломерных систем для такой РЛС.  

Цель статьи. Целью статьи является разработка принципов построения угломерной 

системы для наземной маловысотной РЛС с видеоимпульсным зондирующим сигналом без 

несущей частоты.  

Предлагаемые ниже новые принципы построения угломерной системы для наземной 

маловысотной РЛС с видеоимпульсным зондирующим сигналом без несущей частоты 

основаны на использовании в РЛС зеркальной антенны с двумя рупорными облучателями, 

разнесенными вдоль оси зеркала, и двух каналов приема, связанных с этими облучателями. 

При этом наличие отраженных от земли эхо-сигналов цели принципиально необходимо для 

построения угломерной системы.  

В предложении используются следующие известные и экспериментально 

подтвержденные свойства видеоимпульсов поля радиоволн над землей, которые изложены в 

литературе [1].  

При отражении видеоимпульсов поля радиоволн от земли (или цели) видеоимпульсы 

изменяют свою полярность. При отражении радиоволн от земли и цели зондирующий 

видеоимпульс поля радиоволн размножается и на вход приемника будут приходить три 

видеоимпульса эхо-сигналов цели:  

первый видеоимпульс, распространяющийся по пути антенна – цель – антенна;  

второй видеоимпульс, представляющий сумму полей, распространяющийся по пути 

антенна – цель – земля – антенна и антенна – земля - цель – антенна;  

третий видеоимпульс, распространяющийся по пути антенна – земля – цель – земля – 

антенна.  

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

относительно земли обычно ничтожно мал, поэтому приближенно можно считать, что 

видеоимпульсы эхо – сигналов цели в этих направлениях почти одинаковы.  

Упрощенный эскиз антенной системы предлагаемой РЛС представлен на рис.1.  

                    Зеркало 

                  антенны 3 

                                                                  Первый приемо- 

                                                            передающий рупорный 

                                                                      облучатель 1 

                                                                                                     Второй приемный 

                                                                                                     рупорный облучатель 2 

 

 

 

 

                                                     Прямоугольные                                 Коаксиальные 

                                                       волноводы 4                                         фидеры 5 

                    h 

                                          f                                d 

 

                                                                             Поверхность земли 

 

 

                                               Рис. 1. Антенная система РЛС  

 

Антенная система содержит зеркальную антенну с зеркалом 3 в виде эллиптической 

вырезки из параболоида вращения и с двумя облучателями 1, 2 в виде экспоненциальных 

рупоров с прямоугольной апертурой. Первый облучатель 1 расположен в фокусе зеркала и 
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работает поочередно на передачу и прием. Второй облучатель 2 работает только на прием и 

смещен вдоль оси зеркала на расстояние d относительно первого облучателя. Облучатели 

возбуждаются отрезками прямоугольных волноводов 4, которые запитываются 

коаксиальными фидерами 5. Антенна расположена на высоте h над землей, излучает 

радиоволны вертикальной поляризации, а ось зеркала направлена горизонтально. При обзоре 

пространства антенну вращают по азимуту, а сканирование антенны по углу места не 

используется.  

Для пояснения сути предлагаемых принципов построения угломерной системы РЛС 

ниже приводятся необходимые математические соотношения.  

Реальный видеоимпульсный зондирующий сигнал никогда не имеет форму одиночного 

видеоимпульса правильной прямоугольной формы, а представляет собой короткий волновой 

пакет (вейвлет) из нескольких положительных и отрицательных всплесков наносекундной 

длительности [1]. Для математического описания такого сигнала предлагается использовать 

следующее соотношение  
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где:  U(t) - напряжение сигнала генератора видеоимпульсов;  

t - время (отсчет времени ведется от начала видеоимпульса);  

Um - амплитуда видеоимпульса;  

0 - длительность всплеска видеоимпульса (определяется средней частотой спектра 

сигнала 0 = 0.5/fср);  

M - показатель затухания всплесков сигнала;  

N - количество всплесков напряжения на интервале видеоимпульса (N нечетное).  

Эту модель можно использовать на временном интервале 0< t <N0.  

Исследования показали, что при отражении видеоимпульса поля радиоволн от земли 

(или цели) полярность сигнала изменяется, уменьшается амплитуда видеоимпульса, но 

форма видеоимпульса почти не изменяется. Это позволяет для модели сигнала (1) записать 

следующее соотношение для видеоимпульса поля принимаемых радиоволн в канале первого 

облучателя 1  
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где  Am – неизвестный амплитудный коэффициент, зависящий от мощности 

передатчика, характеристик антенны, отражательных характеристик цели и дальности;  

t – время (отсчет времени от начала прихода эхо-сигнала);  

t1 – время запаздывания видеоимпульса отраженной от земли радиоволны 

относительно видеоимпульса прямой волны, равное  

1

2 sinh
t

c


   ;                                                          (3) 

h - высота подъема антенны РЛС над поверхностью земли;  

 - угол места маловысотной цели; с – скорость света;  

R0, KS – коэффициенты отражения Френеля и шероховатости [2] на средней частоте 

спектра сигнала, а другие обозначения были пояснены выше.  

Формула (2) является приближенной, не учитывает искажения формы видеоимпульса 

сигнала антенной и целью и справедлива только в секторе малых углов места.  

Первое слагаемое в формуле (2) рассчитывается на временном интервале 0<t <N0, 

второе слагаемое справедливо на интервале t1< t <t1+N0, а третье слагаемое имеет 

отличные от нуля значения на интервале 2t1< t <2t1.+ N0.  
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Примеры расчета формы видеоимпульса эхо-сигнала цели в канале первого облучателя 

1 представлены на рис.2, 3 для углов места цели =2 и 0.5соответственно. Расчеты 

проведены для следующих значений параметров 0 = 1/3 нс; М = 2; N = 11; Am  = 1; h = 20 м; 

для влажной земли с мелкомасштабными неровностями высотой 0.3 м.  

                               Угол места 2                                                     Угол места 0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Рис. 2. Эхо-сигнал цели                                    Рис. 3. Эхо-сигнал цели 

Из этих рисунков видно, что форма видеоимпульса эхо-сигнала существенно зависит от 

угла места цели и содержит информацию об этом угле. Предлагаемый метод определения 

угла места цели по эхо-сигналу в канале первого облучателя 1 основан на анализе формы 

видеоимпульса эхо-сигнала и получения из нее информации об этом угле. От одного 

зондирующего видеоимпульса РЛС к верхней антенне приходят три видеоимпульса эхо-

сигнала цели. При сравнительно больших углах места цели (более 1) эти видеоимпульсы 

разделяются по времени. Это позволяет измерить время запаздывания t1 второго 

видеоимпульса относительно первого и из формулы (3) определить угол места цели. При 

этом погрешность угла места определяется погрешностью измерений t1. Время 

запаздывания t1 следует измерять по запаздыванию пиковых значений видеоимпульсов с 

учетом того, что они имеют противоположную полярность.  

При малых углах места цели (менее 1) три видеоимпульса эхо-сигнала накладываются, 

частично подавляют друг друга и сливаются в один видеоимпульс. В этом случае измерить 

время запаздывания t1 и воспользоваться формулой (3) нельзя. Однако форма 

результирующего видеоимпульса также будет содержать информацию об угле места цели. 

Ниже поясняется, как можно определить угол места цели в этом случае.  

Предлагается определять угол места маловысотной цели путем анализа и цифровой 

обработки формы видеоимпульса эхо-сигнала. Суть предлагаемого метода состоит в 

следующем. Наблюдают эхо-сигнал цели на временном интервале видеоимпульса 0-tK, 

измеряют мгновенные значения сигнала и запоминают массив U(t) время – напряжение 

сигнала (с учетом знака, так как сигнал имеет положительные и отрицательные всплески). 

Такой массив иногда можно получить, например, с помощью аналого-цифровых 

преобразователей. Из этого массива определяют максимальное пиковое значение сигнала 

Um1 и момент времени tm1 его появления.  

После этого угол места цели предлагается определять из решения следующего 

трансцендентного уравнения  
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где  U1(t) – напряжение сигнала, определенное формулой (2);  

Um2, tm2 – расчетные максимальное пиковое значение сигнала U1(t) и соответствующее 

ему время на интервале 0-tK.  

Решение уравнения (4) производится следующим образом. В интервале малых углов 

места 0-1 задают текущее значение угла. По формуле (2) рассчитывают сигнал U1(t) и 

находят Um2, tm2. После этого вычисляют функционал (4) и запоминают результат. Повторяя 
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такие расчеты для множества значений угла места, находят, при каком угле функционал 

минимален и этот угол будет соответствовать углу места цели.  

Пример графического решения уравнения (4) представлен на рис.4. При этом угол 

места цели был 0.2, а параметры сигнала и угломерной системы указаны выше.  

 

                                     F() 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Рис. 4. Решение уравнения (4) 

 

Для определения азимута цели используют эхо-сигналы в каналах приема первого и 

второго облучателей антенны. Грубо оценить азимут можно известным амплитудным 

методом [2]. При вращении антенной системы по азимуту находят, при каком азимуте оси 

антенны эхо-сигнал в любом из каналов будет максимален. Однако ошибка пеленгования 

при этом может составить несколько градусов, что зачастую совершенно неприемлемо. 

Уточнить азимутальный угол цели  относительно оси антенны предлагается на основе 

измерения времени запаздывания t эхо-сигналов в каналах приема первого и второго 

облучателей антенны. Проведенные расчеты показали, что форма видеоимпульса сигнала в 

канале второго облучателя 2 будет примерно такой же, как и в первом облучателе 1, но 

видеоимпульс второго канала придет позднее, а время запаздывания определяется 

геометрией системы и будет равно  
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где  ,  - угловые координаты цели;  

d – смещение второго облучателя 2 вдоль оси зеркала относительно первого облучателя 

1.  

По измеренным ранее значениям t и  из формулы (5) можно определить уточненное 

значение азимутального угла цели.  

Достоинством предложенных методов измерения угла места и азимута цели является 

то, что они могут быть реализованы для работы в секторе малых углов места над землей с 

приемлемой для практики точностью. Предложенная РЛС может измерить такие малые углы 

места, которые известными методами измерить пока не удается.  

Недостатком предложений является то, что для их реализации потребуется обеспечить 

очень жесткие требования к измерительной аппаратуре по измерению мгновенных значений 

сигнала с очень малой временной дискретой. Современное состояние развития радиотехники 

и вычислительной техники позволяет надеяться на то, что эти трудности могут быть 

преодолены.  

Вывод. Предложены принцип построения угломерной системы для наземной 

маловысотной трехкоординатной РЛС с несинусоидальным сверхширокополосным 

видеоимпульсным зондирующим сигналом без несущей частоты на основе использования в 

ней зеркальной антенны с двумя облучателями, разнесенными вдоль оси зеркала, и двух 

каналов приема. Предложены также новые методы углометрии для такой РЛС. Эти методы 

позволяют обеспечить измерения угла места и азимута цели в секторе малых углов места над 

землей с приемлемой точностью. Другие известные методы этого пока обеспечить не могут. 
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Предложения могут быть реализованы при построении новых образцов наземных 

маловысотных РЛС.  
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КУТОМІРНА СИСТЕМА ДЛЯ ТРЕХКООРДИНАТНОЇ НАЗЕМНОЇ  

РЛС ІЗ ВІДЕОИМПУЛЬСНИМ ЗОНДУЮЧИМ СИГНАЛОМ  

 

У статті пропонуються принципи побудови кутомірної системи для наземних 

маловисотних РЛС із надширокосмуговим відеоімпульсним зондуючогочим сигналом без несучої 

частоти. Традиційні трьохкоординатні РЛС мікрохвильового діапазону часто не забезпечують 

необхідної точності виміру дальності, малих кутів місця і азимута маловисотних цілей. При 

невеликих розмірах антени похибки вимірювання азимута порівняно великі. Для поліпшення 

точностних характеристик запропоновано використовувати в РЛС надширокосмугові 

відеоімпульсні зондувальні сигнали наносекундной тривалості без несучої частоти. Пропозиція 

заснована на використанні в РЛС дзеркальної антени з двома опромінювачами, рознесеними 

уздовж осі дзеркала, і двох каналів прийому. Кутові координати цілі визначають за 

вимірюваннями форми сигналу в двох каналах прийому. Пропозиція може забезпечити 

пеленгація цілі в секторі малих кутів місця над землею. 

Ключові слова: надширокосмуговий відеоімпульсний зондувальний сигнал, зондувальний 

сигнал без несучої частоти, трикоординатний наземний радіолокатор  

 

V. Bahvalov 

ANGLE DETECTING SYSTEM OF THREE-COORDINATE GROUND RADAR VIDEO PULSE 

ULTRA-WIDEBAND RANGING SIGNAL. 
 

The article proposes principles of goniometric system for on - Earth low altitude radar with ultra-

wideband video pulse signal probing schim without nesuscheyz frequency. Triaxial traditional radar 

microwave band often do not provide the required accuracy of measurement range , low elevation angle 

and azimuth low-altitude targets. When small - large size antenna azimuth measurement errors are 

relatively large. To improve the accuracy characteristics ] proposed to use ultra-wideband radar video 

pulse probing signals of nanosecond duration of the free carrier. The proposal is based on the use of a 

radar reflector antenna with two illuminators, spaced along the axis of the mirror, and two receiving 

channels. Angular coordinates of the target is determined by measuring the shape of the signal in the two 

channels reception. Offer can provide direction finding purpose in the small elevations above the ground. 

Keywords: ultra-wideband video pulse ranging signal, ranging signal without carrier frequency, 

three-coordinate ground radar. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ЧИСЛА РЕМОНТНИХ ОРГАНОВ В 

ГРУППИРОВКЕ ОБЬЕКТОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 

 
Предложена методика определения оптимального числа ремонтных органов в группировке 

объектов РЭТ, основанная на применении имитационной статистической модели процесса 

технического обслуживания и ремонта. Приводится пример применения методики. 

Ключевые слова: ремонтный орган, техническое обслуживание, имитационная 

статистическая модель. 

 

Содержательно постановку задачи можно описать следующим образом. Имеется 

множество (группировка) объектов радиоэлектронной техники (РЭТ), размещенных на 

определенной территории для решения некоторой общей задачи. Каждый объект РЭТ 

представляет собой сложное техническое устройство, текущий ремонт и обслуживание 

которого может осуществляться как обслуживаемым персоналом (расчетом), так и с 

привлечением ремонтного органа (РО). Относительная доля отказов, которые могут 

восстанавливаться силами расчетов и РО, может быть различной в зависимости от свойств 

ремонтопригодности объекта РЭТ, которые «заложены» в него при создании объекта. РО 

могут требоваться не только для восстановления объектов РЭТ, но и для их технического 

обслуживания (ТО). РО могут быть как подвижными (РО прибывает к месту ремонта или ТО 

объекта), так и стационарными (отказавший объект доставляется к месту расположения РО). 

С учетом всего сказанного ясно, что требуемое количество РО в группировке зависит от 

числа объектов РЭТ, свойств безотказности и ремонтопригодности объектов РЭТ, от 

производительности РО, от инфраструктуры в пределах территории группировки и от 

многих других факторов.  

Задачу определения оптимальных параметров системы РО формально представим в 

следующем виде [1]: 
тр

протообп
)P,P,В,Б,( TNT 


; 

роP
ротообуд

min)P,PC,,В,Б,( 


Nc ,                                     (1) 

где )(
п
T  - среднее время простоя объекта РЭТ в неработоспособном состоянии; 

тр

п
T  - заданное требуемое (допустимое) время простоя объекта РЭТ; 

)(
уд
c  - удельная стоимость эксплуатации объекта РЭТ; 

об
N  - число объектов РЭТ в группировке; 

Б, В и С - обобщенные параметры, характеризующие свойства безотказности, 

восстанавливаемости (ремонтопригодности) и стоимости объекта РЭТ; 

то
P  - обобщенный параметр, определяющий характеристики системы технического 

обслуживания (ТО) объекта РЭТ; 


ро
P  - искомые оптимальные параметры системы РО. 

В [2,3] разработана имитационная статистическая модель (ИСМ), с помощью которой 

имеется возможность прогнозировать оценки показателей )(
п
T  и )(

уд
c  при известных 
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параметрах: 
об

N , Б, В, С, 
то

P  и 
ро

P . Параметр 
ро

P  при этом определяется следующим 

образом: 

ророарородроро
,,,,P EcN  ,                                              (2) 

где  
ро

N  - число РО в группировке; 
род

  - среднее время движения РО к месту ремонта 

(или доставки объекта в РО); 
аро

  - административное время РО (время подготовки РО к 

выполнению ремонтных работ); 
ро

c  - удельная стоимость затрат при применении РО 

(стоимость часа работы); 
ро

E  - подмножество элементов, отказы которых могут 

восстанавливаться в данном РО (номенклатура ремонтируемых элементов).  

Параметр 
род

  в (2) является характеристикой группировки, так как зависит от 

инфраструктуры территории, на которой размещена группировка. Параметры 
аро

 , 
ро

c  и 
ро

E  

в основном определяются характеристиками объекта РЭТ, для ремонта которых 

предназначается РО. Таким образом, из всех параметров, входящих в (2), оптимальному 

выбору в условиях конкретной группировки подлежит лишь параметр 
ро

N  (если, конечно, 

речь не идет об этапе проектирования РО). С учетом этого задача (1) естественным образом 

преобразуется в задачу оптимизации числа РО в группировке 
ро

N . Постановка этой задачи 

имеет следующий вид: 

 
тр

проп
)( TNT 


;                                                           (3,а)  

ро

min)(
роуд

N
Nc 


,                                                        (3,б) 

где 


ро
N  - искомое оптимальное значение числа РО в группировке. 

Очевидно, что целевые функции )(
роп

NT  и )(
роуд

Nc  в (3) по-прежнему зависят также 

от всех остальных параметров процесса ТОиР, как и в (1), все они присутствуют в (3) в 

неявном виде. В задаче (3) все эти параметры считаются зафиксированными. 

Простые физические соображения позволяют утверждать, что функции )(
роп

NT  и 

)(
роуд

Nc  не имеют экстремума по переменной 
ро

N . Характер этих функций качественно 

показан рис. 1. Функция )(
роп

NT  с возрастанием 
ро

N  стремится к установившемуся 

значению 


п
T , равному 

арородзампнп
 

T ,                 (4) 

где 
пн
  - среднее время поиска неисправности; 

зам
  - среднее время замены отказавшего 

элемента (
пн
  и 

зам
  - это параметры 

ремонтопригодности объекта РЭТ, 

B,
зампн
 ). 

Функция )(
роуд

Nc  с возрастанием 
ро

N  

неограниченно возрастает. С учетом этого 

решение задачи (3) фактически сводится к 

нахождению наименьшего значения 


ро
N , при 

котором удовлетворяется требование (3 а). 

Найденное таким образом значение 


ро
N  всегда 

Рис. 1. К пояснению решения задачи

             определения значения   

роN

пT

тр

пT



роN0

0 

роN



удc

удc

роN



роN



пT
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будет соответствовать минимальному значению )(
роудуд


 Ncc . Следовательно, полученное 

значение 


ро
N  и есть решение задачи (3). 

Очевидно, что основные трудности решения задачи (3) связаны с получением 

зависимостей )(
п
T  и )(

уд
c . Как мы уже отмечали, такие зависимости могут быть получены 

с помощью ИСМ, разработанной в [3]. Рассмотрим пример решения задачи (3) с 

использованием разработанного в [3] программного обеспечения (программы ISMPN). 

Для расчетов с помощью программы ISMPN создается БД, в которую вводится 

информация об объекте РЭТ (параметры Б, В, С). Для примера возьмем тестовый объект, 

состоящий из 50 элементов (более полные данные об объекте приведены в [3]). 

Параметры 
ро

P  определим следующим образом: 

ро
N  - будет варьироваться в процессе решения задачи; 

род
  = 3 ч; 

аро
  = 0,5 ч; 

ро1роро
Ncc  , 

1ро
c  = 1 у.е./ч – удельная стоимость применения одного РО; 

оро
EE   - в РО могут ремонтироваться любые элементы объекта (

о
E  - множество всех 

элементов объекта). 

Параметры ремонтопригодности объекта 
пн
 = 1 ч, 

зам
 = 1 ч. Период эксплуатации 

объекта зададим равным 
э

T  = 20 лет.  

Поскольку очевидно, что решение 


ро
N  должно зависеть от числа объектов в 

группировке, расчеты произведем при различных значениях 
об

N  (50, 100 и 150). Число РО 

ро
N  будем варьировать от 1 до некоторого максимального значения, при котором 

достигается установившееся значение 



проп

)( TNT . В результате расчетов оказалось, что 

максимальное число РО равно 5, при дальнейшем увеличении 
ро

N  показатель )(
роп

NT  

остается неизменным. Все полученные в данном примере результаты представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Результаты расчетов показателей процесса ТОиР при различных значениях роN  и обN  

обN  Показатели 
Число РО в группировке роN  

1 2 3 4 5 

50 

ч,пT  6,95 5,6 5,51 5,5 5,5 

ч,ож  7,0 5,2 5,0 - - 

ожn  27,7  (20%) 2,4  (1,8%) 0,2  (0,1%) 0  (0%) 0  (0%) 

у.е./ч,удc  0,01252 0,01674 0,02089 0,02502 0,02924 

100 

ч,пT  9,67 5,86 5,54 5,5 5,5 

ч,ож  9,9 5,5 5,1 5,0 - 

ожn  55,8  (42%) 8,6  (6,5%) 1,1  (0,8%) 0,1 (0,1%) 0  (0%) 

у.е./ч,удc  0,01249 0,01669 0,02083 0,02506 0,02920 

150 

ч,пT  15,8 6,33 5,63 5,52 5,5 

ч,ож  16,4 6,1 5,2 5,0 5,0 

ожn  83,3  (63%) 18,6  (13%) 3,2  (2%) 0,4 (0,3%) 0,1  (0%) 

у.е./ч,удc  0,01245 0,01670 0,02088 0,02499 0,02918 
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Кроме показателей 
п

T  и 
уд

c  в таблицу включены дополнительно показатели 
ож
  и 

ож
n : 

ож
  - среднее время ожидания начала ремонта, 

ож
n  - среднее число задержек ремонта, 

определяемое за время эксплуатации объекта (в скобках указана величина 
ож

n  в процентах 

относительно среднего числа всех отказов за время эксплуатации). Эти показатели 

получаются с помощью программы ISMPN наряду с показателями 
п

T  и 
уд

c  и являются в 

данной задаче весьма полезной дополнительной информацией.   

По полученным в примере результатам можно сделать такие выводы: 

1)  Установившееся значение функции )(
роп

NT  достигается при 
ро

N = 5 и равно 




пп
)5( TT = 5,5 ч (

арородзампнп
 

T = 1+1+3+0,5); 

2)  Если в рассматриваемом примере задать 
тр

п
T = 5,6 ч, то решением задачи (3) будет: 

- при 
об

N = 50, 100 - 


ро
N = 2; 

- при 
об

N = 150       - 


ро
N = 3. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЧИСЛА РЕМОНТНИХ ОРГАНІВ В УГРУПОВАННІ 

ОБ’ЄКТІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ 

 

Запропоновано методику визначення оптимального числа ремонтних органів в угрупованні 

об'єктів РЕТ, що основана на застосуванні імітаційної статистичної моделі процесу 

технічного обслуговування й ремонту. Наводиться приклад застосування методики. 

Ключові слова: ремонтний орган, технічне обслуговування, імітаційна статистична 

модель. 

 

V. Brown, K. Boriak, S. Lenkov, S. Pashkov, V. Tsytsarev 

DETERMINATION OF OPTIMUM NUMBER OF REPAIR factions OBJECTS RADIO 

ELECTRONICS 

 

The technique of determining the optimum number of repair facilities in the RET group, based on 

the use of statistical simulation model of the process of maintenance and repair. An example of 

application techniques. 

Keywords: body repair, maintenance, simulation statistical model. 
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УДК 656.61.052.011.56                                                                               Гайша О.О. (НУК) 

 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

РЕАКТИВНИМ ЗАСПОКОЮВАЧЕМ ХИТАВИЦІ СУДНА 
 

Для оцінки поведінки корпусу судна його математична модель береться у вигляді 

нелінійного диференціального рівняння другого порядку (для кільової хитавиці). Для розв’язку 

застосоване розкладання стабілізуючого моменту по системі ортогональних функцій Фур’є. 

Досліджено вплив значення максимального стабілізуючого моменту на ефективність роботи 

системи управління заспокоювачем. Виконано порівняння ефективності заспокоєння 

хитавиці для двох режимів, що обираються системою управління: синусоїдального та 

прямокутного. Встановлено, що робота заспокоювача хитавиці при кількох розглянутих 

режимах управління ним буде ефективною. 

Ключові слова: заспокоювач хитавиці, система управління, система ортогональних 

функцій. 

 

Постановка проблеми. Проблема поздовжньої (кільової) хитавиці судна часто постає 

при його русі носом до хвилювання, і, окрім прямого негативного впливу шляхом надання 

усім тілам відповідних вертикальних прискорень, є причиною виникнення інших 

небезпечних явищ, таких як слемінг, оголення гребного гвинта (із відповідним розгоном валу 

головного двигуна і його перегрівом), вібрації, заливаємість. Для боротьби із цими 

негативними явищами застосовують заспокоювачі хитавиці. Будь-яка складна суднова 

система, якою є зокрема заспокоювач хитавиці, повинна мати належну систему управління, 

від ефективності роботи якої напряму залежить ефективність роботи всієї суднової системи. 

Відповідно, актуальною є задача дослідження ефективності запропонованої раніше системи 

управління у складі реактивного заспокоювача хитавиці судна. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В роботах [1, 3] описується новий за 

фізичним принципом роботи заспокоювач кільової хитавиці, запропонований авторами 

статті. В роботах [2, 4] проведений аналіз елементів, необхідних для роботи системи 

управління запропонованого заспокоювача. 

Для вирішення питання про доцільність подальшої розробки даного пристрою 

необхідно проаналізувати його ефективність. Це необхідно виконати і теоретичним і 

експериментальним шляхом, однак перед реалізацією «у залізі» необхідно виконати 

математичне моделювання роботи системи управління заспокоювача. 

Моделювання виконується на основі вирішення диференціального рівняння поздовжніх 

коливань, у якому, на відміну від відомих рішень (наприклад, з [5]), права частина є 

нелінійною функцією довільного виду. Тому використання традиційних гармонічних рішень 

аналогічних рівнянь з синусоїдною правою частиною в даному випадку не можливе (вигляд 

окремого розв’язку диференціального рівняння є більш складним, ніж гармонічна 

залежність). 

Мета роботи: шляхом математичного моделювання дослідити ефективність роботи 

системи управління запропонованої у складі заспокоювача кільової хитавиці. 

Основна частина. При виконанні моделювання не будемо розглядати фізичний спосіб 

стабілізації положення судна на хвилях. Будемо вважати, що заспокоювач може створювати 

певний стабілізуючий момент, що є деякою функцією часу (протягом одного періоду 

коливань), область значень якої  лежить у межах від нуля до максимального значення М0, та 

міняється плавно.  

Якщо в подальших розрахунках будуть необхідні значення конкретних параметрів 

судна, то будемо брати їх для середнього за розмірами накатного судна довжиною 143,59 м 

водотоннажністю 14273 т.  

Рівняння кільової хитавиці для судна без заспокоювача приймемо у вигляді: 

     )sin(
2

2




tMk
dt

d
I my ,    (1) 
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або 

     )sin(
2

02

2




t
I

M

dt

d

y

m ,    (1а) 

де Iy – момент інерції судна відносно вісі Oy, що проходить через центр мас (для 

наступних розрахунків приймемо Iy  210
7
 кгм

2
, що отримане шляхом сумування добутків 

мас усіх головних складових навантаження на квадрати відповідних відстаней від їх центра 

мас до центра мас судна; це значення також можна отримати множачи водотоннажність на 

квадрат абсциси ЦМ судна); 

k - коефіцієнт пропорційності повертаючого моменту до відхилення від положення 

рівноваги; 

0 - власна частота малих поздовжніх коливань судна; 

Mm – амплітуда результуючого моменту від дії хвиль, який викликає кільову хитавицю; 

для розрахунків першого наближення будемо вважати, що цей момент змінюється по 

гармонійному закону; 

 - частота зміни моменту, що збурює; як відомо, після завершення порівняно 

короткочасного перехідного процесу, змушені коливання у системі виду (1) матимуть 

частоту , тому її можна знайти через період кільової хитавиці (Т  10 с): 

     628,0
10

14,322








T
 рад/с.      (2) 

Значення Mm може бути оцінене, через амплітуду кільової хитавиці  (=0,094 рад). 

Стаціонарний (окремий) розв’язок рівняння (1) матиме вигляд: 

      =  sin(t + 0),        (3) 

диференціюючи який двічі, отримаємо, що амплітуда кутового прискорення буде m = 

= 0. Згідно основного рівняння динаміки обертального руху M = I, тому аналогічний 

вираз можна записати і для їх амплітуд:  

   Mm = Iym = Iy  2 = 210
7
0,0940,6282 = 710

5
 Нм  10

6 
Нм.     (4) 

Оцінка в (4) у сторону більшого значення амплітуди збурюючого моменту дозволяє 

оцінити «найгірший» для роботи заспокоювача варіант. 

Початкова фаза у (1), рівна , дозволяє співвіднести один період хитавиці із одним 

періодом роботи заспокоювача, який розпочнемо із максимального відхилення носу судна 

вгору. Стабілізуючий момент, який створює заспокоювач будемо вважати додатним усю 

першу половину періоду (коли ніс рухається вниз), тоді, відповідно, збурювальний момент 

хвиль має бути весь цей час від’ємним, отже, якщо прийняти синусоїдальний закон, то його 

початкова фаза дорівнює . 

Якщо заспокоювач не працює, то коливання судна описуються залежністю (3). 

Оцінимо, як зміниться закон хитавиці, якщо ввімкнути заспокоювач. Окрім оцінки 

ефективності пристрою взагалі, виконаємо порівняльний аналіз двох режимів його роботи: 

коли створюваний момент змінюється за синусоїдальним законом (рис. 1, а), і коли усю 

першу половину періоду параметри струменя є постійними (рис. 1, б). В обох випадках другу 

половину періоду заспокоювач не працює. Відповідні залежності стабілізуючого моменту: 
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Для розрахунків приймемо максимальне значення стабілізуючого моменту, що може 

розвивати заспокоювач, рівним М0 = 10
6
 Нм. 
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Рис. 1. Два варіанти залежності від часу стабілізуючого моменту, створюваного 

заспокоювачем напротязі одного періоду:  а – синусоїдальний; б – прямокутний 

 

Залежності (5) входитимуть у праву частину (1): 
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Неоднорідні лінійні рівняння мають стандартні розв’язки лише коли права частина 

являє собою добуток многочлену на експоненту у комплексній степені, а (5) є нелінійними 

функціями, що не можуть представлятися у такій формі. Тому, розкладемо (5) у ряди Фур’є. 

Кожний член такого ряду, згідно принципу суперпозиції, буде створювати такий вплив на 

рух судна, ніби інших складових ряду немає (принцип накладання). Тому окремі розв’язки 

рівняння (6) у сумі дадуть окреме рішення (що буде стаціонарним) для руху судна. 

Розкладаємо f1(t) у ряд Фур’є: 
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Далі для кожної складової f1i(t),  виразу (7) вирішуємо рівняння виду: 

y

i

I

tf
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.       (8) 

Розглянемо, рішення 1і(t), які відповідають кожному можливому f1i(t). 

)9(;
cos

)(cos

:cos)(альніКосинусоїд

)9(;
sin

)(sin

:sin)(ьніСинусоїдал

)9(;)(

:)(Константи

22

0

13

2

02

2

13

22

0

12

2

02

2

12

2

0

11

2

02

2

11

в
B

Bt

I

A
tBt

I

A

dt

d

BtAtf

б
B

Bt

I

A
tBt

I

A

dt

d

BtAtf

а
I

A
t

I

A

dt

d

Aconsttf

yy

yy

yy






















 

Відповідно до (7) знайдемо суму усіх окремих рішень 1і(t), що буде (з урахуванням 

вихідного рішення для (1а)) наближеним вирішенням рівняння (6): 
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Аналогічно для другого варіанту роботи заспокоювача (момент є постійним усю 

додатну половину періоду – рис. 1, б) розкладаємо f2(t) у ряд Фур’є 
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Для кожної складової f2i(t) знаходимо відповідне окреме рішення. Для цього 

використовуємо співвідношення (9). Кінцево відповідно до (11) записуємо стаціонарне 

рішення рівняння (6) для f2(t): 
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Залежності (10) та (12) дозволяють проаналізувати вплив роботи заспокоювача на 

режим кільової хитавиці, тобто оцінити його ефективність. Наведемо порівняльний графік 
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зміни кута диференту для трьох випадків: без заспокоювача, з синусоїдальною половиною 

періоду та прямокутною (рис. 2, відповідно 1, 2 та 3). 

Рис. 2. Залежність кута хитавиці на протязі одного періоду: 1 – без заспокоювача; 2 – в 

синусоїдальному режимі; 3 – в прямокутному режимі 

 

Як видно з рис. 2, робота заспокоювача може бути ефективною, так як в деяких 

випадках амплітуда хитавиці зменшується більше ніж в 2 рази. При цьому залежність 1(t) є 

дещо менш ефективною, ніж 2(t), так як на другій половині періоду залежність 3 значно 

менше 1 та 2, в той час як на першій половині залежність 2 всього в 2 рази краще 1. Крім 

того, швидкість наростання кута, тобто кутова швидкість на графіку 3 практично усюди 

менше, ніж на 1, у той час як для графіка 2 це не так (зокрема на другій половині періоду). 

В цілому обидва режими послаблюють режим кільової хитавиці, особливо у тій його 

небезпечній половині періоду коли судно йде носом донизу. При цьому зменшується 

слемінг, оголення гвинту, заливаємість. 

Також проаналізуємо вплив значення максимального моменту М0, що досягається на 

одному періоді роботи заспокоювача. Для цього розглянемо залежності (10) та (12) як 

функції двох змінних: часу та максимального стабілізуючого моменту М0. Відповідні 

тривимірні графіки - на рис. 3 та 4. 

1
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M0, 

Нм 

, рад 

 
Рис. 3. Залежність кута хитавиці від часу та значення максимального стабілізуючого 

моменту при синусоїдальному режимі 
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Рис. 4. Залежність кута хитавиці від часу та значення максимального стабілізуючого 

моменту при прямокутному режимі 

 

 

З рис 3 видно, що збільшення максимального моменту для синусоїдального режиму 

(тобто при використанні f1(t)) приводить до зменшення хитавиці практично лише на одній 

половині періоду, а на іншій зменшення навіть при великих М0 є несуттєвим. В той же час 

при використанні f2(t) – рис.4 – зменшення кутів хитавиці спостерігається на усьому періоді, 

але при великих значеннях М0 стають відчутними високочастотні складові, тому велике 

значення М0 при прямокутному режимі (тобто при використанні f2(t)) є небажаним. 

Висновки. Залежності (10), (12) математично підтверджують ефективність роботи 

системи управління реактивного заспокоювача хитавиці, при створенні ним максимального 

стабілізуючого моменту 10
6 
Нм. Відповідно, якщо буде запропонований технічний пристрій, 

що створював би такий момент, то задача зменшення поздовжньої хитавиці була би частково 

чи повністю вирішеною. Авторами в роботах [1-4] пропонується саме такий засіб, отже його 

ефективність є теоретично обґрунтованою. В подальшій роботі планується створення 

конкретного технічного проекту пристрою (креслення, описи, технологічні карти). Після 

модельної реалізації можна дослідити його ефективність експериментально, наприклад, в 

іспитовому басейні.  
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Гайша О.О. (НУК) 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

РЕАКТИВНЫМ УСПОКОИТЕЛЕМ КАЧКИ СУДНА 

 

Для оценки поведения корпуса судна его математическая модель берется в виде 

нелинейного дифференциального уравнения второго порядка (для килевой качки). Для решения 

использовано разложение стабилизирующего момента по системе ортогональных функций 

Фурье. Исследовано влияние значения максимального стабилизирующего момента на 

эффективность работы системы управления успокоителем. Выполнено сравнение 

эффективности успокоения качки для двух режимов, которые выбираются системой 

управления: синусоидального и прямоугольного. Установлено, что работа успокоителя качки 

при некоторых рассмотренных режимах управления им будет эффективной. 

Ключевые слова: успокоитель качки, система управления, система ортогональных 

функций. 

 

 

H. Gaisha  

MATHEMATICAL MODELING OF CONTROL OF REACTIVE VESSEL STABILIZER 

 

To evaluate ship hull behavior on sea roughness its mathematical model is taken as nonlinear 

second order differential equation (for longitudinal pitching). To solve this equation it is applied 

decomposition on orthogonal functions system of Fourier. It is researched influence of maximum 

stabilizing moment value on efficiency of vessel stabilizer control system. It is carried out comparison of 

pitching stabilizing efficiency for two regimes those are chosen by control system: sinusoidal and 

rectangular. It is established that vessel stabilizer operation is effective under some regimes taken into 

account.  

Keywords: vessel stabilizer, control system, orthogonal functions system. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ВИКИДІВ ВІЙСЬКОВИМ 

АВТОТРАНСПОРТОМ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 

 
Розглянуто питання впливу військового автотранспорту на довкілля та людину. 

Висвітлено підходи та проведено аналіз математичних методів визначення кількості викидів у 

навколишнє середовище. Запропоновано способи зменшення викидів полютантів від 

автомобільного транспорту. 

Отримані результати дають можливість проводити кількісну оцінку викидів від 

автотранспорту з метою покращення умов та безпеки проживання населення, зменшення рівня 

забрудненості територій та селітебних зон. 

Ключові слова: автотранспорт, поширення викидів, безпека населення, забруднюючі 

речовини, антропогенний вплив. 

 

Постановка задачі. Ситуація сьогодення вказує суспільству на необхідність пошуку 

шляхів зменшення шкідливого впливу автомобільного транспорту, в тому числі і 

військового, на навколишнє середовище, населення, флору та фауну, змушує фахівців всіх 

держав світу шукати можливості для міжвідомчого об'єднання зусиль у вирішенні цієї 

загальної проблеми. Зважаючи на те, що Україна намагається досягти статусу європейської 

держави, то і в нашій країні з цього питання необхідно приймати рішучі заходи. 

Згідно статистичних даних на сьогодні в світі експлуатується більше 630 млн. 

автомобілів, які спалюють велику кількість нафтопродуктів, лише 15% з яких 

використовується для руху автомобіля. Сьогодні внесок транспортного комплексу в 

забруднення повітря міст становить майже 95%. Забруднення атмосфери викидами 

автотранспорту обумовлюється перш за все фізико-хімічними процесами, які відбуваються у 

бензинових та дизельних двигунах внутрішнього згоряння, у паливній та вихлопній системах 

автомобіля, системі запалювання та згоряння, а також у ходовій частині. Шкідливий вплив 

викидів автомобілів виявляється в забрудненні повітряного басейну відпрацьованими газами, 

вібраціях, шумовому та тепловому забрудненні. Гази, які виділяються внаслідок спалювання 

палива у двигунах внутрішнього згорання, містять більше 200 найменувань шкідливих 

речовин, у тому числі канцерогени. 

Зважаючи на вище сказане, однією із нагальних проблем, що вимагає розгляду та 

вирішення є визначення вмісту полютантів у навколишньому середовищі, отже, метою нашої 

роботи є проведення аналізу основних методів кількісного визначення викидів від 

автотранспорту. 

Вихідні передумови для дослідження впливу автомобільного транспорту базуються на 

наукових засадах, методологічних принципах, а також на результатах наукових досліджень в 

галузі управління технічною експлуатацією та екологічною безпекою автомобільного 

транспорту, сформованих вроботах І.М. Ариніна, В.В. Донченко, Є.С. Кузнєцова, 

В.И. Луканіна, В.Г. Коваленко, В.А. Максимова,  Ю.В. Трофименко та інших дослідників. 

Механізм його впливу на навколишнє середовище має ряд специфічних особливостей у 

порівнянні з іншими сферами промисловості. Концентрація великої кількості транспортних 

засобів на порівняно обмеженій території міст і підприємств істотно впливає на екологічну 

безпеку, викликає труднощі локалізації несприятливих наслідків тощо. У певних умовах це 

приводить до домінуючого впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище 

регіону. 
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Аналізуючи сучасний стан автотранспортного комплексу стає зрозуміло, що 

вимальовується багато причин шкідливого впливу саме на території України: велика 

кількість несправних автомобілів, значний «середній вік» транспортних засобів, неготовність 

інфраструктури обслуговування автомобілів та доріг, немає жорсткого контролю та штрафів 

за перевищення встановлених норм викидів забруднюючих речовин.  

У вітчизняній практиці для оцінки шкідливих викидів від автотранспорту вченими 

застосовуються, в основному, три методи [1]. Суть першого методу полягає в тому, що, 

знаючи кількість палива, витраченого на виробництво транспортної роботи, і кількість 

шкідливих речовин, що викидаються в атмосферу при згорянні одного літра палива, 

підраховують загальну кількість токсичних компонентів, що викидаються при виробництві 

даного обсягу транспортної роботи.  

Другий метод заснований на визначенні продуктів згоряння виходячи з кількості 

палива, що витрачається автомобілями. Концентрація токсичних компонентів у 

відпрацьованих газах визначається за допомогою аналізу газової апаратури. Обсяг 

забруднюючих речовин визначається в залежності від концентрації основних компонентів 

відпрацьованих газів і витрати палива або повітря [1].  

Масова кількість забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, від внесення до 1 кг 

витраченого палива, визначають за формулою:  
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де: Gіо − вагова кількість шкідливого компонента, віднесене до одиниці маси палива, 

кг/кг;  

      V − об'ємна концентрація шкідливого компонента, частин на мільйон;  

      μk − молекулярна вага шкідливого компонента;  

      μb − молекулярна вага повітря;  

      α − коефіцієнт надлишку повітря;  

     10
6
 − кількість повітря, необхідне для згоряння 1 кг палива.  

Визначення викидів токсичних компонентів за витраченим паливом можна 

використовувати тільки для орієнтовної оцінки, тому даний метод не враховує структуру і 

технічний стан парку автомобілів, умови руху, заходи щодо зниження токсичності речовин, 

що викидаються і т.д. До того ж кількість спожитого палива і, відповідно, обсяг 

відпрацьованих газів та  концентрація в них токсичних речовин визначаються умовами 

експлуатації, зокрема, режимом роботи двигуна. Дані досліджень показують, що об’єми 

викидів СО до відповідного витраті палива автомобілем навіть однієї моделі при 

випробуваннях може змінюватися в межах від 0,20% до 0,55% [2].  

Найбільш точним в даний час є метод визначення маси викидів токсичних речовин від 

автотранспорту, в основу якого закладено питомий викид токсичної речовини на умовний 

кілометр пробігу (пробіговий викид).  

Пробіговий викид шкідливої речовини являє собою показник, що характеризує 

кількість речовини, що надходить в атмосферу з двигунів Mi віднесене до одиниці 

пройденого автомобілем шляху l (км) [1]:  

 

   
l

iM

прg  .                                                              (2) 

 

Масовий викид-якого токсичного компонента залежить від концентрації Сi(t) цього 

компонента у відпрацьованих газах двигуна, об'єму відпрацьованих газів V(t) і може бути 

визначений по залежності:  
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    tijm dtVtCdd    ,                                              (3) 

 

де: dj − щільність і-го токсичного компонента;  

      dt − тривалість роботи двигуна. 

 Загальний викид токсичного компонента за період роботи t представлять собою суму 

викидів на окремих режимах роботи двигуна:  
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Визначити масу токсичних компонентів можна кількома способами [3,4].  

За першим способом знаходять миттєві значення концентрацій токсичних компонентів 

і обсяги відпрацьованих газів безпосередньо при роботі автомобілів. До найбільш 

поширених і токсичних транспортних забруднювачів відносяться, що викидаються при 

роботі автомобілів є: окис вуглецю, вуглеводні, бенз-а-пірен, двоокис сульфуру, свинець.  

Так згідно санітарних норм вміст свинцю у ґрунті – 32 мг/кг. За даними спеціалістів 

концентрація свинцю на поверхні  ґрунту біля траси Київ-Одеса в Україні наближається до 

1000 мг/кг, але в місті, де дуже інтенсивний рух транспорту, цей показник може бути 

більшим у 5 разів.  

Наступний спосіб дозволяє визначити сумарний обсяг і середні значення концентрації 

за період випробувань безпосередньо на працюючому в умовах експлуатації автомобілі. При 

проведенні таких досліджень всі відпрацьовані гази або їх частину, пропорційну загальному 

обсягу, подають в еластичну ємність. Після закінчення випробувань визначають середнє 

значення концентрацій токсичних компонентів q, сумарний об'єм відпрацювали газів V в 

ємності, що дозволяє знайти маси викидів токсичних компонентів:  
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До недоліків цього способу слід віднести похибки, пов'язані з великим розривом у часі 

відбору та аналізу відпрацьованих газів (на протязі цього часу відбувається дифузія газів 

через стінки ємності, що призводить до зниження точності аналізу), а також з малою 

тривалістю періоду, за який може бути проведено визначення мас, викликане обмеженим 

обсягом ємності для відбору відпрацьованих газів [3].  

При третьому способі імітують експлуатаційні режими роботи двигуна в спеціально 

розроблених їздових циклах. Для цього використовують стенди з біговими барабанами і 

навантажувальними пристроями.  

Однак і визначення викидів по їздовому випробувального циклу недостатньо 

об'єктивно оцінює фактичний викид шкідливих речовин, оскільки при цьому не 

враховуються: структура транспортних потоків, режими руху автомобілів, ступінь їх 

завантаження, конструктивні особливості та технічний стан автомобільних доріг. Порівняння 

широкого спектру їздових циклів дозволяє відзначити їх суттєві відмінності за 

співвідношенням часу роботи автомобілів при різних режимах руху, що призводить до 

різних значень пробігових викидів [5].  

Ці відмінності можна пояснити різними умовами руху на дорогах різного типу з різною 

щільністю і складом транспортних потоків, системами організації та регулювання вуличного 

руху та іншими особливостями. 

Для визначення масових викидів токсичних речовин в експлуатації з урахуванням 

конкретних умов руху найбільш прийнятним масовий викид окремого токсичного 

компонента в одиницю часу [1,4]. 
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За цим способом ступінь забруднення навколишнього середовища оцінюють, 

визначивши розподіл часу по режимах роботи двигуна в умовах експлуатації і побудувавши 

токсичні характеристики двигуна при стендових випробуваннях на різних режимах.  

Маси і-го токсичного компонента в цьому випадку визначаються розрахунковим 

шляхом за часом роботи двигуна на окремих режимах:  
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де: Mі − масовий викид токсичного компонента в одиницю часу на окремому режимі 

роботи, певний при стендових випробуваннях двигуна;  

      tp − час роботи на цьому режимі в умовах експлуатації;  

      m − кількість режимів роботи [1].  

Застосування цього способу дозволяє визначати маси викидів токсичних компонентів 

для будь-яких умов експлуатації. При цьому може бути враховано вплив різних 

експлуатаційних факторів і оцінена частка окремих режимів роботи двигуна в загальному 

викиді токсичних речовин.  

Для реалізації цього способу необхідно мати токсичні характерних характеристик 

двигуна, що представляють собою залежності мас викидів від режиму роботи двигуна, і 

розподіл часу по окремих режимам роботи двигуна в експлуатації. 

Режими роботи двигуна й достатньо просто визначити для транспорту траса якого 

проходить за певним маршрутом. Наприклад, для міського маршрутного транспорту, 

військової техніки, спеціальних автотранспортних засобів. Тим більше, що вони володіють 

своєю специфікою: передбачена траса, прописаний розклад, технологічні зупинка в 

інтервалах руху і т.д.  

На сьогоднішній день пошук обґрунтованого рішення проблеми зменшення 

надходження у навколишнє середовище забруднюючих речовин від транспортних засобів не 

менш актуальний, ніж розробка технологічних методів зниження викидів автотранспорту. 

Необхідність комплексного врахування та визначення масових часток токсичних речовин 

визначає потребу розробки єдиного методичного підходу до розрахунку викидів від 

автомобілів, впровадження методик на державному рівні, а також на рівні установ місцевого 

самоврядування за участю фахівців природоохоронної служби державного санітарного 

нагляду.  

Висновок. Таким чином, аналіз основних методів розрахунку  викидів від автомобілів 

дозволяє констатувати той факт, що застосування їх можливе лише у комплексному вигляді 

– це дасть змогу об’єктивно визначати кількість забруднюючих речовин, прогнозувати стан 

навколишнього середовища в селітебних зонах, проводити моніторинг стану атмосферного 

повітря та безпеки населення. Використовуючи наведені методи розрахунку та завдяки 

отриманим даним, можна впроваджувати практичні заходи зменшення викидів токсичних 

речовин, проводити удосконалення системи експлуатації автомобільного транспорту, 

розвитку транспортної інфраструктури, покращити стан екологічної безпеки регіону та 

держави в цілому, а також покращити підвищити рівень життя і здоров’я населення.  
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Рассмотрен вопрос о влиянии военного автотранспорта на окружающую среду и человека. 

Отражены подходы и проведен анализ математических методов определения количества 

выбросов в окружающую среду. Предложены способы уменьшения выбросов полютантов от 

автомобильного транспорта. 
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ANALYSIS METHODS FOR DETERMINING EMISSIONS MILITARY MOTOR VEHICLE 

DURING OPERATION 

 

The question of influence of military motor transport is considered on an environment and man. 

Approaches are reflected and the analysis of mathematical methods of determining the amount of extrass 

is conducted in an environment. The methods of reduction of extrass of pollutants are offered from a 

motor transport. 

The got results give an opportunity to conduct the quantitative estimation of extrass from a motor 

transport with the aim of improvement of terms and safety of residence of population, reduction of level to 

muddiness of territories and dwelling  zones. 

Keywords: motor transport, distribution of extrass, safety of population, contaminents, 

anthropogenic influence. 
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АНАЛИЗ ПОТЕРЬ В ОТНОШЕНИИ СИГНАЛ/ШУМ ПРИ РЕЖИМЕ СЕЛЕКЦИИ 

ДВИЖУЩИХСЯ ЦЕЛЕЙ В РЛС ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ НА МАЛОЙ ВЫСОТЕ 

 
Определено общее аналитическое выражение дополнительных потерь в РЛС при режиме 

селекции движущихся целей (СДЦ), независимо от наличия и мощности пассивных помех на 

входе.  

Получено расчётное соотношение "потерь СДЦ" при использовании стандартного 

устройства компенсации (двухкратный черезпериодный компенсатор) и произведена их 

количественная оценка в зависимости от относительной скорости цели. Предложена 

методика вероятностной оценки заданного значения потерь (в данном случае более 10 Дб) и 

график зависимости в диапазоне возможных скоростей маловысотной цели (МВЦ). 

Ключевые слова: радиолокационная станция, отношение сигнал/шум, селекция 

движущихся целей, маловысотная цель. 

 

Вступление и постановка задачи. Включение режима (системы) СДЦ независимо от 

наличия помехи приводит к увеличению общих потерь в отношении сигнал/шум и, как 

следствие, уменьшению дальности действия РЛС, Как показано в [2], при стандартном 

значении параметров РЛС дальность обнаружения целей уменьшается на 28%. Основной 

причиной дополнительных потерь (в дальнейшем – "потерь СДЦ") является уменьшение 

нормированного коэффициента передачи полезного сигнала в зависимости от скорости цели, 

вследствие действия стробоскопического эффекта. Для борьбы со "слепыми" скоростями в 

системах СДЦ используется вобуляция частоты повторения зондирующего сигнала. При 

этом амплитудно-скоростная характеристика системы СДЦ выносит первую "слепую" 

скорость за пределы реальных скоростей цели, но приобретает изрезанный вид с наличием 

большого числа провалов различного уровня. 

При обнаружении МВЦ в силу малости доплеровских поправок частоты полезный 

сигнал может оказаться в полосах режекции системы СДЦ. Вопросы количественной оценки 

потерь СДЦ, а также вероятности возникновения значительных (недопустимых) потерь в 

режиме СДЦ в известной авторам литературе отсутствуют. 

Основные положения исследования. Потери в отношении сигнал/шум LСДЦ, 

обусловленные режекцией части спектральных составляющих полезного сигнала при 

включении системы СДЦ, в общем случае могут быть определены как [1]: 
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 – амплитудно-частотный спектр (АЧС) 

когерентной пачки импульсов; 

g1(f) – АЧС одиночного импульса пачки; 

M – число импульсов в пачке; 

Tп – период повторения зондирующих импульсов; 

)(сдц fК  – амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) системы СДЦ;  
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fc=f0Fд – частота сигнала, отраженного от цели; f0 – частота зондирующего 

сигнала; 

/2д rvF   –доплеровская поправка частоты сигнала, отраженного от цели;  

vr – радиальная составляющая скорости движения цели; 

 – длина волны РЛС; 

рш, рш сдц – мощность собственных шумов при отсутствии и наличии системы СДЦ 

соответственно. 

Для наиболее распространенной в РЛС РТВ ПВО старого парка системы СДЦ на 

базе устройства с двукратным черезпериодным вычитанием  

 

)(sin)( 4
сдц пfTfК  .     (2) 

 

Полагая для простоты, что АЧС одиночного импульса имеет прямоугольную 

форму, после подстановки в (1) значений соответствующих параметров и вычисления 

интегралов получим 
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где 2/п1сл Fv    – значение первой "слепой" скорости. 

На рис. 1 представлены зависимости потерь в отношении сигнал/шум, 

обусловленных включением системы СДЦ, от относительной радиальной скорости 

движения цели, определенной как vr/vсл1, при числе импульсов в пачке М = 50 (сплошная 

линия) и М = 20 (пунктирная линия). 
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Рис. 1. Потери в отношении сигнал/шум за счет включения системы селекции 

движущихся целей 

 

Из (3) можно определить значение радиальной составляющей скорости движения цели 

vr0, при которой будут иметь место те или иные потери в отношении сигнал/шум: 

 

)/1arcsin(
2

                
2

sin 4
СДЦ

п
01сл

п

04
СДЦ L

F
vvvi

F

v
L rrr

r












 

, (4) 

 

где сл,0 ni ; 
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nсл = vr max/vr сл1; 

vr max – максимальное значение радиальной скорости движения цели; 

nсл – число слепых скоростей в диапазоне радиальных скоростей движения цели. 

Условие (4) является условием того, что при включении системы СДЦ потери в 

отношении сигнал/шум превысят заданное значение. 

Вероятность выполнения условия (4) с учетом известных из теории вероятностей 

соотношений [3] можно определить как: 
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где )( rvp  – плотность вероятности радиальной составляющей скорости движения цели. 

При равновероятных ракурсе  движения цели на интервале [-, ] и ее линейной 

скорости v на интервале [vmin, vmax] (здесь vmax, vmin максимальная и минимальная скорости 

движения цели), т. е. при 
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плотность вероятности радиальной составляющей скорости движения цели определяется 

соотношениями [3]: 
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где обозначено:Arch(x) – функция, обратная гиперболическому косинусу [4]. 

После подстановки (6а) в (5) для всех i, при которых min0 vvr  , получим 
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Используя известное из теории гиперболических функций  [4]  соотношение:  
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интегралы в выражении (7) можно свести к табличным [4]  
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С учетом (7) и (8) получим: 
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где обозначено minmax / vv , 0min / rvv . 

На рис. 2 представлена зависимость вероятности появления потерь, превышающих 

10 дБ, при включении системы СДЦ от отношения vmax/vmin для следующих исходных 

данных: vmin = 360 км/час, vmax = (396 ... 421) км/час, 0 = 0,35м, Fп = 600 Гц, M = 50. 

1.1 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19
0.228

0.23

0.232

0.234

0.236

0.238

0.24

От н о ше н и е  ма к с и ма л ь н о й   и  ми н и ма л ь н о й  с к о р о с т е й  ц е л и  

В
е

р
о

я
т

н
о

с
т

ь
 p

( 
V

r 
<

 V
o)

 
Рис. 2. Вероятность появления потерь, превышающих 10 дБ 

 

Из рисунка видно, что для малоскоростных целей вероятность появления ощутимых 

потерь в отношении сигнал/шум, обусловленных попаданием полезного сигнала в зону 

режекции системы СДЦ, достаточно велика даже тогда, когда элементы системы СДЦ, сами 

по себе, не являются источником дополнительных шумов. Вобуляция частоты повторения 

зондирующих импульсов с целью снижения рассматриваемых потерь не дает желаемого 

эффекта, во-первых, из-за повышения степени изрезанности АЧХ системы СДЦ и, во-

вторых, из-за снижения коэффициента подавления сигналов пассивной помехи при 

вобуляции частоты повторения [2]. 

Выводы. При применении в РЛС традиционного метода защиты от пассивных помех – 

СДЦ устранить дополнительные потери за счёт осцилляции коэффициента передачи сигнала 

в диапазоне изменения скорости целей невозможно. 

Принципиальным решением устранения дополнительных потерь является применение 

для защиты от пассивных помех метода угловой режекции помехи по углу места в РЛС 

МВЦ. 
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АНАЛІЗ ВТРАТУ ВІДНОШЕННІ СИГНАЛ/ШУМ ПРИ РЕЖИМІ СЕЛЕКЦІЇ РУХОМИХ 

ЦІЛЕЙ У РЛС ВИЯВЛЕННЯ ЦІЛЕЙ НА МАЛІЙ ВИСОТІ 

 

Визначений загальний аналітичний вираз додаткових втрат в РЛС при режимі селекції 

рухомих цілей (СРЦ), незалежно від наявності та потужності пасивних перешкод на вході.  

Отримано розрахункове співвідношення "втрат СРЦ" при використанні стандартного 

пристрою компенсації (двократний черезперіодний компенсатор) і проведена їх кількісна оцінка в 

залежності від відносної швидкості цілі. Запропоновано методику ймовірнісної оцінки заданого 

значення втрат (в даному випадку більше 10 Дб) і графік залежності в діапазоні можливих 

швидкостей маловисотної цілілі (МВЦ). 

Ключові слова: радіолокаційна станція , відношення сигнал/шум, селекція рухомих цілей, 

маловисотна ціль. 

 

 

V. Dolhushyn, M. Okhramovych, V. Loza, B. Zhyrov, V. Shevchenko  

LOSS ANALYSIS IN THE SIGNAL/NOISE RATIO IN THE SELECTION REGIMENIN A 

MOVING TARGET RADAR DETECTION OF TARGETS AT LOW ALTITUDE 

 

Defined general analytical expression of additional losses in radar mode with moving target 

indication (MTI), regardless of the presence and power of clutter at the entrance. 

The calculated value "losses MTI" using standard compensation device (two-time cherezperiodny 

compensator) and made quantitative assessment depending on the relative speed of the target. A method 

for probabilistic assessment setpoint loss (in this case more than 10 dB) and a plot of the range of 

possible rates low altitude targets (ICC). 

Keywords: radar , signal/noise ratio, the selection of moving targets, low-altitude target. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 531                                                                          д.т.н., проф. Квасніков В.П. (НАУ) 

 

ТРАЄКТОРНЕ КЕРУВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИМ РОБОТОМ 

 
Розглянуто метод обходу траєкторії складної просторової поверхні при контролі 

геометричних параметрів деталей вимірювальними роботами.  

Ключові слова: вимірювальний робот, нейронна мережа, система керування, 

синергетичний регулятор. 

 

Вступ. Сучасне інтелектуальне керування рухами та процесами вимірювання 

геометричних розмірів деталей складної геометрії вимірювальним роботом (ВР) зводиться до 

визначення за допомогою розроблених математичних моделей об’єкту управління та 

інтелектуальної системи керування такого регулюючого впливу, щоб максимально 

наблизитись до бажаного результату. 

Інтелектуальні системи керування потребують постійного аналізу поточної ситуації з 

урахуванням попередніх виконаних дій і можливістю корегування своїх дій під впливом 

нової поточної інформації та під впливом дестабілізуючих факторів, що впливатимуть на 

роботу ВР. 
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Побудова методології інтелектуального керування ВР включає в себе принципово нові 

підходи до розробки методів і алгоритмів систем керування, що дозволить істотно 

підвищити швидкодію та точність виконання поточних операцій щодо траєкторного 

переміщення рухомих складових частин ВР так і власне всього робота в цілому. Все це дасть 

змогу вийти на новий виток розвитку робототехніки, підвищити стабілізацію і якість 

розпізнавання складних перешкод в процесі експлуатації ВР. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню впливу неврахованих дій на 

планований рух робота, визначення умов обмеженості та стійкості збурених фазових 

траєкторій, побудові корегуючого управління, параметричній оптимізації слід приділити 

суттєву увагу при моделюванні та проектуванні ВР. 

В останній час в цих напрямках ведуться постійні дослідження і завдяки сучасним 

досягненням мікроелектроніки є значні якісні зміни. До ВР стали включати складні 

мікропроцесори та сигнальні процесори, які забезпечують автоматичне управління процесом 

вимірювання, обробкою даних, керують приводами, фактично надають цим засобам 

«інтелектуальних» якостей. 

Розглянемо ієрархічну структуру системи управління ВР, що забезпечує виконання 

процедури стратегічного планування нейромережевого глобальних траєкторій його 

переміщень у апріорі неформалізованій зовнішньому середовищі з метою організації 

управління роботом на тактичному рівні відпрацювання цих траєкторій допомогою 

синергетичного регулятора позиційно-траєкторного типу. 

Для цього розглянемо алгоритми стратегічного планування рухів робота, питання 

структурної організації нейромережевого планувальника, а також процедури апроксимації 

різних перешкод геометричними образами заданого класу. 

Однією з важливих проблем організації адаптивної поведінки ВР, що функціонують у 

складному апріорі неформалізованому природному середовищі, є проблема автоматичної 

прокладки маршруту та ефективного його виконання роботом. У роботах [1, 2] 

запропоновано біонічний метод вирішення даної проблеми на базі нейромережевих систем 

управління. 

Суть методу полягає в тому, що в процесі взаємодії ВР з неформалізованій зовнішнім 

середовищем, в його нейромережевій системі управління періодично перед початком 

виконання кожної елементарної дії виконавчими пристроями, відтворюється план 

середовища, що формується за допомогою сенсорної системи. Цей план повинен 

відображати поточну мету завдання і поточне місце робота в момент прийняття рішення про 

взаємне розташування кінцевої мети, перешкод, самого робота і вільних для руху ділянок 

середовища з урахуванням труднощів їх подолання. Потім цей план відображається в станах 

нейроелементів фізично реалізованих бортовою нейромережею і на ній відшукується 

градієнт функціонала, що визначається безліччю можливих траєкторій досягнення мети. 

Після цього нейромережевою системою приймається конкретне рішення і формується 

керуючий вплив на приводи робота, які відпрацьовують вектор елементарного переміщення 

в середовищі, що спрямований вздовж вектора антиградієнта функціоналу, знайденого на 

плані середовища в нейромережевій системі управління. Дані дії повторюються автоматично 

до досягнення роботом кінцевої мети. 

Постановка задачі. Розробити метод та систему керування вимірювальним роботом  

при обході поверхні деталі. 

Розв’язання задачі. Розглянемо таку ієрархічну систему управління ВР, в якій 

глобальні маршрути необхідних переміщень адаптивного робота, формуються 

нейромережевим планувальником стратегічного рівня на основі біонічного методу, а 

локальні траєкторії формуються в спецобчислювачі (СО) і реалізуються синергетичним 

регулятором [3]. При цьому, глобальні маршрути необхідних переміщень формуються 

нейромережевою системою прийняття рішень, а контури перешкод, при необхідності, 

витягуються з плану прохідності середовища у вигляді їх бінарних зображень і потрапляють 

в бортовий СО, де апроксимуються кривими другого порядку і представляються у вигляді 
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призначених для відпрацювання локальних траєкторій. За допомогою синтезованих в 

структурі регулятора управлінь, локальні траєкторії або точки позиціонування в фазовому 

просторі робота трансформуються і стають асимптотично стійкими в цілому рішеннями 

замкнутих систем. 

Таким чином, пропонований підхід дозволяє збільшити точність виконання системою 

приводів ВР спланованих на нейромережевому стратегічному рівні маршрутів і тим самим 

підвищити ефективність не тільки планування, але і виконання спланованих дій робота.  

Нехай ВР повинен рухатися до цільового об'єкту (ЦО) минаючи 

перешкоду (П). Середа попередньо не формалізована і автоматично формалізується 

бортовою системою управління ВР в двох системах координат: в незв'язаній з роботом 

декартовій системі 21xOx  і жорстко прив'язаної до корпусу ВР координатній системі 21yOy . 

У нерухомій системі 21xOx  вектор iXП  визначає поточне положення характерної точки 

робота на місцевості в момент дискретного часу it  (час змінюється квантами t  

)( 1 ttt ii   ), вектор ПX  визначає положення перешкод, а вектор ЦX  визначає 

характерну точку ЦО. 

У зв'язаній з корпусом ВР рухомій системі координат 21yOy  вектори iYП  визначають 

положення точок перешкод, вектори iYС  визначають положення вільних для переміщення 

ВР точок зовнішнього середовища (ЗС), вектори iYЦ  визначають ЦО, а вектор 0Y  визначає 

положення початку координат рухомої системи 21yOy  в нерухомій системі 21xOx . 

Відзначимо, що в загальному випадку одна або кілька перешкод, а також кінцева мета 

робота, можуть довільно і незалежно від робота переміщатися в ЗС. 

Для вирішення поставленого завдання ВР, подібно живій істоті, повинен сприймати ЗС, 

тобто "бачити" свою мету і перешкоди. Перед кожним елементарним актом руху він повинен 

будувати план прохідності ЗС, "подумки" виділяти на цьому плані оптимальний маршрут і 

рухатися вздовж нього протягом кожного проміжку часу t . У моменти часу ttt ii 1  

ці дії повинні повторюватися до досягнення мети, якщо вона взагалі досяжна. 

Очевидно, що структура управління такого МР передусім повинна містити сенсорну 

систему, що здійснює сприйняття безлічі точок  ix  ЗС у вигляді множини  iY  дискретних 

векторів iY  у дискретизованій на ділянці руху 21 yy   системи координат 21yyO . Вона 

повинна містити також систему формування поточного плану прохідності ЗС, що 

формується у вигляді дискретної вектор-функції 

  yii YQYLYWW ,,,0 , 

де  iYL  – дискретна функція, що визначає труднощі подолання відповідних векторів iY  

дискретних ділянок ЗС, причому 

 
 

   








,якщо,

;якщо,

ii

i

CiC

пi

i YYYL

YY
YL  

 
iCYL  – значення, що визначають труднощі подолання ВР вільних ділянок 

iCY  ЗС, 

наприклад, за витратами часу, енергії тощо; Q  – шаблон сусідства дискретних ділянок 

21 yy  , що визначає безліч допустимих ребер зв'язку між ними (наприклад, у випадку 

квадратних ділянок Q  включає чотири ортогональні зв'язки ( 4Q ), в разі трикутних 

ділянок 3Q  та ін.). Риски над векторами і функціями вказують на те, що вони мають 

дискретні значення. 
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Наступним елементом структури даної системи є плануюча нейропроцесорна мережа 

(НПМ), що складається з зв'язаних за принципом близькодії у відповідності до шаблону Q  

цифрових нейропроцесорних елементів (НПЕ). На інформаційні входи НПЕ надходять 

значення дискретного плану iW . Відображення iW  на НПМ організовано так, що між НПЕ 

мережі і дискретними ділянками ЗС в кожен період t  дискретного часу it  встановлюється 

взаємно-однозначна відповідність, при якій кожній ділянці руху робота 21 yy   (вектору iY ) 

відповідає тільки один цифровий нейроелемент НПМ. Кожен з цих елементів пов'язаний з 

оточуючими НПЕ просторовими зв'язками за шаблоном сусідства Q , крім того, елемент має 

функціональний вхід iW  і виконує на інтервалі t  одну з трьох операцій: 

- виробляє передачу на свій вихід одиничних сигналів, що прийшли на його просторові 

входи від сусідніх НПЕ, якщо відповідна йому дискретний ділянка вільна для руху ВР, тобто 

 ii YY C . Причому, передача здійснюється з затримкою, величина якої прямо пропорційна 

відповідному значенню функції  CiYL ; 

- блокує передачу будь-якого одиничного сигналу, що прийшов на його просторові 

входи, якщо відповідна йому дискретна ділянка ЗС містить перешкоду; 

- генерує на своєму вході поодинокі сигнали, якщо у відповідній йому ділянці iY  ЗС 

міститься ЦО, тобто  ii YY Ц . 

Вектору 0Y  поставлений у відповідність n2 -процесорний ансамбль НПЕ, що виконує 

функції багатостабільного тригера. Цей ансамбль цифрових нейропроцесорних елементів 

(АЦНЕ) має n2  входів, що відповідають кількості точок квантування осі 11 ,0, yy . Перед 

початком кожного i -го акту планування процесорні елементи нейромережі скидаються в 

нульовий стан, тоді на входи ансамблю надходять нулі і, отже, нулі присутні і на його n2  

виходах. 

Нехай в момент часу it  на функціональні входи НПЕ надходять значення iW . Ці 

значення автоматично налаштовують цифрові НПЕ мережі на виконання відповідних 

операцій протягом чергового тимчасового інтервалу t . Так, НПЕ, відповідний ЦY , починає 

генерувати поодинокі сигнали. НПЕ, відповідний iYC , пропускає їх із затримкою, відповідно 

до значень  CiYL , а процесори НПМ блокують проходження даних сигналів. 

В результаті такого самонастроювання і завдяки постійним просторовим зв'язкам між 

НПЕ відповідно до шаблонів сусідства Q , від цільового НПЕ через відкриті процесори до 

АЦНЕ почнуть розповсюджуватися оточуючі заблоковані НПЕ імпульси. Очевидно, що 

першим до входів АЦНЕ прийде той імпульс, який рухався за найкоротшим з допустимих 

шляхів. Напрямок приходу цього імпульсу, а саме, напрямок 
ОПТ

1iT  першого кроку 

визначається НПМ, яка знаходить оптимальну траєкторію руху МР 

Ц
ОПТ

2
ОПТ

10
ОПТ

... YTTYT iii  , фіксує її і виконує функції багатостабільного 

тригера АЦНЕ. 

Певний напрямок одиничного вектора на плані середовища в НПМ: 

ОПТ
1

1
ОПТ

1
ПС

iii TTU 


 

і використовується як оптимальний напрямок переміщення ВР у ЗС на тимчасовому 

інтервалі it . 
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У відомих варіантах нейропроцессорних керуючих систем результати глобального 

планування, пов'язаного з відшуканням одиничного вектора 
ПС
iU , використовуються і на 

тактичному рівні, де потрібно було б щоб 
BCПС
ii UU  . 

Дійсно, після завдання або розрахунку модуля i  вектора швидкості ВР на кроці  it , 

його виконавча система відпрацьовує у ЗС крок переміщення 

iiii tUX 
ПС

П . 

В результаті такого переміщення МР потрапляє в наступну точку ЗС: 

  iiip XXX ПП1  . 

Якщо точка   Ц1 XX ip  , то здійснюється зупинка ВР, якщо умова не виконується, то 

збудження НПМ гаситися і в процесорні елементи заносяться нові значення плану 

середовища 1iW  та описані дії повторюються знову. 

Прагнення до поліпшення якості відпрацювання планованих в НПМ траєкторій, 

приводить до висновку про доцільність введення у розглянуту нейромережеву систему 

управління ВР додаткового рівня, що включає регулятор, синтезований методами теорії 

синергетичного управління. 

Синтез позиційно-траєкторного регулятора проводиться відповідно до синергетичних 

підходів в теорії управління [4]. Суть даного підходу полягає в трансформації бажаних 

фазових траєкторій, в фазовому просторі ВР. Тобто, при початкових відхиленнях ВР від 

цільового стану або зовнішніх збуреннях певного класу, робот, в силу використовуваних 

алгоритмів керування, гарантовано переводиться в заданий стан, забезпечуючи виконання 

поставленого перед ним завдання. Синтезований регулятор забезпечує асимптотичну 

стійкість в цілому планованих траєкторій, що дозволяє припустити наявність властивостей 

робастності замкнутої системи, тобто малої чутливості до зміни параметрів об'єкта 

управління. Аналітичні вирази для різних алгоритмів керування ВР представлені в [3]. 

Математичні залежності, використовувані СО для формування набору коефіцієнтів 

K={ ACMVNNN e
iii

,,,,,, 321 } позиційно-траєкторного регулятора наведені нижче. 

Ієрархічна структура нейромережевої системи управління з позиційно-траєкторним 

регулятором і СО може бути представлена в наступному вигляді: 

1. ttt ii  1 ;    iii YLYX П ; 

2.     yii YQYLYWWYL ,,,0 ; 

3.   i
r

i WTW  ;  r
iTJ ; 

4.     ОПТ
1

ОПТ
min i

l

r
liCi

r
l

r
i TTYLTJ   ; 

5. 
ОПТ

1

1
ОПТ

1
ПС

iii TTU 


; 

6. 
ПСBC
ii UU  , формування набору коефіцієнтів K={ ACMVNNN e

iii
,,,,,, 321 }; 

7. Визначення регулятором вектора iU  з обліком 
BC
iU ; 

8. Переміщення робота в середовищі під дією керуючого вектора iU ; 

9. Якщо   Ц01 YYX ip  , то зупинка, інакше перехід на п. 1. 

Слід зазначити, що введення рівня тактичного управління дозволяє збільшити значення 

t  і, відповідно, істотно зменшити обчислювальні витрати на реалізацію рівня стратегічного 

планування. 
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Висновки. Розроблено новий метод обходу траєкторії  складної просторової поверхні 

для підвищення достовірності контролю геометричних параметрів деталей 

комп’ютеризованими вимірювальними роботами. 
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д.т.н., проф. Квасников В.П. 

ТРАЕКТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ РОБОТАМИ 
 

Рассмотрен метод обхода траектории сложной пространственной поверхности при 

контроле геометрических параметров деталей измерительными роботами. 

Ключевые слова: измерительный робот, нейронная сеть, система управления, 

синергетический регулятор. 

 

V. Kvasnikov  

TRAJECTORY CONTROL MEASURING WORK 

 

The method of tracking of the complicated sculpted surface trajectory on the detail geometrical 

parameters control by measuring robot is considered. 

Keywords: measuring robot, neural network, control system, synergetic regulator 
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О ЗАВИСИМОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ВОССТАНАВЛИВАЕМОГО 

ОБЪЕКТА РЭТ ОТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОТКАЗНОСТИ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

 
Исследуется влияние распределения показателей безотказности элементов сложного 

восстанавливаемого объекта РЭТ на его показатели надежности. В качестве средства 

исследования используется имитационная статистическая модель, с помощью которой 

получается прогноз функции параметра потока отказов и удельной стоимости эксплуатации 

объекта на заданном периоде его эксплуатации. 

Показано, что характер распределения показателей безотказности элементов 

существенно влияет на показатели надежности и стоимости эксплуатации объекта РЭТ. Чем 

более «распределенным» является это распределение, тем более благоприятными (в среднем) 

являются условия технического обслуживания и ремонта – при меньших затратах 

обеспечивается больший уровень безотказности объекта.  

Ключевые слова: показатель надежности, имитационная статистическая модель, 

объект радиоэлектронной техники. 

 

Введение и постановка задачи. Для сложных объектов радиоэлектронной техники 

(РЭТ) типичной является ситуация, когда отдельные его элементы имеют существенно 

различающиеся значения показателей безотказности (на порядки). Это распределение 

специально никогда не подбирается, а является лишь “побочным результатом”, получаемым 

при решении конструкторских задач обеспечения требуемых функциональных 

характеристик объекта в процессе его создания. В то же время известно, что характер 

распределения показателей безотказности (ПБ) отдельных элементов восстанавливаемого 

объекта (а объекты РЭТ практически всегда являются восстанавливаемыми) существенно 

влияет на ПБ объекта в целом и на эффективность процесса его технической эксплуатации. 

Для демонстрации характера этого влияния произведем расчеты ПБ для объектов РЭТ, 

которые одинаковы по конструктивной и надежностной структуре и имеют практически 

одинаковую среднюю наработку до отказа 
ср

T , но существенно различаются по характеру 

распределения ПБ элементов. Средняя наработка до отказа 
ср

T , как известно, является ПБ 

невосстанавливаемого объекта (объекта, работающего до первого отказа). Для расчетов 

будем использовать имитационную статистическую модель (ИСМ), с помощью которой 

прогнозируются показатели надежности и стоимости эксплуатации сложных объектов РЭТ 

[1].  

Для сравнительного исследования создадим базы данных (БД)
1
 для двух объектов РЭТ, 

которые имеют одинаковые конструктивную и надежностную структуры и при этом 

распределения ПБ элементов для них существенно различаются.  

За основу возьмем тестовый объект (назовем его Test-1), который состоит из 50 

различных элементов, соединенных в смысле надежности последовательно. Значения ПБ для 

элементов в БД зададим таким образом, чтобы они были распределены в некотором 

диапазоне примерно равномерно. Средняя наработка до отказа обоих объектов получена 

примерно одинаковой, и равной 
ср

T ≈ 23 тыс. ч.    

                                                           

1
 БД содержит исходную информацию, необходимую для работы ИСМ [1] 
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Создадим еще одну БД для объекта Test-1s, полностью аналогичного объекту Test-1 

по составу и структуре и отличающегося только значениями ПБ комплектующих элементов. 

ПБ элементов объекта Test-1s подобраны таким образом, чтобы их распределение было 

максимально “сосредоточенным”, но при этом величина средней наработки до отказа 

объекта Test-1s была бы примерно такой же, как и для объекта Test-1. Стоимости всех 

элементов зададим одинаковыми и равными 10 у.е. Такими же заданы и стоимости операций 

по замене всех конструктивных элементов. 

На рис. 1  представлены гистограммы распределений ПБ элементов для обоих тестовых 

объектов. 

 

 
а) объект Test-1  

 
б) объект Test-1s  

Рис. 1. Гистограммы распределений средней наработки до отказа элементов тестовых  

объектов 

 

На гистограммах по оси абсцисс откладывались значения средней наработки до отказа 

элементов 
iср

T , а по оси ординат – число элементов, для которых величина 
iср

T  попадает в 

соответствующий интервал группирования t . Число интервалов группирования, на 

которых строятся гистограммы, задано равным 30. Величина интервала t  вычислялась по 

формуле 30/)(
minсрmaxср ii

TTt  , где 
maxср i

T  и 
minср i

T - максимальное и минимальное 

значения средней наработки до отказа элементов (i - номер элемента).    

Полученные распределения ПБ назовем условно “рассредоточенным” (для объекта 

Test-1) и “сосредоточенным” (для объекта Test-1s).  

Законы распределения наработки до отказа для всех элементов обоих объектов зададим 

одинаковыми – используем DN-распределение, которое является наиболее подходящим для 

объектов РЭТ [2]. Величину коэффициента вариации распределения зададим одинаковой для 

всех элементов - 


k = 0,8.  

С помощью ИСМ имеется возможность получать функцию параметра потока отказов 

объекта ).../(t  (которая, как известно, является наиболее информативной характеристикой 

безотказности восстанавливаемого объекта), и оценки средней наработки на отказ 
0

T  и 

средней удельной стоимости эксплуатации 
э

c .  

Моделирование произведем для интервала эксплуатации 
э

T = 20 лет. 

В табл. 1 приведены полученные в результате моделирования числовые данные, на рис. 2 

показаны полученные графики функции параметра потока отказов ).../(t .  
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Таблица 1 

Числовые оценки показателей 0T  и эc , полученные в результате моделирования 

Наименование 

объекта 

Средняя наработка 

на отказ срT , ч 

Средняя наработка 

на отказ 0T , ч 

Удельная 

стоимость 

эксплуатации эc , 

у.е./ч 
Test-1 22941 6924 0,00159 
Test-1s 23066 3852 0,00286 

 

 
а) объект Test-1  

 
б) объект Test-1s  

Рис. 2. Графики функции ).../(t , полученные для тестовых объектов 

 

По полученным результатам можно сделать такие выводы: 

- при “сосредоточенном” распределении значений средней наработки до отказа 

элементов (объект Test-1s) средняя наработка на отказ объекта в целом существенно 

уменьшается по сравнению со случаем “рассредоточенного” распределения (объект Test-

1); 

- при “сосредоточенном” распределении так же существенно возрастают удельные 

затраты стоимости на текущий ремонт объекта РЭТ. 

Установленный факт представляется важным и его всегда следует учитывать при 

прогнозных расчетах надежности сложных восстанавливаемых технических объектов. 
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ПРО ЗАЛЕЖНОСТІ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ВІДНОВЛЮВАНИХ ОБ'ЄКТІВ РЕТ ВІД 

РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ БЕЗВІДМОВНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ 

 

Досліджується вплив розподілу показників безвідмовності елементів складного 

відновлюваного об'єкта РЕТ на його показники надійності. Як засіб дослідження 

використовується імітаційна статистична модель, за допомогою якої виходить прогноз функції 

параметра потоку відмов і питомої вартості експлуатації об'єкта на заданому періоді його 

експлуатації. 

Показано, що характер розподілу показників безвідмовності елементів істотно впливає на 

показники надійності і вартості експлуатації об'єкта РЕТ. Чим більш « розподіленим » є цей 

розподіл , тим більш сприятливими (в середньому) є умови технічного обслуговування і ремонту 

- при менших витратах забезпечується більший рівень безвідмовності об'єкта. 

Ключові слова: показник надійності, імітаційна статистична модель, об'єкт 

радіоелектронної техніки. 
 

 

S. Lenkov, A. Selyukov, K. Boriak,  

V. Tsytsarev, M. Okhramovych 

THE DEPENDENCE OF RELIABILITY INDEXES OF THE RADIO ELECTRONIC 

EQUIPMENT RESTORABLE ITEMS ON THE DISTRIBUTION OF THE RELIABILITY 

INDEXES OF THE ELEMENTS 

 

The influence of the distribution of the reliability indexes of the elements of the complex restorable 

item of REE on its reliability indexes is being researched. An imitation statistical model is used as a 

research instrument, with the help of which the prediction function of failure rate and cost factor of the 

item maintenance for a set period of operation is obtained. 

It is shown that the elements reliability factor pattern significantly affects the reliability and cost 

indexes of the REE item maintenance. The more "distributed" this distribution is, the more favorable (on 

average) the maintenance and repair conditions are – the greater level of item reliability is provided with 

the less cost. 

Keywords: performance reliability,  simulation statistical model, to electronic equipment. 
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ВПЛИВ РОЗМІРІВ ЧАСТОК І СПІВВІДНОШЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ ВИХІДНИХ 

КОМПОНЕНТІВ НА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ ГЕТЕРОФАЗНИХ 

НАНОКОМПОЗИТІВ НА БАЗІ “СКЛО-RuO2” 

 
Досліджено залежності питомого поверхневого опору, температурного коефіцієнта опору 

товстоплівкових структур на основі системи “скло-кластери RuO2” від розмірів часток 

свинцевоборосілікатного скла і струмопровідної фази та співвідношення концентрацій 

компонентів скло:RuO2. Показано, що властивості плівкових структур визначаються 

класичною залежністю від складу резистивних матеріалів. Вона прямо позв'язана зі 

зменшенням товщини діелектричних прошарків між струмопровідною фазою і розгалуженням 

їх кластерних ланцюжків. Встановлено, що залежність опору від розмірів часток для 

високоомних плівок позв'язані з процесами спікання і впливом  дисперсності компонентів на 

геометричні розміри струмоведучих ланцюжків. Поверхневий опір плівок з низьким вмістом 

RuО2  істотно залежить від розмірів часток скла, причому його зміна досягає 2х  порядків. 

Ключові слова: товстоплівкові структури, резистивні матеріали, гетерофазні 

нанокомпозити. 

 

Вступ та постановка задачі. Розвиток електроніки супроводжується значним 

розширенням досліджень наноструктурованих композитів. Об'єднання склоподібних 

діелектриків з дисперсними електропровідними наповнювачами дозволяє отримувати 

композиційні матеріали із специфічними експлуатаційними характеристиками. 

Нанодисперсні композити на базі скло - RuO2 широко використовуються в мікроелектроніці, 

зокрема у якості товстоплівкових резистивних елементів гібридних інтегральних схем та 

сенсорних елементів. Незважаючи на широке використання таких систем, до теперішнього 

часу немає однозначного пояснення структурно-фазових перетворень, фізичних механізмів 

електропровідності. Відомі експериментальні дані про електропровідність бінарних 

композицій, математичні моделі не виявляють залежності електропровідності спечених 

порошкових композицій від дисперсності вихідних компонентів [1-6]. Крім того, проведені 

нами раніше дослідження товстоплівкових резисторів, виготовлених за стандартною 

технологією на базі промислових вітчизняних паст показали низьку відтворюваність їх 

електрофізичних параметрів. У існуючих сьогодні Стандартах і Технічних умовах 

дисперсність порошків для товстоплівкових елементів не регламентована. Тому, актуальною 

задачею є дослідження залежності питомого поверхневого опору і температурного 

коефіцієнта опору (ТКО) товстоплівкових елементів системи скло-RuO2 від розмірів часток 

скла і струмопровідної фази RuO2 та співвідношення їх концентрацій. 

Основна частина. Об’єкт досліджень – товстоплівкові резистори, які виготовлено на 

основі свинцево-боросилікатних стекол c фіксованими розмірами часток скла 0, 5 мкм, 1 

мкм, 3 мкм, 5 мкм і функціонального матеріалу RuO2, який складався з об’ємних агломератів 

діаметром  6 мкм, що містили монокристали RuO2 розмірами  50 нм. Склад органічного 

зв’язуючого – етилцелюлоза, терпінеол, бутилкарбітолацетат.  

Розмір часток порошків вихідних матеріалів визначався за допомогою системи аналізу 

зображень "QUANTIMET - 720", растрового електронного мікроскопа РЭМ-100У і 

електронного мікроскопа, що просвічує JEM-2100F. 

Отримано залежності питомого поверхневого опору (s), і ТКО плівкових структур на 

основі “скло-кластери RuO2 ” від розмірів часток свинцевоборосілікатного скла і 



 54 

співвідношення концентрацій скло:RuO2  (при фіксованих розмірах часток двоокису рутенію 

~ 0,1мкм і температурі відпалу 870
о
 С) (рис. 1, 2). 

Встановлено, що із збільшенням концентрації RuO2 питомий поверхневий опір плівок 

знижується, а температурний коефіцієнт опору переходить з області «-» в область «+» 

значень. Таким чином, досліджені шари описуються класичною залежністю властивостей від 

складу для товстоплівкових резистивних матеріалів. Вона обумовлена зменшенням товщини 

діелектричних прошарків між частинками струмопровідної фази і розгалуженням їх 

кластерних ланцюжків при зменшенні об'ємної частки скла. 

Зміна опору найбільш сильно виражена у плівок з низьким вмістом RuO2. Опір зростає 

зі збільшенням вмісту скла, причому найбільш висока швидкість росту спостерігається в 

плівках з розміром часток скла 0,5 мкм. Наприклад, опори плівок, сформованих на базі скла з 

розмірами часток 0,5 мкм і 5 мкм, при співвідношенні концентрацій RuО2 - скло  (10:90) 

відрізняється більше, ніж на два порядки. Зі збільшенням вмісту RuО2 (більш 50 %) ця 

відмінність зменшується, опір наближається до постійного значення і не залежить від 

розмірів часток скла. Залежність (збільшення) опору від розмірів часток для високоомних 

плівок можна пов'язати з процесами їх спікання і впливом дисперсності компонентів на 

геометричні розміри струмоведучих ланцюгів. Таким чином питомий поверхневий опір 

плівок з низьким вмістом RuO2 (високоомні резистори) дуже залежить від розмірів часток 

скла, причому його зміна досягає 2-х порядків. 

 

 

Рис. 1. Залежність Rs (Ом/) від розмірів часток скла і співвідношення концентрацій 

скло/RuO2, %: 1–90:10; 2–80:20; 3–70:30;   4 –  60:40; 5 –  50:50; 6 – 45 – 55 

 

 

Залежність опору від розмірів частинок скла для високоомних плівок можна пов'язати з 

процесами їх спікання і впливом дисперсності компонентів на геометричні розміри 

струмоведучих ланцюжків. Із зменшенням розмірів частинок скла збільшується довжина і 

зменшується площа поперечного перетину ланцюжків провідної фази. В системах RuО2 - 

скло спостерігається змішаний характер провідності як комбінація процесів, що 

відбуваються в струмопровідній фазі і скляній матриці. В плівках з високим опором 

основний внесок в провідність вносить стеклофрита, отже, стан цієї фази відграє суттєву 

роль у процесі струмопереносу.  
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Рис. 2. Залежність ТКО (10
-4
град

-1
) від геометричних розмірів часток скла для різних 

співвідношень концентрацій скло: RuO2 

 

 

Для визначення впливу розмірів агломератів RuO2 (при фіксованих розмірах частинок 

скла) проводили ультразвукову обробку (подрібнення) вихідного порошку RuO2. Для 

ультразвукової обробки вихідного порошку RuO2 використовувалася установка УЗДНТ-0,4. 

Ультразвуковій  дії (частотою 202 кГц) піддавалася водна суспензія порошку RuO2 з 

ваговим співвідношенням твердої і рідкої фази 1:5. Потужність генератора при об'ємі 

оброблюваної суспензії 20 см
3
 складала 400 Вт. Після ультразвукової обробки порошки 

просушувалися при температурі 40
о
 С. 

Морфологія і розмір частинок порошків визначався за допомогою електронного 

мікроскопа ПЕМ 100-01, що просвічує, рентгенівського дифрактометра ДРОН УМ-1. 

Дослідження показали, що вихідний порошок RuO2 складається з об'ємних агломератів, 

діаметром ~ 6 мкм, які містять монокристали RuO2 розмірами ~50 нм. Після ультразвукового 

подрібнення агломератів протягом 20 хвилин відбувається різке зменшення їх розмірів від 6 

мкм до 2,8 мкм, далі йде процес коагуляції з невеликим зростанням конгломератів і 

подальше зменшення їх розмірів до 3 мкм (рис. 3). 

Далі досліджувалися питомий поверхневий питомий опір R
s
 і ТКО відпалених 

товстоплівкових резисторів при різних розмірах агломератів RuO2, отриманих після 

ультразвукового подрібнення (20 – 180 хв). Розмір частинок скла фіксований (0,5 мкм). 

Залежності R
s
 від співвідношення концентрацій RuO2: стекло і часу ультразвукової 

обробки представлено на рис. 4, ТКО – рис. 5. 

Встановлено, що при 20-хвилинній обробці відбувається зменшення R
s
.  

 



 56 

Рис. 3. Залежність середніх розмірів агломератів  RuO2 від часу ультразвукового 

подрібнення 

 

Електронно-мікроскопічні дослідження морфології вихідного порошку RuO2 показали, 

що він складається з об'ємних агломератів дендритної структури, діаметром ~ 6 мкм, які 

містять монокристали RuO2 розмірами ~50 нм. Протягом 20 – хвилинної обробки 

відбувається облом рихлих утворень на поверхні агломератів, ущільнення структури і 

досягається їх мінімальний середній розмір 2,8 мкм. Первинне зменшення R
s
 після 20 хв. 

обробки, може бути пов'язано з тим, що рихла будова поверхні агломерату надає 

струмопровідним ланцюжкам звивисту форму, збільшуючи їх довжину і, отже, опір. Окрім 

цього, дрібні кристали, які знаходяться на поверхні агломератів, можуть не брати участі у 

перенесенні заряду.  
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Рис. 4. Залежність Rs від часу ультразвукового подрібнення і концентрації RuO2 (30 %, 

40 %, 50 %). Розміри часток скла    ~ 0,5 мкм, температура відпалу 870
о
 С 

 

Подальше збільшення часу ультразвукового подрібнення агломератів RuO2 призводить 

до монотонного зростання питомого поверхневого опору резистивної плівки для всіх 

співвідношень концентрацій RuO2: стекло (від 10 до 50% RuO2), а ТКО переходить з області 

негативних в область позитивних значень. 
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Рис. 5. Залежність ТКО, 10

-4
град

-1
 (в інтервалі температур 25–155

о
 С) від 

співвідношення концентрацій RuO2 : скло и часу ультразвукового подрібнення 

 

 

Збільшення опору резисторів при ультразвуковій обробці можна пов'язати із 

зменшенням розмірів агломератів RuO2 (при фіксованих розмірах частинок скла), що 

призводить до збільшення кількості контактів,  довжини ланцюжків провідної фази і, отже, 

до зростання R
s. 

Основні результати і висновки. 1. Визначено сумісний вплив структури скляної фази, 

геометричних розмірів часток скла, співвідношення концентрацій скло: RuO2 і термообробки 

на електрофізичні параметри резистивних плівок в системі "скло- RuO2". 

Встановлено, що зі збільшенням концентрації скла (від 50% до 90%) опір товстої 

плівки суттєво залежить як від розмірів часток вихідних матеріалів, так і від температури 

відпалювання, причому зміна опору досягає від 2-х до 4-х порядків. Таким чином, при 

відпалюванні високоомних товстих плівок для отримання високого відтворення 

електрофізичних параметрів слід використовувати гомогенні порошки вихідних матеріалів (з 

фіксованими розмірами часток скла). 

2. Отримано залежності 
s
 і ТКО від співвідношення концентрацій RuO2: стекло і часу 

ультразвукової обробки. Встановлено, що збільшення часу (до 180 хвилин) ультразвукового 

подрібнення агломератів RuO2 призводить до монотонного зростання питомого 

поверхневого опору резистивної плівки для всіх співвідношень концентрацій RuO2: стекло 

(від 10 до 50% RuO2), а ТКО переходить з області негативних в область позитивних значень. 

Збільшення опору резисторів при ультразвуковій обробці можна пов'язати із зменшенням 

розмірів агломератів RuO2 (при фіксованих розмірах частинок скла), що призводить до 

збільшення кількості контактів, довжини ланцюжків провідної фази і, отже, до зростання 
s. 
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д.ф.-м.н., проф. Лепих Я.И., Лавренова Т.И., Бугайова Т.Н. д.т.н., проф. Лєнков С.В. 

ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ И СООТНОШЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВЫХОДНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГЕТЕРОФАЗНЫХ 

НАНОКОМПОЗИТОВ НА БАЗЕ "СТЕКЛО-RuO2" 

 

Исследовано зависимости удельного поверхностного сопротивления температурного 

коэффициента сопротивления толстопленочных структур на основе системы «стекло-

кластеры RuO2 от размеров частиц свинцово-селикатного стекла и токопроводящей фазы и 

соотношения концентраций компонентов стекло: RuO2. Показано, что свойства пленочных 

структур определяются классической зависимостью от состава резистивных материалов. Она 

прямо связана с уменьшением толщины диэлектрических прослоек между токопроводящей 

фазой и разветвлением их кластерных цепочек. Установлено, что зависимость сопротивления 

от размеров частиц для высокоомных пленок связаны с процессами спекания и влиянием 

дисперсности компонентов на геометрические размеры токоведущих цепочек. Поверхностное 

сопротивление пленок с низким содержанием RuO2 существенно зависит от размеров частиц 

стекла, причем его изменение достигает 2х  порядков. 

Ключевые слова: толстопленочные структуры, резистивные материалы, гетерофазные 

нанокомпозиты. 

 
 

 

Y. Lepikh, T. Lavrenova, T. Bugaeva, S. Lenkov 

EFFECT OF PARTICLE SIZE AND CONCENTRATION RATIO OF OUTPUT 

COMPONENTS ON THE ELECTRICAL PARAMETERS HETEROPHASE NANOCOMPOSITES 

BASED ON "GLASS-RuO2" 

 

The  thick-film structures on the basis "glass - claster RuO2” system temperature factor resistance 

surface resistivity dependence on  the leaden-silicate glass  particle  sizes, current-carrying phase and a 

glass: RuO2 components concentration ratio has been investigated. It is shown, that film structure 

properties are determined by the classical dependence on  resistive material structure. It is directly 

connected to dielectric layers thickness between a current-carrying phase and their branching cluster 

chains reduction. It is established, that resistance dependence on the particle sizes for high-resistance 

films are connected to sintering processes  and component dispersivenes influence on the current carrying 

chains geometrical sizes. The films with low RuO2 content surface resistance essentially depends on the 

glass particles sizes, and  its change achieves 2 orders. 

Keywords: thick-film structure, resistive materials, heterophase nanocomposites. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

ПЕРЕШКОДОЗАХИЩЕНОСТІ СИСТЕМ БЛИЖНЬОЇ РАДІОЛОКАЦІЇ 

 
У статті розглядаються тенденції розвитку бортових систем ближньої радіолокації 

(СБРЛ). Наведено результати порівняльного аналізу перешкодостійкості СБРЛ в різних 

частотних діапазонах. Розглянуто технологічні аспекти створення перспективної СБРЛ, що 

функціонує в діапазоні 53 .. 60 ГГц. 

Ключові слова: система ближньої радіолокації, перешкодозахищеність. 

 

Вступ та постановка завдання. З позицій системного підходу неконтактний датчик 

цілі є інформаційною системою бінарного типу, що формує виконавчі команди на основі 

аналізу впливів або процесів, що надходять на вхід датчика по інформаційних каналах. До 

типових процесів можна віднести сигнали електромеханічних перетворювачів контактної 

взаємодії засобів доставки з ціллю, часові процеси дистанційного режиму і вхідні сигнали 

неконтактного датчика цілі. 

Датчики цілі контактної та дистанційної дії добре вивчені і опрацьовані. Їх конструкція 

допускає мініатюрного і мікромініатюрного виконання, особливо з появою 

напівпровідникових акселерометрів і низьковольтних мікропроцесорів. У разі неконтактних 

датчиків цілі (НДЦ) проблем стає значно більше і їх вирішення не завжди очевидні. 

По суті, НДЦ являє собою бортову і автономну систему ближньої радіолокації (СБРЛ) 

в мікромініатюрному виконанні, яка працює в умовах високих динамічних навантажень, при 

наявності природних та штучних перешкод при малих і надмалих часових ресурсах. При 

цьому СБРЛ повинно вирішувати практично весь спектр завдань, характерних для 

стаціонарних локаційних систем.  

Умови мініатюризації НДЦ зумовлює в більшості випадків використання оптичного 

інформаційного каналу. До таких систем можна віднести НДЦ, що побудовані на 

напівпровідникових лазерах і інфрачервоних випромінювачах. Однак ці системи мають 

низьку перешкодостійкість в умовах інтенсивних пиледимових сумішей, характерних для 

бойових умов застосування. Причому ці обмеження проявляються на фізичному рівні 

поширення енергії в просторі і тому не усуваються алгоритмічними і схемотехнічними 

рішеннями. 

Відомим виходом підвищення перешкодозахищеності НДЦ в умовах інтенсивних 

природних і штучних перешкод є використання радіохвиль в якості інформаційного каналу, 

що призвело до появи і широкого поширення практично на всіх типах засобів доставки 

радіотехнічних НДЦ, які можна розділити на дві групи – автодинні і радіолокаційні [1].У 

ряді випадків допустимий обсяг НДЦ обмежений величиною в декілька кубічних 

сантиметрів, з яких значну частину займають пристрої виконавчих ланцюгів, джерело 

живлення і запобіжно-виконавчий механізм.  

Тому, в нашій країні переважна більшість радіотехнічних НДЦ побудовано на 

автодинному принципі, при якому активний елемент передавача (транзистор, діод і т.і.) по 

ланцюгах управління одночасно є і прийомним пристроєм. Використання автодина допускає 

максимальне спрощення і як наслідок мікромініатюризації приймально-передавального 

модуля (ППМ) НДЦ. Однак платою за простоту є його низька перешкодостійкість і як 

наслідок – низька ефективність, оскільки автодинна побудова НДЦ не дозволяє забезпечити 

селекцію по дальності. Іншими словами, прогресу у використанні радіотехнічних НДЦ на 

автодинах чекати не доводиться. 

Очевидною альтернативою автодинам є мініатюризація радіолокаційних НДЦ, яка в 

першу чергу стосується його приймально-передавальної частини. Закордонний досвід 

показує широке використання універсальних НДЦ з радіолокаційним каналом. Для побудови 
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дійсно перспективних НДЦ необхідна розробка нових і використання новітніх і 

перспективних методів і технологій, принципів дії і алгоритмів обробки сигналу, 

конструкторсько-технологічні рішення по компоновці і розміщенню НДЦ на борту засобів 

доставки та ряд інших. Саме конструкторсько-технологічні рішення при створенні сучасних 

НДЦ радіолокаційного типу є метою даної статті. При цьому під НДЦ з радіолокаційним 

каналом будемо розуміти бортову СБРЛ. 

Основні положення дослідження. Останнім часом при проектуванні СБРЛ основна 

увага приділяється підвищенню їх стійкості до впливу активних перешкод [2]. Проблема 

представляється дуже складною, оскільки традиційні методи поліпшення 

перешкодозахищеності, пов'язані з використанням складних зондувальних сигналів і 

спеціальних методів обробки відбитих сигналів значною мірою вичерпали себе. Це пов'язано 

з безперервним удосконалюванням і розвитком засобів радіоелектронної протидії. Так, 

наприклад, в діапазоні метрових хвиль наземні GLQ-3A, VLQ-12 і переносні PLQ-2 станції 

загороджувальних радіоперешкод володіють спектральною щільністю потужності перешкод 

понад 100 Вт/МГц і можуть створювати перешкоджаючий сигнал в смузі приймача СБРЛ, 

що перевищує корисний на кілька порядків. Аналогічна ситуація спостерігається в діапазоні 

дециметрових і сантиметрових радіохвиль, де крім проблеми завадостійкості найчастіше 

виникає проблема з електромагнітною сумісністю СБРЛ з різними радіолокаційними, 

навігаційними системами і системами зв'язку і управління.  

Тому перспективним представляється перехід в міліметровий діапазон хвиль (ММДХ), 

основні переваги якого пов'язані з наявністю в ньому спектральних "вікон загасання" 

радіохвиль і можливість використання в габаритах СБРЛ спрямованих антен. На відміну від 

метрового і дециметрового діапазонів, де загасання в чистій атмосфері не перевищує 0,01 

дБ/км, в ММДХ на довжині хвилі λ = 5 мм поглинання складає 18 дБ/км, що істотно 

ускладнює постановку активних перешкод в цьому частотному діапазоні на фізичному рівні.  

При порівнянні потенційної перешкодостійкості СБРЛ ММДХ і автодинного НДЦ, що 

працює в метровому діапазоні хвиль, можна обмежитися розглядом функціонування їх 

високочастотних трактів в умовах активних перешкод. 

Відомо, що перешкоджаючий сигнал на вході автодина, сумірний з рівнем його 

випромінюваної потужності, призводить до зриву автоколивань, що робить проблематичним 

придушення перешкоджаючого сигналу в його трактах обробки. Таку потужність 

перешкоджаючого сигналу можна вважати гранично допустимою, вважаючи, що при 

меншому рівні перешкоджаючий сигнал може бути пригнічений в трактах обробки СБРЛ.  

Для оцінки переваг СБРЛ ММДХ, що функціонують у земної поверхні, розглянемо 

одну з можливих тактичних ситуацій, при якій станція активних перешкод, що прикриває 

позицію, розташовується від неї на відстані nD . До заданої позиції під кутом γ  

наближається засіб доставки СБРЛ метрового та міліметрового діапазонів, що починає 

функціонувати на висоті H . Антена СБРЛ володіє діаграмою спрямованості )θ,(СБРЛ F  з 

коефіцієнтом спрямованої дії (КСД) СБРЛG  і коефіцієнтом корисної дії СБРЛη . Щільність 

потоку потужності активної перешкоди на вході автодина, що призводить до зриву 

автоколивань і виведення з ладу СБРЛ, визначається як 

2π4
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D
HR n  – дальність до постановника перешкод, 

nP  – потужність сигналу постановника перешкод (Вт), а його антена має діаграму 

)θ,( nF  і КСД – nG , α  – коефіцієнт загасання радіохвиль в атмосфері (дБ/км). 

Тоді щільність потужності перешкоди nP , що створює на вході СБРЛ потужність срP , 

при якій порушується функціонування СБРЛ. 
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де λ – довжина хвилі у вільному просторі. 

Результати розрахунків по цьому співвідношенню у вигляді залежності nP  від 

дальності до постановника перешкод nD  наведено на рис. 1. 

 
При розрахунках обрані наступні значення вихідних параметрів: для СБРЛ метрового 

діапазону (λ=1,5 м): 5СБРЛ G , 2,0ηСБРЛ  , дБ/км0,02α  , 9,0)θ,(СБРЛ F ; для СБРЛ 

ММДХ (λ=8 мм): 30СБРЛ G , 8,0ηСБРЛ  , дБ/км0,12α  , 3,0)θ,(СБРЛ F  і для СБРЛ 

ММДХ (λ=5 мм): 30СБРЛ G , 7,0ηСБРЛ  , дБ/км16α  , 24,0)θ,(СБРЛ F . 

Граничнодопустима потужність прийнята рівною Вт10 3
ср

P . КНД постановника 

перешкод 10nG , а мінімальна висота, на якій може бути здійснено спрацьовування СБРЛ 

під дією активної перешкоди обрано рівної м150H . На такій і більших висотах 

ефективність засобів доставки практично зводиться до нуля.  

Неважко побачити, що організація активної протидії в ММДХ навіть на довжині хвилі 

λ=8 мм надзвичайно ускладнена. Річ в тому, що використання переносних станцій типу PLQ 

з напівпровідниковими генераторами не дає помітного ефекту, так як потенційно можливий 

рівень випромінюваної потужності (декілька десятків кВт в імпульсі) стає недостатнім вже 

при віддаленні станції на кілька сотень метрів від позиції, що захищається. Наземні 

пересувні станції типу GLQ або VLQ стають неефективними для СБРЛ ММДХ при 

віддаленні від позиції, що захищається на 500 і більше метрів. 

Слід підкреслити, що створення потужних генераторів з рівнем потужності в імпульсі 

порядку 1 МВт в ММДХ взагалі є проблематичним, а на довжині хвилі λ=5 мм необхідна 

потужність перешкоди в зоні постановки зазначених станцій приблизно на два порядки 

вище, ніж у 8-ми міліметровому діапазоні довжин хвиль.  

Це наочно показує виключно високу перешкодостійкість СБРЛ ММДХ в діапазоні 

λ=5 мм. Організація активної протидії в ММДХ надзвичайно ускладнена. У діапазоні частот 

30 ... 60 ГГц станції загороджувальних радіоперешкод стають неефективними при віддаленні 

на 500 і більше метрів. Вплив природних метеоутворень підвищує скритність і 

перешкодостійкість СБРЛ ММДХ до 12 ... 16 дБ/км у порівнянні з чистою атмосферою. 
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Рис. 1. Залежність потужності перешкод від дальності до об’єкту при різних значеннях λ 

λ=5мм 
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λ=1,5 м 
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Інші методи підвищення перешкодостійкості СБРЛ ММДХ аналогічні методам, які 

використовуються в інших частотних діапазонах [3, 4]. У ММДХ також необхідно робити 

вибір з різних варіантів функціональної побудови СБРЛ, зондуючим сигналом і методом 

його обробки. Ці фактори, а також раціональний вибір діаграм направленості (ДН) антен, 

впливають на відношення сигнал/шум в приймачі і на точність у визначенні області 

прийняття рішень СБРЛ. 

Технологічні аспекти створення перспективної СБРЛ. Враховуючи очевидне 

відставання рівня вітчизняних розробок в технологічній галузі створення мініатюрних вузлів 

і компонентів СБРЛ взагалі і в діапазоні міліметрових хвиль (ММДХ) зокрема, доцільно 

проводити аналіз стану елементної бази діапазону 53 ... 60 ГГц для створення перспективної 

СБРЛ на прикладі доступних зарубіжних розробок.  

Традиційно, протягом більш 30 років вузли та компоненти пристроїв міліметрового 

діапазону реалізовувалися у вигляді хвилеводних конструкцій. Перехід до міліметрових 

хвиль від дециметрових і сантиметрових дозволяє істотно зменшити габарити систем в 

хвилеводному виконанні. Однак з появою мікрополоскових технологій переваги 

міліметрового діапазону в габаритах засобів доставки стало досить умовним. Більше того, 

застосування хвилеводних пристроїв в артилерійських системах часто обмежене через значні 

перевантаження при польоті. Безумовно, існують технічні рішення, які дозволяють 

забезпечити міцність кріплення активних елементів, але розміри хвилеводних пристроїв як і 

раніше залишаються великими і не дозволяють реалізувати малогабаритні пристрої зі 

складними сигналами і відповідною обробкою. 

Можна сказати, що справжньою революцією в області техніки і технології ММДХ 

стала поява сучасних напівпровідникових і діелектричних матеріалів, що дозволяють 

будувати мікромодулі, які вбудовуються в мікрополоскові конструкції. Провідні країни світу 

в останній час все більше прагнуть до мініатюризації електронних пристроїв, в тому числі і 

міліметрового діапазону. При цьому спостерігається концентрація виробництва механічної 

частини і електронної в рамках однієї фірми. Так, наприклад, американська аерокосмічна 

корпорація Nortrop Grumman в результаті придбання компанії TRW стала провідним 

виробником інтегральних схем міліметрового діапазону, в тому числі діапазону 53 ... 60 ГГц. 

У номенклатурі виробів підрозділу Velocium фірми Nortrop Grumman є: підсилювачі 

потужності, змішувачі, помножувачі частоти, малошумні підсилювачі (МШУ). 

Як приклад, розглянемо деякі характеристики цих пристроїв і можливі схеми їх 

використання в СБРЛ. У номенклатурі виробів є практично всі ключові модулі для побудови 

приймально-передавальної частини СБРЛ. Опорний сигнал ППМ формується в області 

частот 14 ... 16 ГГц, що на сьогоднішній день не є технічною проблемою і також реалізується 

в мікрополосках. У цьому діапазоні частот є можливість побудови генераторів з 

фазокодовою маніпуляцією (ФКМ), лінійною частотною модуляцією (ЛЧМ) з великою 

девіацією частоти, шумових і комбінованих. Зауважимо, що формування складного сигналу 

на сьогоднішній день є одним з найбільш ефективних способів розпізнавання малопомітних 

цілей на фоні підстилаючих поверхонь. У Європі лідируючі позиції в розробці та 

виробництві інтегральних схем міліметрового діапазону займає концерн United Monolithic 

Semiconductors (UMS). Цей концерн займає лідируючі позиції з виробництва 

мікроелектронних виробів міліметрового діапазону аж до частот 110 Ггц. Основними 

споживачами продукції є фірми, що працюють в галузі озброєнь, космічних досліджень 

телекомунікацій. Найбільший інтерес з точки зору проектування і створення СБРЛ є тісна 

співпраця UMS c THALES і EADS, світовими лідерами з розробки електроніки для СБРЛ. У 

кооперації з компанією Ansoft розроблено пакет моделювання пристроїв діапазону до 60 ГГц 

– Ansoft Designer/Nexxim. 

Основне виробництво концерну UMS зосереджено в Європі в містах Ульм (Німеччина) 

і Орсей (Франція). На основі комплектуючих UMS можуть бути реалізовані дві 

функціональні схеми приймачів, які можуть бути використані в СБРЛ. За своєю 
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номенклатурою та характеристикам вироби UMS близькі до характеристик Nortrop 

Grumman. 

Крім виготовлення самих мікромодулів, особливе місце займає технологічний аспект їх 

складання в закінчені функціональні модулі. У цій області найбільш вражаючих результатів 

досягли дві фірми: THALES і EADS. Інформація про технології, що використовуються 

першою з них в доступних джерелах майже відсутня. У той же час про технології, що 

використовуються European Aeronautic Defence and Space Company (EADS) добре відомо в 

силу подвійного їх застосування. В якості основи для монтажу мікромодулів та формування 

необхідних пасивних структур використовують, як звичайні діелектричні матеріали Rogers 

RO4003 і Taconic TLE95, так і спеціальні – Tacamplus. 

Було проведено порівняльний аналіз цих матеріалів і визначено, що спеціально 

розроблений для ММДХ матеріал Tacamplus має дуже хороші характеристики. Говорити про 

доступність цього матеріалу поки рано, однак необхідно розробляти аналогічні матеріали і в 

Україні. Також виявлено, що матеріал RO 4003 також може бути використаний. 

Висновок. Таким чином, принципових труднощів при конструюванні і виготовленні 

плат для мікромодулів ММДХ немає. Є технологічні та конструктивні особливості, які слід 

враховувати. Також необхідно мати відповідне технологічне і вимірювальне обладнання. 

Відставання в технологічному плані на сьогоднішній день оцінюється в 3 ... 5 років. Але на 

сьогодні є кадровий потенціал, здатний скоротити це відставання, але немає устаткування і 

засобів вимірювань. Силами ВАТ «Мередіан» та Державного підприємства "Науковий центр 

точного машинобудування" в рамках різних проектів здійснюється спроба вирішення деяких 

технічних та технологічних проблем при конструюванні і виготовленні мікромодулів. Однак 

ці спроби, найчастіше, засновані на ентузіазмі і ніяк не підкріплені з боку держави. 
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к.т.н. Мирошниченко О.В., Панин В.Г., Бивалькевич Р.В. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ СИСТЕМ БЛИЖНЕЙ РАДИОЛОКАЦИИ 

 

В статье рассматриваются тенденции развития бортовых систем ближней 

радиолокации (СБРЛ). Приведены результаты сравнительного анализа помехоустойчивости 

СБРЛ в различных частотных диапазонах. Рассмотрены технологические аспекты создания 

перспективной СБРЛ, функционирующей в диапазоне 53…60 ГГц. 

Ключевые слова: система ближней радиолокации, помехоустойчивость. 

 

O. Miroshnichenko, V. Panin, R. Bivalkevich 

TRENDS AND COMPARATIVE ANALYSIS OF POMEHOZASHCHISHCHENNYH 

SHORT-RANGE RADAR 

 

Progress of the side systems of near radio-location(SNRL) trends are examined in the article. 

Results over of comparative analysis of antijammingness of SNRL are brought in different frequency 

ranges. The technological aspects of creation of perspective SNRL functioning in a range 53…60 Ggc are 

considered. 

Keywords: system of near radio-location, antijammingness. 
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ПОБУДОВА ДІАГНОСТИЧНОЇ МОДЕЛІ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО  

БЛОКУ ДЛЯ ДИНАМІЧНОГО МЕТОДУ  

 
Розглядаються етапи побудови діагностичної моделі радіоелектронного блоку для 

динамічного методу діагностування. Динамічний метод дозволяє зменшити число 

діагностичних параметрів і число контрольних точок. Діагностична модель дає можливість 

визначати діагностичні параметри радіоелектронного блоку на стадії проектування. 

Ключові слова: динамічний метод, технічний стан, діагностичний параметр  

 

Вступ. У даний час складність задачі контролю технічного стану й діагностики об’єктів 

радіоелектронної техніки (РЕТ) обумовлена підходом до їх побудови як децентралізованої 

системи. Це, з одного боку, дозволяє підвищити їх надійність за рахунок того, що вихід з 

ладу одного блока, як правило, не приводить до виходу з ладу решти блоків, але, з другого 

боку, істотно ускладнює контролю технічного стану системи в цілому. Не дивлячись на те, 

що цей підхід в більшості випадків себе виправдовує, особливо з точки зору економіки, але з 

погляду розробки системи контролю технічного стану об'єктів РЕТ він являє собою цілий 

ряд труднощів.  

Широке розповсюдження отримало використовування в складі блоків об’єктів РЕТ 

вбудованих систем контролю й діагностики. Проте їх практичне використання обмежене 

через відсутність теорії, здатної автоматизувати процес створення діагностичних моделей, 

алгоритмів побудови тестів, алгоритмів контролю технічного стану і діагностування.  

Аналіз стану проблеми. Стрімкий розвиток мікроелектроніки та інформаційних 

технологій потребує від конструкторів і виробників сучасних автономних автоматизованих 

систем технічного діагностування розробки нових методів отримання та обробки 

діагностичної інформації для визначення технічного стану об’єктів радіоелектронної техніки 

[1, 2]. Існуюче протиріччя між принциповою можливістю побудови високоефективних 

автономних автоматизованих систем технічного діагностування на основі використання 

останніх досягнень в області мікроелектроніки і низькою ефективністю існуючих 

автономних автоматизованих систем технічного діагностування в об’єктах РЕТ 

пропонується вирішити створенням сучасних АА СТД на основі нових методів отримання та 

обробки діагностичної інформації. Однією з задач при створенні сучасних АА СТД являється 

задача автоматизації процесу створення діагностичних моделей, алгоритмів побудови тестів, 

алгоритмів контролю технічного стану і локалізації несправних радіоелектронних 

компонентів..  

Постановка задачі. Тому в роботі поставлена та розв’язана нова науково-практична 

задача, яка полягає у впроваджені інформаційних технологій для побудови діагностичної 

моделі радіоелектронного блоку для динамічного методу, що дає можливість визначати 

діагностичні параметри радіоелектронного блоку на стадії проектування. 

Основна частина. Для отримання достовірної й повної інформацію про якість 

динамічного блоку доцільно застосувати динамічний метод діагностування, за допомогою 

якого можна виявити питому вагу окремих діагностичних параметрів і їхній вплив на роботу 

всієї системи. При цьому істотно скорочується час діагностування при збереженні заданої 

достовірності [3, 4]. У загальному випадку динамічний контроль системи зводиться до 

аналізу її реакції на безперервний вхідний вплив 1(t). Оптимальним із цього погляду було б 

використання в якості стимулюючого сигналу реального експлуатаційного сигналу. Проте 

для уніфікації процесу контролю великої кількості різних систем автоматичного управління 

доцільно застосувати стандартні (типові) сигнали. 

Суть динамічного методу діагностування радіоелектронних блоків об’єктів РЕТ, що 

працюють як система автоматичного управління, полягає в тому, що в якості діагностичних 
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параметрів використовується показники якості перехідного процесу, що виміряються на 

виході цих блоків [2].  

Теоретичні дослідження показали, що по ДМ можна визначити перехідному процесу 

(ПП) динамічного блоку й по ньому визначити необхідні показники якості (ПЯ). Побудова 

ПП по ДМ у процесі експлуатації досить складна. Тому для одержання ПП пропонується 

використати метод простору станів. При діагностуванні динамічного блоку динамічним 

методом необхідно знайти значення ПЯ перехідного процесу на його виході, коли на вхід 

динамічного блоку подається одинична функція 1(t). Для цього необхідно побудувати таку 

діагностичну модель, яка дозволяла визначати його реакції в контрольній точці при відомих 

тестових впливах. Тому необхідно побудувати узагальнену діагностичну модель 

динамічного блоку. Для рішення цього завдання найбільш доцільно визначити модель в 

аналітичному вигляді. 

Узагальнена структурна схема динамічного блоку може бути представлена у вигляді 

динамічних ланок. Принцип побудови ДМ розглянемо на прикладі динамічного блоку, 

функціональна схема якого наведена на рис. 1. Для спрощення введемо обмеження: 

навантаження всіх елементів активні (R). 

На першому етапі динамічний блок представляється функціональною схемою. На 

основі аналізу функціональної схеми динамічного блоку проводиться його декомпозиція. В 

основі декомпозиції лежить принцип побудови одномірних шляхів. Кожен одномірний шлях 

являє собою, як правило, один вхід і один вихід. Елементи в одномірному шляху можуть 

бути з'єднані довільним способом. Надалі одномірний шлях будемо називати елементарним 

модулем. У результаті декомпозиції отримаємо функціональні схеми першого (рис. 2) і 

другого (рис. 3) елементарних модулів. 

На другому етапі функціональні схеми елементарних модулів перетворюються 

функціональні схеми динамічних модулів за допомогою введення зворотних зв’язків для 

забезпечення формування на їх виходах перехідних процесів. Для цього використовується 

розроблена методика аналізу динамічного блока із заданою якістю перехідного процесу 

рис. 4 і рис. 5. 

На третьому етапі функціональні схеми отриманих динамічних модулів 

представляються алгоритмічною схемою у вигляді з’єднання динамічних ланок. Для кожного 

динамічного модуля синтезується діагностичний модуль. 

Проведемо синтез діагностичного модуля для першого динамічного модуля. Для 

кожного складового елемента, що входить до складу першого динамічного модуля, 

визначаються передаточні функції. Після цього за функціональною схемою динамічного 

модуля будується структурна схема, на якій його складові елементи представляються у 

вигляді з'єднання динамічних ланок (рис. 6) з від’ємним зворотнім зв’язком. При 
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1  отримаємо спрощену структурну схему першого елементарного 

модуля у вигляді (рис. 7) без від’ємного зворотного зв’язку. 

На четвертому етапі за структурною схемою (рис. 7) будується схема в змінних стану 

структурним методом – рис.  8. Для проведення повної перевірки динамічного модуля 

необхідно подавати на вхід сигнал у вигляді одиничної функції 1(t). 
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ЕП Інтегратор Підсил.1 Підсил.2 

Диференц.  
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Вх.1 
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Рис. 1. Функціональна схема динамічного блоку 

ЕП Інтегратор Підсил. 1 Підсил. 2 

Вх1 
Вих.1 

Рис. 2. Функціональна схема першого елементарного модуля 

x1(t) y1(t) 

ЕП Диференц.   Підсил. 3 Вх1 

Вих.2 

Рис. 3. Функціональна схема другого елементарного модуля 

x1(t) y2(t) 

Вх2 x2(t) 

Вх2 

ЕП Інтегратор Підсил. 1 Підсил. 2 

Рис. 4 Функціональна схема першого динамічного модуля 
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ЕП Диференц.   Підсил. 3 

Рис. 5. Функціональна схема другого динамічного модуля 
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Рис. 7. Спрощена структурна схема першого діагностичного модуля в вигляді з’єднання 

динамічних ланок без від’ємного зворотного зв’язку 

К1 К2/р К3/(1+Т1р) К4/(1+Т2р) 
Вх.1  

x1(t) 

ВВих.1   

 y1(t) 

Рис. 6. Структурна схема першого діагностичного модуля в вигляді з’єднання 

динамічних ланок з від’ємним зворотнім зв’язком 

 
Якщо всі елементи динамічного модуля працюють у лінійному режимі, то достатньо 

отримати ДМ динамічного модуля для імпульсу однієї полярності, а результат для імпульсу 

іншої полярності прийняти як інверсне значення для першого. Для рішення завдання 

визначення ДМ зовнішній вхідний вплив представляється схемою змінних станів.  
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На п’ятому етапі будується розширена схема змінних стану першого динамічного 

модуля, у якій вхідний сигнал і досліджувана система розглядаються спільно рис. 9. При 

використанні розширеної схеми в змінних стану матриці В і D дорівнюють нулю. Тому 

необхідно знайти розширені матриці Ар і Ср. Припустимо, що система лінійна й на вхід 

подаємо тільки позитивний імпульс. За розширеною схемою в змінних стану першого 

динамічного модуля складемо систему рівнянь стану. 
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Рівняння стану першого динамічного модуля являють собою наступну систему 
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На п'ятому етапі визначається діагностична модель динамічного блока у вигляді 

 

Рис. 8. Структурна схема в змінних стану першого динамічного модуля 
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Рис. 9. Розширена структурна схема в змінних стану 
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перехідного процесу на його виході y(t), по якому визначаються показники якості 

перехідного процесу системи. Для цього вирішується система диференціальних рівнянь (4). 

У результаті одержимо значення сигналів на виходах складових елементів першого 

динамічного модуля у вигляді вектора виходу системи  

y(t)= )](),(),(),([)(
4321

tytytytytY
T




.      (5) 

Вирази (1) і (5) являються діагностичною моделлю динамічного модуля. 

У такий же спосіб отримується ДМ для другого динамічного модуля. 

Діагностична модель динамічних модулів для випадку, коли на їхній вхід подається 

негативний імпульс будується аналогічно шляхом внесення відповідних змін у розширені 

матриці Ар і Ср. Сукупність діагностичних моделей динамічних модулів являється 

діагностичною моделлю динамічного блока у цілому. Матриці 
р

A  і 
р

C  являються вихідними 

для існуючих програм при рішенні рівнянь (1) і (5) Результатом рішення являється перехідна 

функція. Сукупність діагностичних моделей динамічних модулів є діагностичною моделлю 

динамічного блока. 

Відмінність розробленої діагностичної моделі динамічного блока від існуючих полягає 

в тому, що вона побудована на основі використання передаточних функцій і дозволяє 

контролювати динамічний блок по показниках якості перехідного процесу.  

Таким чином, розроблено етапи побудови діагностичної моделі динамічного блоку для 

динамічного метода діагностування. Наукова новизна полягає в тому, що вперше на основі 

алгоритму аналізу динамічного блоку побудована його діагностична модель, в якій 

використані в якості діагностичних параметрів показники якості перехідного процесу. Це дає 

можливість зменшити кількість діагностичних параметрів, час діагностування і вартість 

автономних автоматизованих систем технічного діагностування радіоелектронних блоків. 

Висновок. Таким чином, розроблено етапи побудови діагностичної моделі динамічного 

блоку для динамічного метода діагностування. Динамічний метод дозволяє: зменшити число 

діагностичних параметрів; зменшити число контрольних точок до однієї; істотно знизити час 

діагностування; забезпечити необхідну достовірність діагностування й необхідну чутливість 

до зміни технічного стану динамічного пристрою; істотно спростити конструкцію 

автономних автоматизованих систем технічного діагностування об'єктів РЕТ. 

Наукова новизна полягає в тому, що вперше на основі алгоритму аналізу динамічного 

блоку побудована його діагностична модель, в якій використані в якості діагностичних 

параметрів показники якості перехідного процесу. Це дає можливість зменшити кількість 

діагностичних параметрів, час діагностування і вартість автономних автоматизованих систем 

технічного діагностування радіоелектронних блоків. 
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 к.т.н. Шкулипа П.А., д.т.н., проф. Толубко В.Б., к.т.н., с.н.с. Жиров Г.Б. 

ПОСТРОЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО 

БЛОКА ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО МЕТОДА  

 

Рассматриваются этапы построения диагностической модели радиоэлектронного блока 

для динамического метода диагностирования. Динамический метод позволяет уменьшить 

число диагностических параметров и число контрольных точек. Диагностическая модель дает 

возможность определять диагностические параметры радиоэлектронного блока на стадии 

проектирования. 

Ключевые слова: динамический метод, техническое состояние, диагностический 

параметр. 

 

 

 

P. Shkulipa A, V. Tolubko, G. Zhirov. 

BUILDING A DIAGNOSTIC MODEL RADIOELECTRONIC 

UNIT FOR DYNAMIC METHOD 

 

The stages of construction of the diagnostic model for the electronic unit of the dynamic method of 

diagnosis. Dynamic method can reduce the number of diagnostic parameters and the number of control 

points. Diagnostic model enables to determine the diagnostic parameters electronic unit at the design 

stage. 

Keywords: dynamic method, the technical condition, the diagnostic parameter
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

 

УДК 378.147:81                                                                                Барабаш О.В. (МАУП) 

Савченко Н.М. (LA) 
 

МОДЕЛЬ МУЛЬТИМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ  

ОСВІТИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ АВІАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ 

 
У статті запропоновано основні структурні положення моделі мультимовної підготовки 

у системі професійної освіти студентів-іноземців авіаційного профілю. Ключовим принципом 

зазначеної моделі є мультилінгвалізм, який реалізується за допомогою інтегрованих курсів на 

основі структурування трьох компонентів: мовного, мотиваційного та інтегративного.  

Ключові слова: мультимовна підготовка, полілігвалізм, професійна освіта, студент-

іноземець, авіаційний профіль. 

 

Вступ. У зв'язку з інтеграцією України до світового соціально-економічного простору 

зростає потреба у підготовці висококваліфікованих, компетентних фахівців, готових 

вступати в професійно-ділову комунікацію з зарубіжними партнерами і ефективно 

функціонувати у багатонаціональному колективі. Розширення географії студентів разом з 

інтеграцією системи освіти до світового освітнього простору на тлі всезростаючих вимог до 

якості професійної підготовки фахівців у різних сферах застосування диктує необхідність 

пошуку нових шляхів підвищення ефективності мовної підготовки студентів.  

Авіаційна галузь відноситься до однієї з найбільш глобалізованих галузей економіки 

будь-якої держави. Глобалізація та стандартизація вимог до експлуатації авіаційної техніки, 

використання світового повітряного простору, висувають високі вимоги до кваліфікації 

широкого кола фахівців авіаційного профілю – від льотного складу до персоналу наземних 

служб забезпечення, що і відбивається в структурі системи підготовки вказаної категорії 

студентів. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Досягнення майбутніми фахівцями 

авіаційного профілю у процесі підготовки у ВНЗ професійно достатнього рівня володіння 

іноземною мовою (мовою країни навчання) дозволяє вести професійно-ділові і наукові 

переговори з представниками інших країн, працювати з технічною документацією і 

науковою літературою, здійснювати виробниче стажування у т.ч. і за кордоном.  

Разом з тим, на сьогоднішній день мовна підготовка студентів-іноземців у ВНЗ України 

є достатньо тривалою і складною. За результатами досліджень достатньо високого рівня 

мовної підготовки за перший рік навчання, придатного для оволодіння подальшою 

програмою професійної освіти досягають лише 24,2 % студентів, решта з яких знаходиться 

на рівні елементарного володіння мовою навчання. При цьому було виявлено низький рівень 

сформованості лінгво-пізнавального і професійно-комунікативного компонентів готовності 

майбутніх фахівців авіаційного профілю до мультимовного спілкування у професійній 

діяльності, наслідком чого є недостатня мотивація студентів до вивчення програм підготовки 

в цілому і професійно орієнтованої іноземної мови зокрема.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що до теперішнього часу у науці 

накопичено певний досвід щодо вирішення проблеми поєднання професійної підготовки 

студентів з процесом вивчення іноземної мови: Абрамович Г.В. [1], Воронова Є.В. [2], 

Лузік Е.В. [3], Пономарьов О.С. [4], Манько В.М. [5], Проценко І.І. [6], Кобяцька І. [7], 

Петранговська Н.Р. [8], Зимня І.А. [9], Хуторський А.В. [10] та ін.  

Проте в існуючій теорії та практиці професійної освіти проблема процесу мовної 

підготовки, підготовки до мультимовного спілкування в освітньому просторі авіаційного 

ВНЗ цілісно не досліджена. Ще менш дослідженою є проблема підготовки мультимовних 

студентів, як фахівців саме авіаційного профілю. Недостатньо розглянуті функціональні 
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компоненти системи підготовки майбутніх авіаційних фахівців до навчання на іноземній 

мові, мультимовному спілкуванню в професійній діяльності, моделювання процесу її 

розвитку, як умови ефективного функціонування навчального закладу.  

Крім того, слід зазначити відсутність змістовно-методичної бази, необхідної для 

підготовки майбутніх авіаційних фахівців до мультимовного спілкування в професійній 

діяльності. У освітньому процесі авіаційного ВНЗ недостатньо розробленими є методики, 

педагогічні умови навчання іноземним мовам, не завжди враховуються індивідуальні і вікові 

особливості студентів. Програми мовних курсів, як правило, відірвані від основних програм 

підготовки фахівців, а викладацький склад мовної підготовки не має базової професійної 

освіти. У зв’язку з цим особливої актуальності набувають питання науково-методичного 

забезпечення організації процесу мовної підготовки.  

Особливістю авіаційних ВНЗ України в аспекті даної проблематики є те, що для 

студента-іноземця виникає необхідність паралельного вивчення декількох іноземних (для 

нього) мов. Так, у якості мови навчання (L2) вибирається, як правило, мова країни 

перебування (українська, російська), а у якості мови міжнародного обміну і подальшої 

трудової інтеграції (L3) – англійська, французька та ін. При цьому, жодна з зазначених мов 

не є для студента рідною (L1). Вказана особливість формує додаткові вимоги до мовної 

підготовки і значно подовжує процес підготовки авіаційного фахівця, що, незмінно 

позначається на загальній конкурентоспроможності системи освіти України. 

Зазначені особливості обумовлюють наявність наступних суперечностей:  

на науково-теоретичному рівні – між необхідністю формування готовності студентів 

до мультимовного спілкування в умовах авіаційного ВНЗ і недостатньою розробленістю 

теоретичних аспектів впровадження мультимовного навчання у педагогіці і психології вищої 

школи;  

на методичному рівні – між необхідністю комплексного використання загальних 

методичних і лінгвістичних підходів властивих навчанню різним іноземним мовам спільно з 

програмами основних курсів навчання і відсутністю методичного забезпечення цього 

процесу в технічних ВНЗ авіаційного профілю. 

Виявлені суперечності обумовлюють актуальність вирішення наукового завдання щодо 

пошуку і обґрунтування оптимальних шляхів процесу підготовки майбутніх фахівців 

авіаційного профілю до навчання та мультимовного спілкування, які сприяють швидкому 

досягненню професійних навичок і можливості їх використання у професійній діяльності. 

Проведений аналіз стану проблеми підготовки майбутніх авіаційних фахівців до 

мультимовного спілкування в професійній діяльності визначив необхідність здійснення 

моделювання даного процесу, що є одним з сучасних методів дослідження.  

Мета статті полягає у розробленні основних структурних положень моделі 

мультимовної підготовки у системі професійної освіти для студентів-іноземців авіаційного 

профілю.  

Виклад основного матеріалу досліджень. Модель процесу підготовки майбутніх 

авіаційних фахівців до мультимовного спілкування в професійній діяльності базується на 

існуючій системі вищої освіти. Провідною ідеєю її побудови є спроба сформувати у 

студентів розуміння предметів, що вивчаються, готовності використовувати їх у практичній 

діяльності, а не тільки знання, які переважно забезпечуються системою викладання у ВНЗ. 

Процес моделювання починається з постановки мети і завдань, представлених на 

різних рівнях залежно від їх важливості і області застосування, вирішення яких і повинно 

бути отримано за допомогою використання моделі. В ході розробки і реалізації моделі 

процесу підготовки майбутніх авіаційних фахівців до мультимовного спілкування у 

професійній діяльності ставилися наступні завдання: 

1. Здійснення діагностики рівня підготовки майбутніх авіаційних фахівців до 

мультимовного спілкування в професійній діяльності на початковому етапі освітнього 

процесу у ВНЗ. 
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2. Впровадження педагогічних умов, що надають ефективну дію на процес підготовки 

майбутніх авіаційних фахівців до мультимовного спілкування в професійній діяльності. 

3. Апробація робочої програми, комплексно-дидактичних засобів, процедур, пов'язаних 

з процесом підготовки майбутніх авіаційних фахівців до мультимовного спілкування. 

Концепції формування моделей знаходять реалізацію у вигляді принципів, покладених 

в основу дослідження: полілінгвалізму; профільно-орієнтованої і комунікативної основи 

навчання іноземним мовам з урахуванням специфіки авіаційного ВНЗ; поетапності і 

комплексності засвоєння змісту мовного матеріалу; евристичності методів навчання; 

культуродоцільності, представленою в оволодінні всіма аспектами мультимовної культури 

через спілкування. 

Принцип полілігвалізму – це узагальнююча стратегія освіти, до реалізації якої 

необхідно готувати майбутнього авіаційного фахівця. Він реалізується, як система освіти, 

яка використовує викладання навчальних предметів декількома іноземними мовами. 

Реалізація зазначеного принципу дає такі позитивні результати навчання: мова виконує свої 

первинні функції (інформативну, гносеологічну, комунікативну, номінативну, експресивну, 

культуроносну, естетичну, ідентифікаційну); значно прискорюється перебудова мовленнєвих 

механізмів людини для паралельного використання кількох мовних систем з подальшою 

нейтралізацією однієї (рідної); багатомовна система навчання включає в себе базовий курс 

іноземної мови, домашнє читання, мовні спецкурси, інтегровані курси й не конфліктує з 

існуючою системою навчання; вивчення предметів набуває характеру лінгвістичних вправ; 

ця система приділяє увагу розвитку всіх мовних навичок у взаємозв’язку, в зростаючій, 

позитивній інтерференції; завдання, які отримують учні, вимагають обміну інформацією, що 

стимулює взаємонавчання і сприяє контекстуалізації мовленнєвих структур; перспективи 

розгалуження стандартного лексичного запасу стають практично необмеженими; 

відбувається зсув початку вивчення мови до молодшого віку; формується більш толерантне 

ставлення до мови інших народів, до культурних цінностей її носіїв. Результативність 

багатомовної освіти полягає також у формуванні мультилінгвізму і полікультурності. 

Принцип профільно-орієнтованої і комунікативної основи навчання іноземним мовам з 

урахуванням специфіки авіаційного ВНЗ передбачає побудову навчального процесу, 

направлену на вирішення завдань спілкування, пов'язаного з професійною орієнтацією 

студентів, організацію навчального матеріалу, що відображає специфіку функціонування 

відібраного мовного матеріалу в життєвих ситуаціях і темах, а так само припускає 

використання на заняттях ситуацій реального спілкування, організацію колективних форм 

роботи, увагу до проблемних ситуацій і творчих видів занять.  

Принцип поетапності вимагає розмежування діяльності при вирішенні складної 

проблеми на послідовні етапи руху від простих завдань до більш складних. Основними 

положеннями теорії поетапного формування розумових дій і понять є: ідея про принципову 

спільність будови внутрішньої і зовнішньої діяльності людини і положення про те, що всяка 

дія є складною системою, що складається з декількох частин. Згідно з першим твердженням 

розумовий розвиток як і засвоєння знань, навичок та умінь, відбувається шляхом 

інтеріоризації, тобто поетапним переходом “матеріальної” (зовнішньої) діяльності у 

внутрішній, розумовий, план. У результаті такого переходу зовнішні дії з зовнішніми 

предметами перетворяться у розумові. При цьому вони піддаються узагальненню; 

вербалізуются; скорочуються; стають готовими до подальшого розвитку, який може 

перевищувати можливості зовнішньої діяльності.  

Комплексність означає єдність цілей, визначення змісту, методів і форм навчально-

виховної дії і взаємодії. Комплексний підхід до цілей навчання вимагає введення всіх 

аспектів як компоненти мети на рівних правах. При визначенні змісту мети навчання не 

можна упускати жодну із сторін цього змісту: всі вони у комплексі, взаємопов’язані 

взаємозалежними і виявляються у вигляді повчального, пізнавального, розвиваючого і 

виховного результату, який досягається поступово у процесі оволодіння іноземними мовами. 
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Принцип культуродоцільності має на увазі переосмислення і створення нових 

культурних норм у процесі освіти. Головна мета – ввести студента в культуру країни мови, 

що вивчається (L2), навчити осмислювати її культурні норми і зразки, створювати, на їх 

основі нові і переробляти старі. 

Евристичність спілкування на іноземних мовах є провідною ланкою у роботі і повинна 

забезпечуватися методичною організацією, що включає відбір мовного матеріалу і характер 

вправ, які використовуються. 

Комунікативна спрямованість ставить перед необхідністю відповідної організації 

навчального процесу: діяльності студентів, використання різних організаційних форм для 

включення кожного в спілкування, а також визначає відбір навчального матеріалу: тематику, 

сфери спілкування, ситуації спілкування, засоби навчання. 

Ситуативність, як принцип комунікативного навчання означає, що все навчання 

говорінню відбувається на основі і за допомогою ситуацій. Ситуативність говоріння, як 

діяльності, виявляється в співвідношенні мовних одиниць з основними компонентами 

процесу спілкування. У ході бесіди мовні одиниці змінюють комунікативне завдання і 

впливають на мотивацію. Коли мовна одиниця нездатна “зрушити” мовну ситуацію, не 

підтримує мовний контакт, значить, вона не сприймається співбесідником як значуща для 

контексту його діяльності, тобто вона неситуативна, тому, ситуативність ми розуміємо як 

співвіднесення мовної одиниці з контекстом діяльності обох сторін спілкування, як 

потенційну здатність мовної одиниці втручатися в систему взаємин, розвивати рухати її в 

бажаному напрямі. 

У навчальному процесі представляється можливим передбачати варіанти розвитку 

взаємин партнерів через створення і організацію певних комплексів ситуативних позицій. 

Певні компоненти ситуативної позиції, лежачі в основі відповідних видів взаємин 

служитимуть для створення ситуацій певного типу в навчальному процесі. Встановлення 

взаємозв'язків компонентів ситуативних позицій з певними типами ситуацій, достатньо 

чіткої співвіднесеної між ними дає реальну можливість через створення певних комплексів 

«провокувати» виникнення передбачених взаємин суб'єктів спілкування, будувати процес 

навчання як процес реального спілкування. 

З вищевикладеного можна зробити висновок, що ситуація, як система взаємин, не 

народжується довільно. Студентам авіаційного профілю необхідно задавати певні ситуативні 

позиції, що стосуються їх професійної сфери, внаслідок чого ситуація виникне і 

функціонуватиме на їх основі, а це, при керованому навчанні, дозволяє заздалегідь 

планувати (програмувати) необхідні ситуації. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що ситуація – це універсальна форма 

функціонування процесу спілкування, яка існує як інтеграційна динамічна система 

соціально-статусних, ролевих, діяльнісних і етичних взаємин суб'єктів спілкування, відбита в 

їх свідомості і така, що виникає на основі взаємодії ситуативних позицій тих, хто 

спілкується. 

У будь-якій діяльності багато автоматизованих дій періодично повторюються, 

репродукуються, людина в цьому випадку спирається на відомі їй алгоритми дій. Але «всяка 

діяльність не може бути повністю алгоритмізована, завчена, інакше довелося б погодитися з 

тим, що людина говорить завжди готовими фразами. Насправді, залежно від ситуації 

спілкування, породжується такий вислів, який вирішує комунікативне завдання. Заздалегідь 

вислів передбачити не можна. Така непередбачуваність мовних дій і є евристичністю 

говоріння. 

Ситуації спілкування змінюються постійно і той, хто говорить, повинен бути готовий 

до діяльності саме в таких постійно змінних умовах, тобто до евристичної діяльності. А 

розвинена ця здатність може бути тоді, коли в процесі навчання говорінню будуть дотримані 

всі найважливіші сторони самої розмови в плані її евристичності:  

а) евристичність мовних завдань;  

б) евристичність предмету спілкування;  
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у) эвристичність змісту спілкування;  

г) евристичність мовних засобів. 

Евристичність вказаних сторін процесу навчання говорінню повинна забезпечуватися 

методичною його організацією, яка накладає свій відбиток головним чином на відбір і 

розподіл мовного матеріалу і на характер використовуваних вправ. Евристичність не 

виключає того, що у розмові використовуються дії, які стереотипізовані, проте вони не є 

провідними. Тому в методичному плані можна сказати, що евристичність є протилежністю 

автоматичному заучуванню. Таким чином, евристичність – одна з провідних ланок у 

методичній роботі викладача, відповідність прийомів роботи характеру розмови у 

психологічному і комунікативному плані. 

Модель процесу підготовки майбутніх авіаційних фахівців до мультимовного 

спілкування у професійній діяльності складається з чотирьох блоків: цільового, змістовного, 

процесуально-технологічного і результативного (рис. 1). 

Цільовий блок представлений інтеграційною метою, що відображає соціальне 

замовлення суспільства на висококваліфікованих фахівців авіаційного профілю, вимоги 

державного освітнього стандарту вищої професійної освіти і спрямованість освітнього 

процесу ВНЗ на досягнення майбутніми авіаційними фахівцями професійно-орієнтованої 

мультимовної компетенції. 

Змістовний блок моделі процесу підготовки майбутніх авіаційних фахівців до 

мультимовного спілкування в професійній діяльності грунтується на вивченні інтенсивного 

курсу іноземних мов для студентів авіаційних спеціальностей університету, сприяючого 

ефективності процесу навчання.  

Змістовний блок складається з робочої програми, практикумів для студентів 

спеціальностей “Авіабудування”, “Експлуатація бортового обладнання”, включає комплекс 

лексико-граматичних вправ, профессионально- орієнтовані тексти, навчально-ділові ігри, 

тестовий матеріал, аудіоматеріал, систему навчальних проблемних завдань-ситуацій. Даний 

блок відображає всі цілі навчання іноземним мовам: практичну (навчання спілкуванню, 

придбання студентами мультимовної комунікативної компетенції), освітню (розширення 

кругозору студентів, підвищення рівня їх загальної культури і освіти, культури мислення, 

спілкування і мови), виховну (виховання відчуття шанобливого відношення до духовних 

цінностей країни перебування, інших країн і народів) . 

Процесуально-технологічний блок відображає практичний процес, що розвиває 

компоненти професійно-орієнтованої мультимовної компетенції і включає три етапи: 

початково-корективний, репродуктивний і продуктивний. На кожному етапі реалізуються: 

цілі і завдання, зміст навчального матеріалу, опис форм, методів, засобів роботи, діагноста 

рівня підготовки майбутніх авіаційних фахівців до мультимовного спілкування. Оцінка і 

корекція змістовного блоку розкривають можливі утруднення, і типові помилки, коректують 

і оцінюють рівень засвоєння програмного матеріалу студентами. 

В рамках процесуально-технологічного блоку використані комплексно-дидактичні 

засоби і технології ефективного навчання іноземним мовам. Процес підготовки майбутніх 

авіаційних фахівців до мультимовного спілкування набуває поетапного характеру в умовах 

застосування активних методів навчання (тренінги, навчально-ділові ігри, дискусії, 

конференції, вікторини) і технологій (ігрові, проектні, технологія комунікативного навчання, 

мовний портфель). Ми виділили три етапи процесуально-технологічного блоку: початково-

коректнвний, репродуктивний, продуктивний. 

Розглянемо докладніше етапи процесуально-технологічного блоку.  

 

 

 

 

 

 



 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель процесу підготовки майбутніх аваційних фахівців до мультимовного 

спілкування у професійній діяльності 

 

Загальна потреба на 

ринку праці 

Вимоги навчального 

процесу ВНЗ 

Державні освітні 

стандарти 

ЦІЛЬОВИЙ БЛОК 

 Мета:  Підготовка майбутніх авіаційних фахівців до мультимовного 

спілкування у професійній діяльності 

Методологічні підходи:  Системний, комунікативно-діяльнісний, 

компетентісний, культурологічний 

Принципи:  Полілігвалізм, профільно-орієнтована і комунікативна основа 

навчання іноземним мовам; поетапність і комплексність засвоєння змісту мовного 

матеріалу; евристичність методів навчання; культуродоцільність 

ЗМІСТОВНИЙ БЛОК 

Робочі програми навчальних дисциплін “Українська мова за професійним спрямуванням” та 

“Англійська мова”, “Російська мова” 

ПРОЦЕСУАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ БЛОК 

1 етап –  ввідно-корективний – Пояснювально-ілюстративний усний та письмовий 

контроль, самоконтроль (тестування, співбесіда); 

2 етап –  репродуктивний – Репродуктивні проблемно-пошукові методи самостійної 

роботи (комплекс вправ та завдань, система навчальних проблемних задач-ситуацій, 

мовний портфель, реферати, доповіді); 

3 етап –  продуктивний – Імітаційно-ігрові, евристичні методи, самостійна робота без 

участі викладача (ігри, оліпміади, конференції, вікторини, тести та ін.) 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ БЛОК 

Результат –  готовність майбутніх інженерів до професійного мультимовного спілкування 

Критерії –  ціннісно-мотиваційний, лінгво-пізнавальний; професійно-комунікативний 

Рівні –  А1 (Рівень виживання), А2 (Перед-пороговий рівень), В1 (Пороговий рівень), 

В2 (Пороговий поглиблений рівень), С1 (Рівень професійного володіння), С2 

(Рівень досконалого володіння) 

ПЕДАГОГІЧНІ  УМОВИ 
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I. Метою початково-корективного етапу є діагностика наявних теоретичних і 

практичних знань, умінь і навичок студентів з іноземних мов. 

На початковому етапі здійснюється вирішення наступних завдань:  

діагностика початкового рівня володіння іноземною мовою студентами і виявлення 

ускладнень; 

розвиток певних навичок, необхідних у практичній діяльності, зокрема, поповнення 

словникового запасу, як активного, так і пасивного;  

накопичення граматичних знань іноземних мов;  

вдосконалення навичок читання, аудірованія, монологічного і діалогічного 

висловлювання; 

формування певних підходів, позицій, світоглядів, ознайомлення з культурознавчими 

знаннями, що включають особливості культури, традицій країни мови, що вивчається. 

На даному етапі слід вводити репродуктивні, пояснювально-ілюстративні, словесні 

методи навчання. 

ІІ. Метою репродуктивного етапу є подальше розширення і поглиблення мовних і 

мовленнєвих знань, умінь і навичок, їх вдосконалення у процесі навчальної діяльності. 

На даному етапі підготовки майбутніх авіаційних фахівців до мультимовного 

спілкування здійснюється: 

підвищення рівня загальнонавчальних умінь і навичок;  

розвиток пам’яті, мовного мислення, мови, уяви, фантазії, уміння знаходити 

оптимальні рішення; 

вдосконалення і коректування умінь усної і письмової комунікації, різних способів 

комунікативної діяльності; 

занурення студентів в культуру країни мови, що вивчається, ознайомлення з 

особливостями мовної поведінки в ситуації живого спілкування; 

розширення світогляду у професійній сфері; 

розвиток мотивації навчальної діяльності. 

Репродуктивні, частково-пошукові методи самостійної роботи студентів під 

керівництвом викладача є найбільш ефективними на даному етапі навчання як методи 

організуючі пізнавальну діяльність, сприяючі сприйняттю, збереженню, закріпленню і 

корекції навчального матеріалу. На даному етапі можливе застосування навчальної і 

професійно-орієнтованої гри, дискусії, конференції, “круглого столу”, вікторини, гри-тесту 

та ін. 

ІІІ. Метою продуктивного етапу є подальший розвиток мовних і мовленнєвих умінь і 

навичок, використання їх у професійній сфері. 

На даному етапі відбувається: 

включення студентів у мовну взаємодію, застосування знань іноземної мови на 

практиці; 

використання загальних і професійно орієнтованих знань на іноземних мовах у процесі 

навчальної діяльності; 

підвищення загальної і професійної компетентності студентів. 

Методи навчання даного етапу – ігрові, проблемно-пошукові, методи самостійної 

роботи без участі викладача. На всіх трьох етапах застосовуються індивідуальні і групові 

форми навчання, характерні для дисциплін мовної підготовки. 

Результативний блок моделі визначає рівень підготовки майбутніх авіаційних фахівців 

до мультимовного спілкування, відповідно до розроблених критеріїв. 

Ключовою особливістю зазначеної моделі є використання принципу полілінгвалізму, 

реалізація якого залежить від мети впровадження (збагачення, перехід, збереження мови), 

обсягу навчального матеріалу, поданого іноземною мовою в один навчальний день (повні, 

неповні програми), віку студента (впровадження раннє, середнє, пізнє). При цьому 

перехідний етап до впровадження багатомовних програм може бути реалізований за 
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допомогою інтегрованих курсів. Інтеграція іноземних мов з іншими дисциплінами 

передбачає структурування трьох компонентів: перший компонент визначає елементи (мова і 

ті навчальні дисципліни, які інтегруються); другий компонент визначає підставу інтеграції 

(цільові, мотиваційні, операційні елементи); третій компонент утворює зінтегрований об’єкт 

– цілісний, новий результат інтегративного навчання (якісно інші знання учнів). Таким 

чином, переваги впровадження мовних інтегрованих курсів формулюються у таких 

положеннях: 

1. Навчання іноземним мовам у складі інтегрованих курсів допомагає формуванню 
більш цілісної картини світу, в якому іноземні мови виконують свою специфічну функцію – 

є засобом пізнання й поштовхом до діяльності, аналізу й узагальнення. 

2. Таке навчання зорієнтовано на різнобічний розвиток студентів, їх загальну освіту й 
виховання; досягнути цього можна за рахунок об’єднання виховних, освітніх, розвивальних 

можливостей різних дисциплін. 

Змістовний план навчання іноземної мови збагачується за рахунок розгалуження 

предметних знань, які використовуються в інтегрованих курсах, а також впливу позитивних 

почуттів і емоцій. Внаслідок цього уможливлюється формування і розвиток широких і 

різнобічних здібностей учнів до творчої діяльності. 

Завдяки викладанню інтегрованих курсів учні здобувають знання і збагачують навички 

з дисципліни, що інтегрується з іноземною мовою. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, підготовка 

майбутніх авіаційних фахівців до мультимовного спілкування в професійній діяльності 

виступає як процес, що забезпечує цілеспрямовану організацію навчальної і виховної 

діяльності студентів, орієнтованої на освоєння науково-теоретичних основ, практичних 

умінь і навиків мультимовної комунікації в умовах технічного ВНЗ, направлений на 

формування готовності майбутніх авіаційних фахівців до професійного мультимовного 

спілкування. 

Модель процесу підготовки майбутніх авіаційних фахівців до мультимовного 

спілкування у професійній діяльності, представлена єдністю цільового, змістовного, 

процесуально-технологічного і результативного блоків, заснована на принципах профільно-

орієнтованої і комунікативної основи навчання іноземним мовам з урахуванням специфіки, 

авіаційного ВНЗ, поетапності і комплексності засвоєння змісту мовного матеріалу, 

евристичності методів навчання, культуродоцільності, представленою в оволодінні всіма 

аспектами мультимовної культури через спілкування. 

Напрямком подальших досліджень у зазначеній сфері є реалізація принципів та 

змістовне наповнення моделі процесу підготовки майбутніх авіаційних фахівців до 

мультимовного спілкування у професійній діяльності. 
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Барабаш О.В., Савченко Н.Н. 

МОДЕЛЬ МУЛЬТИЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ 

АВИАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ 

 

В статье предложены основные структурные положения модели мультиязычной 

подготовки в системе профессионального образования студентов-иностранцев авиационного 

профиля. Ключевым принципом предложенной модели есть мультилингвализм, который 

реализуется при помощи интегрированных курсов на основе структурирования трех 

компонентов: языкового, мотивационного и интегративного. 

Ключевые слова: мультиязычная подготовка, полилингвализм, профессиональное 

образование, студент-иностранец, авиационный профиль. 

  

O. Barabash, N. Savchenko  

THE MULTILINGUAL MODEL OF PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM FOR 

FOREIGN STUDENTS OF AEROSPASE PROFILE 

 

The article discusses the main structural items of the multilingval model in the system of 

professional education for foreign students of aerospase profile. Multilingualism is the key principal of 

such model that can be realized on the basis of the main three components: lingual, motivational and 

integrational.   

Keywords: multilingual education, professoinal education, foreign student, aviation profile. 
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
 

У статті запропоновано методику оцінки захищеності інформаційних ресурсів 

автоматизованої системи управління на основі технології пошарового проектування 

програмного забезпечення. Основою методики є застосування пошарового модульного контролю 

захищеності шарів програмного забезпечення автоматизованої системи управління так, що 

кожен шар пов’язаний з певним етапом криптографічних перетворень. Розробленням методики 

створені умови для забезпечення постійного контролю за  можливістю несанкціонованих 

впливів на програмне забезпечення інформаційної системи та підвищення показнику рівня 

стійкості інформаційної системи до несанкціонованих впливів та контролю за даними до 27%. 

Ключові слова: автоматизована інформаційна система, інформаційні ресурси, пошарове 

проектування програмного забезпечення, несанкціоновані впливи, криптографічні перетворення. 
 

Постановка проблеми. Проблема забезпечення інформаційної безпеки на усіх рівнях 

ієрархії автоматизованої системи управління (АСУ) може бути успішно вирішена тільки при 

наявності та функціонування комплексної системи захисту даних, яка охоплює увесь 

життєвий цикл інформаційної системи від розробки до її утилізації, а також усю 

технологічну ланку збору, обробки, зберігання та видачі інформації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблематики сучасних 

аспектів застосування різноманітних методик оцінки захищеності інформаційних ресурсів 

(ІР) АСУ щодо опису захищеності системи через деякі «бажані» стани даних систем, аналізі 

типових ситуацій загроз та діючих на них закономірностей свого часу займалися такі фахівці 

як Зегжда Д. П., Івашко О. М., Корченко О.Г., Борисов О. М., Алексєєв О.В., Меркур’єва 

Г.В., Громов Ю. Ю., Драчов В. О. та інші [1-4].   

Постановка завдання. Необхідність проведення наукових досліджень щодо розробки 

нової методики оцінки захищеності ІР АСУ обумовлена доволі високою динамікою проявів 

загроз інформаційній системі та необхідністю упорядкованого реагування на них розробкою 

та застосуванням адекватних систем захисту даних АСУ. 

Виклад основного матеріалу. Технологія прийняття рішення по застосуванню 

необхідної політики безпеки на основі існуючих та розроблюваних моделей безпеки з 

наступним застосуванням отриманої політики безпеки до інформаційної системи може бути 

подана наступним чином (рис. 1) 

 
Рис. 1. Технологія прийняття рішення по застосуванню необхідної політики безпеки 

ІР АСУ 
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Відповідно до прийнятого рішення щодо застосування політики безпеки доцільно 

запропонувати методику оцінки стану захищеності даних АСУ на основі тестування 

компонентів системи інформаційної безпеки. 

Як відомо, показниками якості функціонування сучасних АСУ є доволі великих перелік 

факторів, найважливішими з яких є вірогідність надання необхідної інформації в заданий 

термін, вірогідність відсутності прихованих випадкових помилок в представленій за запитом 

користувача інформації, вірогідність збереження актуальності інформації на момент її 

використання, вірогідність запобігання несанкціонованому доступу та збереження 

конфіденційності інформації. 

Аналіз практики застосування АСУ спеціального призначення, що часто функціонують 

в умовах невизначеності, наявності доволі суттєвого функціонального впливу сторонніх 

факторів (об’єктивної та суб’єктивної природи), а також швидкої зміни обстановки та 

скорочення термінів часу для прийняття управлінського рішення, потребують запровадження 

заходів, що направлені на підвищення оптимальності функціонування автоматизованих 

комп’ютерних систем. 

Зокрема, моделювання процесів представлення інформації в умовах ненадійності 

програмно-технічних засобів може бути подана наступним алгоритмом у складі основних 

трьох етапів: 

1. Вихідні припущення (аналіз практики застосування інформаційно-телекому-

нікаційних систем спеціального призначення перебором відомих станів функціонування 

інформаційної системи у реальному часі); 

2. Прогнозні варіанти функціонування інформаційної системи по наданню даних в 

умовах ненадійності програмно-технічних засобів (у першому випадку відбувається надійне 

надання інформації, а в другому та третьому випадках відбувається непредставлення 

інформації по запиту); 

3. Розрахунок надійності функціонування інформаційної системи (визначення 

вірогідності надійного надання інформації надР  при виконанні функціонального завдання в 

умовах ненадійності програмно-технічних засобів) 
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де 1n  - середній час напрацювання програмно-технічних засобів на відмову; 1
w  - 

середній час відновлення програмно-технічних засобів; 1  - середній час виконання 

відповідного функціонального завдання [5]. 

Зазначені методики є доволі ефективними для оцінки надійності захисту 

інформаційних ресурсів сучасних АСУ спеціального призначення. Однак їх застосування є 

обмеженим відносно часових обмежень та забезпечення постійного контролю за можливістю 

несанкціонованого впливу на ІР АСУ. 

У такому випадку доцільним є застосування методики оцінки захищеності ІР АСУ 

спеціального призначення на основі технології пошарового проектування стійкого 

програмного забезпечення АСУ [6] відповідно вимог стандарту ГОСТ 28147-89 «Системи 

обробки інформації. Захист криптографічний. Алгоритм криптографічного перетворення» 

[7].  

В основі методики є здійснення послідовності операцій тестових випробувань 

шифрування, розшифровування та перевірки правильності алгоритму шифрування та 

розшифрування з ІР обсягом 640 біт (10 блоків по 64 біта). 

Методика оцінки передбачає пошаровий модульний контроль захищеності шарів 

програмного забезпечення (ПЗ) АСУ так, що кожен шар пов’язаний з певним етапом 

криптографічних перетворень. У складі методики застосовано два типи маркерів контролю 

несанкціонованого впливу на ПЗ АСУ ( S ) (якщо відповідний маркер дорівнює 1, то 
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несанкціонована модифікація відсутня, а якщо 0 – несанкціонована модифікація так, якщо 

хоч би один маркер з ( 1S ,…
01S ) рівний 0, то 0S ). 

Отримані наукові результати. Перевагою методики є можливість постійного 

самоконтролю стану захищеності ПЗ АСУ через застосування двох паралельних ідентичних 

потоків крипто перетворювань, що працюють в режимі реального часу та третього потоку, 

який порівнює їх між собою в реальному режимі часу і фіксує значення 1S ,…
01S  і S .  

Особливістю методики є запровадження припущення щодо принципової можливості  

доступу несанкціонованого користувача до виділеного обчислювального процесу та його 

модифікації в певний момент часу. Таким чином, при проведенні модифікації одного з 

потоків крипто перетворювань, між цими обчислювальними потоками з’явиться різниця, яка 

буде відбита в обчислювальному потоці порівняння, що забезпечить виявлення модифікації 

по ( 1S ,…
01S ) та у підсумку S .  

Висновки. В результаті проведення досліджень встановлено, що запровадження 

методики оцінки стану захищеності ІР АСУ на основі технології пошарового проектування 

стійкого програмного забезпечення відповідно вимог стандарту ГОСТ 28147-89 «Системи 

обробки інформації. Захист криптографічний. Алгоритм криптографічного перетворення» 

дозволяє забезпечувати постійний контроль за  можливістю несанкціонованих впливів на ПЗ 

інформаційної системи.  

Проведені дослідження визначають підвищення показнику стану захищеності ІР АСУ 

(рівня стійкості інформаційної системи до несанкціонованих впливів та контролю за даними 

до 27%). 

Отримані наукові результати можуть знайти подальше застосування під час наукових 

досліджень в напрямку розроблення методичних основ оцінки стану захищеності 

прикладного програмного забезпечення інформаційних систем спеціального призначення. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Зегжда Д.П. Основы безопасности информационных систем: монография / Д.П. Зегжда, А.М. 

Ивашко. – М.: Горячая линия – Телеком, 2000. – 263 с.  

2. Корченко А.Г. Построение защиты информации на нечетких множествах. Теория и практика 

решения: монография / Корченко А.Г. - М.: МК-пресс, 2006. – 256 с.  

3. Борисов А.Н. Обработка нечеткой информации в системах принятия решений: монография / 

А.Н. Борисов, А.В. Алексеев, Г.В. Меркурьева. – М.: Радио и связь, 1989. – 103 с.    

4. Громов Ю.Ю. Задача выбора политики безопасности при функционировании 

информационной системы в условиях неопределенности / Ю.Ю. Громов, В.О. Драчов, Т.Г. 

Самхарадзе // Инженерная физика. – М.: Научтехлитиздат, 2009. - №1. – С. 32-36. 

5. Бойченко О.В. Оцінка якості та оптимізація функціонування інформаційних систем / О.В. 

Бойченко // Захист інформації. – К.: НАУ, 2011. – № 2 (51). – С.105-107. 

6. Бойченко О.В. Структурне проектування програмного забезпечення складних інформаційних 

систем реального часу / О.В. Бойченко С.В. Лєнков,  П.А. Шкуліпа // Сучасна спеціальна техніка. – 

К.: ДНДІ МВС України, 2012. – № 4(31). – С. 92-97. 

7. Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического 

преобразования: ГОСТ 28147-89. – [Действителен от 1990-07-01]. – М.: ИПК Издательство 

стандартов, 1996. – 28 с. 

 

Рецензент: д.т.н., проф. Толубко В.Б., Державний унiверситет телекомунiкацiй  
 

д.т.н., доц. Бойченко О.В., Ленков А.С., Охрамович Л.В. 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

В статье предложена методика оценки защищенности информационных ресурсов 

автоматизированной системы управления на основе технологии послойного проектирования 

программного обеспечения. 
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Основой методики является применение послойного модульного контроля защищенности 

слоев программного обеспечения автоматизированной системы управления так, что каждый 

слой связан с определенным этапом криптографических превращений. 

Разработкой методики созданные условия для обеспечения постоянного контроля за  

возможностью несанкционированных влияний на программное обеспечение информационной 

системы и повышение показателю уровня стойкости информационной системы к 

несанкционированным влияниям и контролю за данными до 27%. 

Ключевые слова: автоматизирована информационная система, информационные ресурсы, 

послойное проектирование программного обеспечения, несанкционированные влияния, 

криптографические превращения. 

 

O. Boitchenko, A. Lenkov, L. Ohramovich 

METHODS OF PROTECTION OF INFORMATION RESOURCES AUTOMATED 

CONTROL SYSTEM 

 

In the article the method of estimation protected of informative resources automatic control system 

of management is offered on the basis of technology of the layer planning of software. 

Basis of method is application of layer module control of protected of layers automatic control 

system of management software so, that every layer is related to the certain stage of cryptographic 

transformations. 

By development of method the created terms for providing of permanent control after  possibility of 

unauthorized influences on informative system software and increase to the index of level firmness of the 

informative system to unauthorized influences and control after information to 27%. 

Keywords: automatic control system of management, informative resources, layer planning of 

software, unauthorized influences, cryptographic transformations, is automated. 
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ОБГРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ АВТОМАТИЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ І ПРОГНОЗУВАННЯ 

ТЕХНІЧНОГО СТАНУ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 

 
У статті обгрунтована структура та проаналізовано функціональні особливості 

інформаційної системи автоматизації контролю і прогнозування технічного стану 

радіотехнічних систем. 

Опрацьований програмний додаток реалізує авторський алгоритм відшукання значень 

інтенсивностей відмов і відновлень технічних систем на основі застосування методів 

імітаційного моделювання. У результаті розробки отримано інформаційну систему 

автоматизації контролю і прогнозування технічного стану радіотехнічних систем. 

Отримані результати дають можливість автоматизувати адаптивне прогнозування 

технічного стану радіотехнічних систем. 

Ключові слова: інформаційна система, прогнозування, технічний стан, радіотехнічна 

система. 

 

Вступ. На даний момент складні технічні системи (СТС) різного призначення 

характеризуються конструктивною складністю та необхідністю функціональної системної 

узгодженості їх елементів. Особливо це характерно для радіотехнічних систем. Ефективність 
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СТС залежить не лише від їх структури та властивостей, а й від успішного управління цими 

системами. Тому завдання розробки методів вимірювання параметрів СТС, загалом, і 

радіотехнічних систем, зокрема, є достатньо актуальним. При цьому розв’язування задач 

моделювання i прогнозування процесів в СТС передбачає вирішення актуальної задачі 

підвищення якості прогнозування. Проблемність останньої полягає в тому, що 

прогнозування відбувається в умовах наявності невизначеностей структурного, 

параметричного i статистичного характеру [1-3]. Це визначає актуальність задачі 

автоматизації контролю і прогнозування технічного стану СТС, загалом, і радіотехнічних 

систем, зокрема. 

Для вирішення вказаної задачі авторами було запропоновано пiдхiд до побудови 

адаптивної системи прогнозування процесів СТС за допомогою комплексних показників 

надійності на основі нестаціонарних марковських процесів з працездатним і непрацездатним 

станами 10 , xx , відповідно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В якості основного показника поточного стану системи розглядалася функція 

готовності  
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що залежна від змінних інтенсивностей потоків відмов  t  і відновлень  t , і за 

значеннями якої можна робити висновки щодо рекомендованих заходів адаптивної системи 

експлуатації.  

У бiльшостi випадків необхідно будувати нову модель на основі наявних статистичних 

даних. Якість даних має надзвичайно важливе значення при побудові математичної моделі, а 

тому при зборі даних необхідно керуватися відомими вимогами стосовно їх 

iнформативностi, синхронності та коректності. Попередня обробка даних необхідна для 

приведення їх до форми, яка забезпечує можливість коректного застосування методів 

оцінювання параметрів моделі та отримання їх статистично значущих оцінок. Для реалізації 

ідеї адаптивного прогнозування пропонується статистичну інформацію постійно 

поповнювати “свіжими” даними і на їх основі вносити корективи в існуючу модель. При 

цьому на кожному етапі прогнозування пропонується враховувати корективи, що внесені на 

попередніх етапах. Однак розв’язування подібної задачі є проблемним у зв’язку з 

обчислювальними труднощами. 

Мета статті. Саме тому актуальності набуває завдання обгрунтування структури та 

функціональних особливостей програмного додатку автоматизації контролю і прогнозування 

технічного стану радіотехнічних систем. Розв’язання цього завдання і визначає мету даної 

роботи. 

Результати дослідження. Для розв’язання визначеного завдання вбачається за 

доцільне проаналізувати наявне програмно-технічне забезпечення автоматизації контролю і 

х0 х1 

λ(t) 

µ(t) 

Рис. 1. Граф марковського процесу відмов-відновлень з двома станами 
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прогнозування технічного стану СТС, обґрунтувати структуру додатку, визначити його 

функціональні особливості та реалізувати їх. 

Аналіз наявного програмно-технічного забезпечення автоматизації контролю і 

прогнозування технічного стану СТС. 

Аналіз матеріалів [3], у яких визначено концептуальний підхід щодо автоматизації 

контролю і прогнозування технічного стану СТС, дозволяє зробити висновок, що огляд 

відповідного програмно-технічного забезпечення має стосуватися пакетів імітаційного 

моделювання. 

Найбільш популярними на даний час подібними пакетами є: Arena компанії 

RockwellAutomatіon; AnyLogіc компанії XJ Technologіes; GPSSWorld фірми 

MinutemanSoftware; ProcessCharter 1.0.2 компанії Scіtor; Powersіm 2.01 фірми ModellData AS; 

Іthіnk 3.0.61 виробництва HіghPerformanceSystems; Extend+BPR 3.1 компанії ІmagіneThat; 

Vensіm фірми VentanaSystems.  

Основними областями застосування вказаних пакетів є: виробництво; логістика; 

озброєння та безпека; медицина тощо.  

Більшість із них надають користувачам зручний графічний інтерфейс із набором 

шаблонів моделюючих конструкцій. Для більшості пакетів існує можливість до складу 

досліджуваних моделей включати джерела сигналів різного виду, віртуальні реєстраційні 

прилади, графічні засоби анімації. Більшість пакетів дозволяють проводити аналіз 

чутливості. В них доступні стандартні теоретичні розподіли, існує можливість фіксування 

набору випадкових чисел і реалізації абсолютно ідентичного експерименту. 

Як правило, вони відрізняються середовищем, в якому створюються моделі.  

Обгрунтування структури додатку. 

Детальний аналіз матеріалів [3], а також проведений аналіз наявного програмно-

технічного забезпечення автоматизації контролю і прогнозування технічного стану СТС 

дозволяє зробити висновок, що структура досліджуваного додатку має бути багаторівневою і 

кожен з рівнів повинен забезпечувати певні функціональні можливості, реалізація яких в 

сукупності дозволяла б організувати процес розв’язування задачі автоматизації контролю і 

прогнозування технічного стану радіотехнічних систем. З урахуванням концептуального 

підходу щодо встановлення виду залежностей )(),( tt   [3], структура інформаційної 

системи, на думку авторів, має бути сформована на основі патерна MVVM, що полегшує 

відокремлення розробки графічного інтерфейсу від розробки бізнес-логіки, і має містити 

наступні основні модулі: 

– модуль зчитування вхідних даних (збереження, відкриття, створення); 

– модуль відшукання інтенсивності відмов (відновлень); 

– модуль формування статистичних розподілів інтенсивностей відмов (відновлень); 

– модуль апроксимації функції розподілу інтенсивностей відмов (відновлень); 

– модуль імітаційного моделювання інтенсивностей відмов (відновлень); 

– модуль формування функції інтенсивності відмов (відновлень). 

Дерево представницьких моделей (ViewModels) подано на рис. 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Рис. 2. Діаграма класів представницьких моделей (ViewModels) 



 85 

 

 

Функціональні особливості додатку та їх реалізація. 

Визначення функціональних особливостей додатку передбачає:  

визначення формату роботи з додатком;  

встановлення функціонального призначення модулів системи та їх взаємозв’язку; 

обгрунтування технології опрацювання програмних модулів; 

аналіз результатів опрацювання додатку. 

Визначення формату роботи з додатком.  

Робота з програмою має передбачати реалізацію можливостей основних модулів 

додатку. Знаходячись на кожному з рівнів, користувач повинен мати можливість керування 

тим чи іншим елементом з числа наступних: видалення; додавання; редагування; друк звітів; 

експорт звітів; інше, в залежності від обраного пункту головного меню. 

Результат кожної операції має відображатись у таблиці з даними. Для їх редагування 

має бути опрацьований загальний шаблон, що керуватиме збереженням вхідних і вихідних 

даних. 

Встановлення функціонального призначення модулів системи та їх 

взаємозв’язку. У процесі опрацювання програмного додатку було реалізовано наступну 

функціональність модулів, які відповідають патерну MVVM (Models, Views, ViewModels, 

Converters, Commands та інші). 

Щодо представлення (View): 

– MainWindow.xaml (представляє собою головну форму програми); 

– InputDataView.xaml (представляє собою UserControl для введення початкових даних); 

– ApproximationView.xaml (представляє собою UserControl для відображення даних 

“Інтенсивності відмов”, “Статистичний розподіл”, “Визначення емпіричної формули”, 

“Функції”); 

– SimulationModelingView.xaml (представляє собою UserControl для відображення 

даних імітаційного моделювання); 

– ConstructionGraphView.xaml (представляє собою UserControl для відображення 

інформації “Апроксимації” та “Побудова графіка”). 

Щодо представницьких моделей (ViewModels): 

– MainViewModel.cs (представляє собою функціонал головної форми програми); 

– InputDataViewModel.cs (представляє собою функціонал обробки інформації вхідних 

даних); 

– ApproximationViewModel.cs (представляє собою функціонал обрахунку та визначення 

інтенсивності відмов, статистичного розподілу, емпіричної формули та функцій 

статистичного розподілу); 

– SimulationModelingViewModel.cs (представляє собою функціонал визначення 

функцій на основі застосування методів імітаційного моделювання); 

– ConstructionGraphViewModel (представляє собою функціонал для визначення 

емпіричної формули та побудови графіку відповідної функції). 

Щодо моделей (Models): 

– DistributionModel.cs (модель розподілу); 

– EmpirFormulModel.cs (модель емпіричної формули); 

– FormulaModel.cs (модель формули); 

– FunctionModel.cs (модель функції); 

– MainContentModel.cs (модель контенту головної форми); 

– PointModel.cs (модель точки); 

– RandomCollection.cs (модель колекції з випадковими даними); 

– SimulationModel.cs (модель імітаційних даних); 

– StatisticalDistributionModel.cs (модель статистичного розподілу); 

– TrustLevel.cs (модель рівня довіри); 
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Щодо команд (Commands): 

– RelayCommand.cs (даний клас дозволяє визначати команди і підключати елементи 

управління до них, а також надавати центральне місце для збереження та локалізації 

текстових заголовків команд); 

– RelayCommandGeneric.cs (узагальнений клас, аналогічний класу RelayCommand – 

дозволяє типізувати задану властивість); 

NotificationObject.cs (прошарок, який перетворює функціонал моделі в зручний для 

представлення вид та повідомляє представлення про те, що модель змінилась). 

Щодо допоміжних модулів (Modules): 

– FindEmpirFormuls.cs (дозволяє визначати емпіричну формулу з урахуванням 

середнього квадратичного відхилення експериментальних точок від теоретичних); 

– SimulationModeling.cs (дозволяє визначати кількість розіграшів в імітаційній моделі). 

Технологія опрацювання програмних модулів. 

Програмний додаток був опрацьований на мові програмування C# за допомогою 

технології WPF та патерну MVVM. Сам інтерфейс написаний за допомогою розмітної мови 

XAML.  

Технологія опрацювання програмних модулів передбачає:  

встановленння Visual Studio 2012; 

створення нового проекту WPF;  

створення наступних базових класів для роботи з проектом – RelayCommand.cs; 

RelayCommandGeneric.cs; NotificationObject.cs; 

створення UserControl або так званого представлення (View); 

створення представницької моделі (ViewModel); 

формування зв’язку між представницькою моделлю (ViewModel) та представленням 

(View).  

Останнє можна реалізувати, додавши наступний код у так званий «задній код» (Code-

Behind) (у випадку, що аналізується, код додається у файл ApproximationView.xaml.cs). 

using System.Windows.Controls; 
using Research.Core.Interface; 
 
namespace Research.Screen.Approximation 
{ 
    /// <summary> 
    /// Interaction logic for ApproximationView.xaml 
    /// </summary> 
    public partial class ApproximationView : UserControl, IView 
    { 
        private readonly ApproximationViewModel _viewModel; 
 
        public ApproximationView() 
        { 
InitializeComponent(); 
           DataContext = _viewModel = new 

ApproximationViewModel(); 
        } 
    } 
} 
 

 

Аналіз результатів опрацювання додатку. Результати роботи додатку на прикладі 

створення функції інтенсивності відмов на різних етапах можна оцінити з рис. 3-7. 
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Рис. 3. Головна форма додатку та результати реалізації модуля “Вхідні дані” 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Точкові значення емпіричних функцій розподілу 
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Рис. 5. Визначення емпіричної формули для функцій розподілу 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6. Результати імітаційного моделювання 
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Рис. 7. Формула та графік шуканої функції для інтенсивності відмов 

 

 

Висновки. Таким чином, запропонований авторами підхід, що стосується автоматизації 

контролю і прогнозування технічного стану радіотехнічних систем, вирішує завдання 

забезпечення якості прогнозування. 

Подальші дослідження за даним напрямом можуть стосуватися перевірки достовірності 

результатів проведеного моделювання, а також програмного моделювання функції 

готовності  tS  на основі знання величин )(),( tt  . 
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д.т.н., проф. Боровик О.В., Гащук И.В., Андреев А.А. 

ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПРОГРАММНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

В статье обоснована структура и проведен анализ функциональных особенностей 

информационной системы автоматизации контроля и прогнозирования технического 

состояния радиотехнических систем. Предложенное программное приложение реализует 

авторский алгоритм определения значений интенсивностей отказов и восстановлений 

технических систем на основании применения методов имитационного моделирования. В 

результате разработки получено информационную систему автоматизации контроля и 

прогнозирования технического состояния радиотехнических систем. Полученные результаты 
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дают возможность автоматизировать адаптивное прогнозирование технического состояния 

радиотехнических систем. 

Ключевые слова: информационная система, прогнозирование, техническое состояние, 

радиотехническая система. 

 
O. Borovik, I. Haschuk, A. Andreev 

RATIONALE OF THE STRUCTURE AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF SOFTWARE 

APPLICATION OF AUTOMATION CONTROL AND PREDICTION OF A TECHNICAL 

CONDITION OF RADIO SYSTEMS 

 

In the article ther eis justified structure and analyze the functional features of an informatioal 

systemof  automating monitoring and prediction of a technical condition of radio systems. Worked out a 

software application implements the author's algorithm for finding the values of failure rate of updates 

and technical systems by applying techniques of simulation. As a result, the development received 

information system automation control and prediction of a technical condition of radio systems. The 

results that were obtained make it possible to automate the prediction of a technical condition of adaptive 

radio systems. 

Keywords: information systems , prediction , technical condition , radio system. 
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ДО АНАЛІЗУ ІСНУЮЧИХ ТРЕНАЖЕРНИХ СИСТЕМ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ПІДРОЗДІЛІВ 

СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
Виконання поставлених задач підрозділами спеціального призначення (ПСП) в різних 

умовах обстановки досягається за рахунок тренувань з використанням тренажерних систем 

(ТС) та існуючих інформаційних технологій. У статті проведено аналіз існуючих ТС і 

технологій на прикладі Російських та Українських тренажерів, виявлено невирішені проблеми, 

сформульовано перспективи подальших досліджень. Показано, що існуючі ТС не повною мірою 

імітують обстановку і, як наслідок, не можуть комплексно відпрацьовувати необхідні завдання 

розвідувально-диверсійної діяльності. Перспективні ТС повинні реалізовувати можливості 

об'єктивного контролю та автоматизованої оцінки діяльності учнів, формування, зберігання та 

автоматизованого пред'явлення ПСП навчальної інформації у вигляді навчальних завдань. 

Ключові слова: підрозділи спеціального призначення, тренажерні системи, інформаційні 

технології, підготовка, навчання, стрілецький тренажер. 
 

Актуальність проблеми. Ефективність виконання поставлених завдань особовим 

складом (о/с) підрозділів спеціального призначення (ПСП) залежить від майстерності 

володіння зброєю в різних тактичних ситуаціях, що досягається тільки за рахунок 

інтенсивного навчання стрільбі і повсякденних тренувань, проведення яких вимагає 

спеціально обладнаних приміщень (тирів) і значної витрати дорогих боєприпасів. При цьому 

загострюється потреба в нових видах стрілецьких тренажерів, що забезпечують 

відпрацювання операцій навчальних завдань (НЗ) на єдиному тактичному фоні [1-6 ]. 

Формулювання цілей статті. У статті представлено аналіз існуючих тренажерних 

систем та інформаційних технологій забезпечення процесу підготовки ПСП, виявлення 



 91 

невирішених проблем і формулювання перспектив подальших досліджень у цій предметній 

області. 

Виклад основного матеріалу дослідження.Раніше розроблені тренажери являють 

собою механічні або прості електромеханічні пристрої, призначені для демонстрації роботи 

частин і механізмів зброї; електрифіковані стенди для вивчення матеріальної частини 

стрілецької зброї; макети ударно-спускових механізмів автомата і пістолета для вивчення 

роботи частин і механізмів; показні мушки, універсальні діафрагми, ручні указки, бічні 

стекла для навчання прицілюванню і т.і. На відміну від них сучасний тренажер – цескладний 

багатофункціональний електронний пристрій, який спільно з комп'ютером дозволяє 

повністю імітувати весь процес пострілу зі зброї. У процесі тренувань моделюються всі 

складові пострілу: віддача зброї, звук пострілу, попадання кулі в мішень. Це моделювання 

здійснюється за допомогою електронних пристроїв, звукових карт, оптико-електронних та 

лазерних випромінювачів. 

В [7] описується більше 30 найпопулярніших моделей стрілецьких тренажерів, як 

лазерних, так і оптико-електронних, починаючи від такого простого, як TAC STAR, і 

закінчуючи складними інтерактивними системами типу RANGE 2000 MEST. Все 

різноманіття сучасних стрілецьких тренажерів можна розподілити на дві основні групи: 

стрілецькі тренажери "стрілок-мішень" і стрілецькі тренажери "стрілок-стрілок" 

Тренажери обох груп призначені для моделювання процесу стрільби. Тренажери 

"стрілок-мішень" являють собою бойову зброю, або його макет, що забезпечує імітацію 

пострілу по мішені. До них відноситься стрілецький тренажер СКАТТ, розроблений 

російськими інженерами і програмістами спільно зі збірною командою Росії по стрільбі. В 

даний час за своїми технічними характеристиками і надійності він знаходиться на одному 

рівні з багатьма основними відомими тренажерами як вітчизняного, так і зарубіжного 

виробництва. Тренажер СКАТТ призначений для тренування спортсменів різного рівня 

підготовки, а також співробітників ПСП. 

Принцип дії тренажера СКАТТ полягає в наступному. Приймачем інфрачервоного 

випромінювання є мішень, а лазерний випромінювач закріплюється на стволі зброї. Мішень 

приймає сигнал, надає інформацію на електронний блок СКАТТ, через який інформація 

надходить в систему обробки сигналу в комп'ютері. Датчик лазерного випромінювання, 

закріплений на зброї, завдяки малій вазі (35 г) не змінює балансування зброї. Для тренування 

достатньо будь-якого приміщення довжиною від 4 м. Застосування тренажеру СКАТТ 

можливо з будь-яким видом стрілецької зброї, використовуваного в Україні та Росії. 

Головною перевагою такого тренажера є відтворення на екрані монітора траєкторії 

прицілювання і реєстрації пострілу з високою точністю влучення. Це дозволяє вирішити два 

головні завдання при навчанні стрільбі. Перша полягає в засвоєнні правильного 

прицілювання. Траєкторії прицілювання в процесі стрільби, записані в комп'ютері, дають 

об'єктивну картину прицілювання і допомагають побачити і зрозуміти все, що відбувалося 

до і в момент пострілу з метою виправлення помилок. Друге завдання пов'язано з 

утриманням зброї в районі прицілювання при натисканні на спусковий гачок. Дуже часто 

стрілок до моменту пострілу прицілюється в центр мішені, але за 0,2 – 0,3 до пострілу 

наведення зброї збивається, внаслідок чого пробоїна виявляється далеко від центру. Головна 

причина – втрата контролю над утриманням зброї внаслідок розслаблення і судомного 

смикання окремих груп м'язів безпосередньо перед пострілом (у процесі "очікування 

пострілу"). На екрані монітора відразу після пострілу відображається окремими кольорами 

траєкторія прицілювання за останню секунду до пострілу і після пострілу [1,2,7-11]. Це 

дозволяє оперативно проаналізувати всі допущені помилки і відкоригувати необхідним 

чином процес тренування. Основні тактико-технічні характеристики (ТТХ) різних 

модифікацій тренажера СКАТТ наведено у табл. 1. До основних недоліків даного тренажеру 

відноситься відсутність імітації віддачі і шумових ефектів стрільби, а також режимів 

прискореної підготовки о/с по різних тактичнихсценаріям у складі ПСП. Крім того, за 

допомогою даного тренажеру не забезпечується проведення комплексних тренувань у складі 
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ПСП і частини спеціального призначення. Відповідно до нормативів ПСП виставляється 

оцінка «відмінно», якщо 90 % о/с оцінені на «відмінно» (рис. 1). 

 

 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

"Відмінно""Добре""Задовільно"

о/с %

 
Рис. 1. Оцінка підрозділу з різним рівнем підготовки о/c (%) 

 

 

Таблиця 1 

Тактико-технічні характеристики тренажерів СКАТТ 

Характеристика СКАТТ USB 
СКАТТ 

Биатлон 
СКАТТ WM9 СКАТТ WS1 

Фото 

    

Загальні характеристики 

Дистанція до електронної 

мішені 
від 5 до 12 м. 5 м. від 4 до 6 м. від 4 до 10 м. 

Дистанція, що імітується до 1000 м. 50 м. до 300 м. до 1000 м. 

Види  зброї 
Гвинтівка, 

пістолет.  
Гвинтівка 

Пістолет 

калібра 9 мм. 

Гвинтівка, 

пістолет. 

Тип оптичного сенсора Дротовий 
Дротовий/ 

Бездротовий 
Бездротовий Бездротовий 

Можливість використання  

для тренувань з 

реальноюстрільбою 

Ні Ні Ні Ні 

Ціна комплекту 24.950 руб. 
від 32.720 до 

42.850 руб. 
32.700 руб. 33.415 руб. 

 

На відміну від попереднього тренажера, для відпрацювання о/с дій в умовах 

максимально наближених до бойових, фірмою "ГЕРЦ" (м. Кіровоград) розроблено тренажер 

нового покоління – мультимедійний тир "Інгул" (МТІ), за допомогою якого забезпечується 

проведення тренувань о/с з штатною короткоствольною зброєю (ПМ, АПС, ТТ, Форт) у 

спеціально обладнаних приміщеннях. 

http://www.scatt.ru/training-systems/3/scatt-usb
http://www.scatt.ru/training-systems/4/scatt-biathlon
http://www.scatt.ru/training-systems/4/scatt-biathlon
http://www.scatt.ru/training-systems/32/scatt-wm9
http://www.scatt.ru/training-systems/33/scatt-ws1
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У МТІ стрільба ведеться з табельної вогнепальної зброї по зображенню реального розміру 

цілі. Основою МТІ є екран-мішень 2,5 x5 м, що складається зі спеціальної плити, на якій 

встановлені датчики, які фіксують удар кулі. Безпосередньо в процесі тренування на основі 

використання інформаційної технології синтезу НІМ на екран проектується тактичний 

відеосюжет для відпрацювання нормативів (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема реалізації існуючої інформаційної технології синтезу НІМу тренажерах 

вогневої підготовки підрозділів спеціального призначення 

 

Після удару кулі інформація від датчиків надходить у комп'ютер, за допомогою якого 

зіставляються зони ураження цілі на екрані і точка влучення в мішень. Залежно від 

попадання або непопадання в ціль відбувається зміна сюжету. 

Таким чином, під час стрілянини стрілок стає учасником дії мультимедійного 

тактичного сюжету, який відтворюється у реальному часі і миттєво змінюється залежно від 

точності кожного пострілу. Особовий склад противника падає при попаданні або продовжує 

свої дії під час промахів. Кількість можливих тактичних сюжетів і варіантів їх розвитку не 

обмежена. Залежно від рівня підготовки о/скерівник стрільб має можливість спрощувати або 

ускладнювати вправи. Результат кожного пострілу фіксується комп'ютером і зберігається в 

базі даних для всіх учасників стрільб. Крім стрільби по мультимедійному тактичному 

сюжету, до складу МТІ включені вправи для стрільби по нерухомим, рухомим і мішеням що 

виникають. У такому випадку існує можливість зміни кількості виникаючих мішеней, час 

знаходження мішені на екрані, швидкість руху мішені. Точки виникнення мішені і 

траєкторію їхнього пересування ЕОМ імітує випадковим чином, що виключає можливість 

звикання стрілка до тактичної ситуації. 

При використанні даної інформаційної технології моделювання обстановки 

створюються реальні умови стрільби з бойової зброї (віддача, особливості поведінки 

конкретного зразка зброї, зворотній зв'язок з об'єктом ураження, психологічний вплив на 

самого стрілка). Стрільба в МТІ ведеться бойовими патронами з табельної зброї по 

імітованим зображеннях противника реального розміру, що, в свою чергу, дозволяє подолати 

психологічний бар'єр при стрільбі в нештатної обстановці, яка може виникнути в ході 

спеціальної операції. Таку установку можна віднести до стрілецьких тренажерів типу 

"стрілок-стрілець", які надають можливість імітувати вогонь не по мішені, а по такому ж 

стрілку. До основних недоліків даного тренажера відноситься досить велика вартість, 

витрата боєприпасів, відсутність прискорених режимів підготовки ПСП і їх злагодженості у 

складі частини. 

Висновки. Таким чином, в даний час відсутні тренажерні засоби для 

злагодженостіПСП у складі частини. При цьому виникає проблема проведення комплексних 

тренувальних занять, які неможливо провести з використанням наявних тренажерних 

засобів. Це призводить до того, що в ході дорогих комплексних занять з бойовою стрільбою, 

залученням бойової техніки та авіації замість злагодженості ПСН відбувається відновлення 
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навичок о/c з виконання найбільш складних операцій розвідувально-диверсійної діяльності 

(РДД). У результаті різко скорочується ефективність комплексних тренувальних занять і 

зростають втрати навчального часу. 

Навчальна інформаційна модель, створювана імітаторами тренажерних засобів, не 

повною мірою відповідає реальним умовам ведення бойової роботи в прогнозованих умовах 

обстановки. З розглянутих тренажерних засобів не всі можуть імітувати відповідні дії 

підрозділів противника, моделювати підрив об'єктів, викидання десанту на парашутах та ін. 

У результаті в ході тренувань на існуючих тренажерних засобах особистим складом не 

відпрацьовуються багато операцій РДД, які будуть основними в реальних умовах обстановки 

при виконанні поставлених завдань. 

Перспективи подальших досліджень. Вирішення завдання автоматизації управління 

якістю діяльності ПСП передбачає реалізацію можливості об'єктивного контролю та 

автоматизованої оцінки діяльності учнів, формування, зберігання та автоматизованого 

пред'явлення учням навчальної інформації у вигляді навчальних завдань. 

Проте основним недоліком існуючих тренажерних засобів ПСН є те, що вони 

розробляються і використовуються окремо один від одного, дублюють характеристики і не 

забезпечують можливості комплексування, тобто не представляють єдині системи, що 

забезпечують вирішення безлічі завдань бойової підготовки, коли кожний тренажерний засіб 

має своє коло вирішуваних завдань і своє місце в системі підготовки підрозділів, частин 

спеціального призначення. 
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К АНАЛИЗУ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРЕНАЖЕРНЫХ СИСТЕМ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Выполнение поставленных задач подразделениями специального назначения (ПСН) в 

различных условиях обстановки достигается за счет тренировок с использованием 

тренажерных систем (ТС) и существующих информационных технологий. В статье проведен 

анализ существующих ТС и технологий на примере Российских и Украинских тренажеров, 

выявлены нерешенные проблемы, сформулированы перспективы дальнейших исследований. 

Показано, что существующие ТС не в полной мере имитируют обстановку и, как следствие, не 

могут комплексно отрабатывать необходимые задачи разведывательно-диверсионной 

деятельности. Перспективные ТС должны реализовывать возможности объективного 

контроля и автоматизированной оценки деятельности обучаемых, формирования, хранения и 

автоматизированного предъявления ПСН учебной информации в виде учебных задач. 

Ключевые слова: подразделения специального назначения, тренажерные системы, 

информационные технологии, подготовка, обучение, стрелковый тренажер. 

 

Y. Gunchenko, V. Savenchuk, V. Savran, L. Solodeeva 

TO THE ANALYSIS OF THE EXISTENT TRAINER SYSTEMS AND INFORMATION 

TECHNOLOGIES OF PROVIDING OF PROCESS OF PREPARATION OF SUBDIVISIONS OF 

THE SPECIAL SETTING. 

 

Implementation of the put tasks subdivisions of the special setting(SPEs) under various conditions 

of situation is arrived at due to training with the use of the trainer systems(ТS) and existent information 

technologies. The analysis of existing ТS and technologies on the example of the Russian and Ukrainian 

trainers is conducted in the article, unsolved problems are educed, and the prospects of further researches 

are set forth. It is shown that existing to ТS not to a full degree imitates a situation and, as a result, cannot 

complex work off the necessary tasks of reconnaissance-diversionary activity. Perspective to ТS must 

realize objective checking and automated estimation of activity of taught, forming, storage and automated 

producing of SPEs of educational information as educational tasks features. 

Keywords: subdivisions of the special setting, trainer systems, information technologies, 

preparation, educating, rifle trainer. 
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ОСНОВЫ МЕТОДА ВЫЯВЛЕНИЯ КЛОНИРОВАННЫХ УЧАСТКОВ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПОДВЕРГНУТЫХ КОРРЕКЦИИ ЦВЕТА 
 

В работе рассмотрена актуальная задача детектирования областей 

несанкционированных изменений цифровых контентов. На основе матричного анализа впервые 

разработан теоретически обоснованный метод выявления клонированных участков цифрового 

изображения, подвергнутых коррекции цвета средствами графического редактора Adobe 

Photoshop. Получено формальное матричное представление результата коррекции цвета; 

определены характерные особенности возмущений сингулярных чисел матрицы - формальных 

параметров, определяющих цифровое изображение в соответствии с общим подходом к анализу 

состояния и технологии функционирования информационных систем, в результате коррекции 

цвета; определен способ количественной оценки коэффициента коррекции цветового канала; из 

совокупности сингулярных чисел матрицы (подматрицы) изображения с учетом особенностей 

машинной арифметики выделены наиболее информативные для определения коэффициента 

коррекции цвета - максимальные сингулярные числа.   

Разработанный метод позволяет локализовать область клонирования в условиях 

постобработки изображения, может быть использован для решения аналогичной задачи для 

цифрового видео. 

Ключевые слова: клонирование, цифровое изображение, матрица, сингулярные числа, 

сингулярные векторы, коррекция цвета, n-оптимальный вектор  

 

Введение. Судебная экспертиза, медицинская диагностика, военная разведка, 

электронный документооборот – все это сферы жизнедеятельности человека, где необходима 

уверенность в том, что в используемые здесь цифровые контенты, в частности, цифровые 

изображения (ЦИ), не были внесены какие-либо несанкционированные изменения. С 

развитием информационных технологий, общедоступностью редактирующего цифровые 

контенты программного обеспечения приходится признать, что проблема доказательства 

целостности ЦИ, выявления области фальсификации (при ее наличии) становится все более 

актуальной [1,2].  

Большое внимание в современной научной печати уделяется детектированию 

фальсификаций ЦИ [3-5], проведенных с использованием средств графических редакторов, 

таких как Adobe Photoshop, GIMP и других. Как следует из открытых источников, одним из 

наиболее часто используемых при несанкционирванных изменениях ЦИ инструментов здесь 

является «Штамп», или клонирование [6]. Задача выявления клонированных участков 

цифровых контентов до настоящего момента не решена полностью, в частности, практически 

отсутствуют математически обоснованные методы (алгоритмы), позволяющие выявлять 

области клонирования в случае постобработки ЦИ (например, коррекции цвета 

клонированных участков), что является распространенным на практике, оставляя 

упомянутую задачу актуальной.  

Цель статьи и постановка исследования. Лидером рынка в области коммерческих 

средств редактирования растровых изображений и наиболее популярным в настоящий 

момент является многофункциональный графический редактор Adobe Photoshop. В арсенале 

этого «программного монстра» существует значительное количество различных 

инструментов, используемых для обработки ЦИ, среди которых важную роль при 

проведении несанкционированных изменений, как показывает практика, играют такие 

программно реализованные инструменты, как клонирование, коррекция яркости и/или цвета 

всего ЦИ или его части, в частности, области клонирования. 

Целью статьи является разработка основ метода выявления клонированных участков 

цифрового изображения в условиях коррекции цвета клонированных областей, 

осуществляемой средствами  Adobe Photoshop. 
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В качестве основного математического инструмента в работе используется матричный 

анализ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Получить формальное матричное представление результата коррекции цвета; 
2. Определить характеристики возмущений формальных параметров, определяющих 

ЦИ, в результате коррекции цвета; 

3. Определить способ количественной оценки коэффициента коррекции цветового 
канала. 

Основная часть. Настоящая работа посвящена задаче выявления клонированных 

участков ЦИ, подвергнутых постобработке путем коррекции цвета, осуществляемой в Adobe 

Photoshop за счет микширования каналов. Данный инструмент позволяет изменять 

выбранный (целевой) цветовой канал путем смешивания исходных цветовых каналов 

изображения (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Окно «Микширование каналов» Adobe Photoshop 

 

Процедура применения инструмента микширования каналов состоит из следующих 

шагов [8]: 

1. Выбирается целевой канал, в который будут смешиваться один или несколько 
существующих каналов. 

2. Чтобы уменьшить вклад одного канала в создание выходного канала, 

перетаскивается ползунок для этого исходного канала влево. Чтобы увеличить вклад 

определенного канала, перетаскивается его ползунок вправо. Итоговый вклад всех исходных 

каналов в целевой канал показывается в поле Всего. Если итоговое значение больше 100%, 

то рядом с этим значением выводится значок предупреждения. Если значение превысит 

100%, то это повлечет за собой изменение яркости изображения. 

В последующих исследованиях изменяется целевой канал, смешивая один канал, 

соответствующий целевому каналу (рис.2). 

Состояние любой информационной системы, в частности, ЦИ, формально описывается 

совокупностью однозначно определяющих ее параметров – сингулярных чисел (СНЧ) и/или 

сингулярных векторов (СНВ) соответствующей матрицы (матриц) [1]. 

Матричное представление коррекции яркости ЦИ в соответствии с результатами  

реализации этой операции в графическом редакторе Adobe Photoshop с некоторым 

допущением имеет следующий вид: 

 

kFF  , 
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где F , F - nn -матрицы цветовых каналов ЦИ до и после коррекции соответственно, k  - 

скалярное значение коррекции, или коэффициент коррекции, 10  k .  

 

 

  
а б 

 

Рис. 2. Результаты применения инструмента «Микширование каналов»: а - исходное 

изображения; б – изображение с измененным синим каналом с коэффициентом 7.0k  

 

Пусть  
TVUF   

 

- сингулярное разложение [1] матрицы любого цветового канала RGB  ЦИ, где матрицы 

 nuuU ,...,1 ,  ndiag  ,...,1 ,  nvvV ,...,1  ( nivu ii ,1,,  , - столбцы матриц VU ,  - 

левые и правые лексикографически положительные ортонормированные СНВ F , 

0...1  n  - СНЧ). 

Тогда: 
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Из формулы (1), которая представляет из себя сингулярное разложение матрицы F ,  

вытекает: 

СНЧ n ,,, 21   матрицы F  определяются как:   

 

nik ii ,1,   , 

 

что является формальным представлением коррекции цвета ЦИ. 

Определение коэффициента коррекции цвета k  проводится в соответствии с формулой: 
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СНВ матрицы ЦИ в результате коррекции цвета не меняются. 

Аналогичное заключение будет иметь место в случае коррекции цвета для отдельных 

частей (блоков) ЦИ, являющихся результатом клонирования. 
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Полученные теоретические результаты являются основой для разработки метода  

обнаружения фальсификаций в ЦИ, полученных при помощи клонирования с последующей 

коррекцией цветового канала. 

В силу особенностей машинной арифметики при работе с вещественными числами 

формула (2) на практике может не выполняться в точности. Хотя в соответствии с 

соотношением [1]:  

2
max FFii

i
 , 

 

где 
2

  - спектральная матричная норма [1], все СНЧ являются хорошо обусловленными, 

или нечувствительными к возмущающим воздействиям, их относительные погрешности в 

результате возмущений различны. Наименее всего с точки зрения оценки относительной 

погрешности, по сравнению с другими, «пострадают» наибольшие СНЧ. В силу этого для 

получения так называемого предсказываемого значения коррекции цветового канала k  

будем использовать формулу: 
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С учетом вышесказанного основные шаги метода обнаружения клонированных частей 

ЦИ с матрицами цвета BGR ,, , подвергнутых коррекции цвета путем микширования 

каналов, следующие. 

1. Разбить матрицы цветов BGR ,,  ЦИ соответственно на множества пересекающихся 
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2.1. Вычислить коэффициенты корреляции  
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2.2. Если  

                                                &1Gcor  1Bcor   

 

то  

                             вычислить сингулярные разложения: 
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                                    вычислить предсказываемое значение коррекции цветового 

канала k : 
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Если  
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                                вычислить сингулярные разложения: 
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                                    вычислить предсказываемое значение коррекции цветового 

канала k : 
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Если  

 &1Rcor  1Gcor  

то  

                          вычислить сингулярные разложения: 
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                                    вычислить предсказываемое значение коррекции цветового 

канала k : 
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2.3. Последовательно изменять значения всех пикселей блока )(R

ic  или )(G

ic , или )(B

ic  в 
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)( B

jc  вычислить коэффициент корреляции  :  
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Если   

                                                            1 ,  
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ic и 
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jс  -  оригинальный и 

клонированный с коррекцией цвета. 

Иначе  

Рассмотреть следующую пару блоков. 

 

Некоторые результаты тестирования предложенного метода для 8p , 

иллюстрирующие результат выявления и локализации областей клонирования в ЦИ в 

условиях коррекции цвета, представлены на рис.3. Результат работы предложенного метода 

отвечает реально проведенному изменению изображения. 

 

 

   
а б в 

 

 

Рис. 3. Результаты применения метода выявления клонированных участков ЦИ в условиях 

последующей коррекции цветового канала: а - исходные изображения; б -  

фальсифицированные ЦИ; в - обнаруженные области клонирования, подвергнутые 

коррекции цвета 

 

Выводы. В работе на основе матричного анализа  разработан теоретически 

обоснованный метод выявления клонированных участков цифрового изображения в 

условиях его постобработки средствами графического редактора Adobe Photoshop – 

коррекции цвета клонированных областей.  

В ходе работы: 
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1. Получено формальное матричное представление результата коррекции цвета;  
2. Определены характерные особенности возмущений сингулярных чисел матрицы - 

формальных параметров, определяющих цифровое изображение в соответствии с общим 

подходом к анализу состояния и технологии функционирования информационных систем, в 

результате коррекции цвета;  

3. Определен способ количественной оценки коэффициента коррекции цветового 
канала;  

4. Из совокупности сингулярных чисел матрицы (подматрицы) изображения с учетом 
особенностей машинной арифметики выделены наиболее информативные для определения 

коэффициента коррекции цвета – максимальные сингулярные числа.   

Разработанный метод позволяет локализовать область клонирования в условиях 

постобработки изображения, может быть использован для решения аналогичной задачи для 

цифрового видео, представляемого в виде последовательности кадров. 
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д.т.н., проф. Кобозєва А.А., Лебедєва О.Ю. 

ОСНОВИ МЕТОДУ ВИЯВЛЕННЯ КЛОНОВАНИХ ДІЛЯНОК ЗОБРАЖЕННЯ, 

ПІДДАНИХ КОРЕКЦІЇ КОЛЬОРУ 

 

У роботі розглянута актуальна задача детектування областей несанкціонованих змін 

цифрових контентів. На основі матричного аналізу вперше розроблений теоретично 

обґрунтований метод виявлення клонованих ділянок цифрового зображення, підданих корекції 

кольору засобами графічного редактора Adobe Photoshop. Отримана формальне матричне 

представлення результату корекції кольору; визначені характерні риси збурень сингулярних 

чисел матриці - формальних параметрів, що визначають цифрове зображення відповідно до 

загального підходу до аналізу стану й технології функціонування інформаційних систем, у 

результаті корекції кольору; визначений спосіб кількісної оцінки коефіцієнта корекції колірного 

каналу; із сукупності сингулярних чисел матриці (підматриці) зображення з урахуванням 

особливостей машинної арифметики виділені найбільш інформативні для визначення 

коефіцієнта корекції кольору – максимальні сингулярні числа.   
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Розроблений метод дозволяє локалізувати область клонування в умовах постобробки 

зображення, може бути використаний для рішення аналогічної задачі для цифрового відео. 

Ключові слова: клонування, цифрове зображення, матриця, сингулярні числа, сингулярні 

вектори, корекція кольору, n-оптимальний вектор  
 

Kobozeva A., Lebedeva E. 

FUNDAMETALS OF METHOD FOR DETECTION CLONE PARTS OF IMAGES 

THAT EXPOSED TO COLOR CORRECTION 

 

The paper considers the actual problem of detecting unauthorized changes of the areas of digital 

content. Proposed method for detection clone parts of image that exposed to color correction by Adobe 

Photoshop based on matrix analysis. Formal matrix representation for the result of color correction is 

received. The outstanding characteristics for perturbation of singular values as a result of color correction 

are defined. The method to quantify the correction factor of the color channel is defined. Defined that 

most informative from set of singular values of image for determining the coefficient of color correction 

are the maximum singular values.  

The developed method allows to locate the area of cloning in the post editing environment that can 

be used to solve a similar problem for digital video. 

Keywords: cloning, digital image, matrix, singular value, singular vector, color correction, n-

optimal vector  
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ПРОЕКТИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ВІД ЗАДУМУ ДО 

РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
У статті наведено основні етапи створення проектів у сфері інформаційних технологій. 

Наведено термінологію та зроблено аналіз трансформації поняття «інформаційні технології» у 

зв’язку з розвитком і застосуванням комп’ютерних технологій. Автори визначають важливість 

дотримання зазначених етапів проектування та вважають, що найретельніше планування є 

запорукою успішного завершення проекту у сфері інформаційних технологій. 

Ключові слова: інформаційні технології, оброблення і створення документів, інформація 

всередині підприємства, планування і реалізація проекту. 

 

Вступ. У сучасному світі, де застосування комп’ютерів набуває поширення, а 

впровадження новітніх технологій, пов’язано з необхідність відпрацюванням певного 

алгоритму дій, що передбачає від початку створення креативної ідеї, використовуючи усяку 

наявну інформацію, так і наприкінці отримання певного (а можливо і значного стосовно 

розміру) прибутку. Усі прийоми, способи й методи застосування засобів обчислювальної 

техніки під час виконання функцій збору, зберігання, обробки, передавання і використання 

даних ми називаємо інформаційними технологіями [1]. З поширенням застосування 

комп’ютерів в усіх галузях народного господарства, а також набуттям нових знань стосовно 

інформаційних технологій у щоденному житті людей, зазначене визначення 

трансформувалось у таке: інформаційна технологія – це прийоми, способи і методи 

застосування технічних і програмних засобів під час виконання функцій обробки інформації 

[2]. Згідно з визначення ЮНЕСКО «інформаційні технології – це комплекс взаємопов’язаних 

наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації 

праці людей …, а також пов’язані з усім цим соціальні, економічні і культурні проблеми» [3]. 
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Впровадження інформаційних технології (далі – ІТ) потребують складної підготовки, 

великих початкових витрат і наукомісткої техніки, проте варто сказати, що загалом 

інформаційні технології можуть і повинні слугувати вирішенню загальнолюдських проблем 

у сферах послуг, галузі управління, промислового виробництва, соціальних процесів. 

Інформаційні технології покликані, ґрунтуючись і раціонально використовуючи сучасні 

досягнення в галузі комп’ютерної техніки й інших високих технологій, новітніх засобів 

комунікації, програмного забезпечення і практичного досвіду, вирішувати завдання щодо 

ефективної організації інформаційного процесу для зниження витрат часу, праці, енергії і 

матеріальних ресурсів у всіх сферах життя окремої людини та сучасного суспільства загалом. 

Мабуть неможливо уявити сучасну людину, що не має у своєму побутовому щоденному 

оточенні сучасних засобів комінукації, побутової техніки, здатної «розуміти» потреби і 

однозначно виконуючи накази людини одним дотиком. 

Постановка задачі. Далі тут нами наведено орієнтовний план створення проекту 

стосовно інноваційної ідеї, який можна застосовувати й поширювати на будь-яку сферу 

діяльності людей та суспільство загалом. 

Ідея (задум) народжується як відповідь на поставлене завдання, після багатоденного 

обмірковування, дослідження інших джерел інформації, пошук нових шляхів розв’язання, а 

інколи і спонтанно як рефлексна відповідь. Мета і цілі є тими основними спонукальними 

причинами, що змушують працювати кожну конкретну людину для досягнення певного 

результату. Думки, стосовно життєвої проблеми і відповіді, впроваджені у життя, ми 

називаємо життєвим шляхом. Для конкретних галузей народного господарства чи аграрного 

сектору економіки є найрізноманітніші проекти, особливостями, яких, наразі, є застосування 

інформаційних технологій. Ось тому ми й піднімаємо проблему впровадження 

інформаційних технологій у найширші сфери діяльності людини чи то суспільного або 

особистого життя. Ідею (задум) записану на аркуші паперу, що має визначені цілі, певний 

бюджет і встановлені терміни виконання, ми називаємо проектом, проте, щоб його остаточно 

можна було назвати повноцінним та реалізованим в життя проектом, треба пройти складний 

шлях, основні етапи якого ми опишемо далі. 

На етапі дослідження задуму (ідеї) є необхідність зробити дослідження. Треба зібрати 

найповнішу інформацію у суміжних сферах. Для цього ми можемо скористатись найширшим 

пошуком через всесвітні глобальні пошукові системи. Якщо ми запроваджуємо проект для 

конкретної групи населення, то для цього підійде соціологічне дослідження. Соціологічне 

дослідження потрібно виконати, щоб оцінити потрібність задуманого, особливо у тих сферах 

життя людей, де є значна конкуренція. Сфера послуг, де надаються найрізноманітніші 

послуги від чинення взуття і до освітянських послуг, потребує моніторингу з точки зору 

здійснення задуманого і отримання прибутку, окрім того потрібно знайти той тоненький 

сектор, де ми можемо впровадити розроблену технологію. Для цього можна власними 

силами провести подібне опитування, або є безліч організацій, які професійно займаються 

проведенням дослідження. Після проведеного дослідження ми вже маємо знати досконально 

цільову аудиторію, віковий зріз, стать, рівень освіти, рівень культурного розвитку, потрібно 

напевно знати, чи будуть вони задоволені наданими нами послугами (продуктом), чи 

справдяться їх сподівання, бо це буде говорити нам про рівень якості наданих послуг 

(продукту). Питання стосовно якості надання інформаційних послуг нами буде розглянуто 

детально під час впровадження системи управління. 

Щоб результативно виконати задумане, потрібно створити команду однодумців [4, 5]. 

На початку проекту це зазвичай декілька фахівців (ядро колективу), які мають на меті 

досягнути цілей і мети проекту. Рівень знань, кваліфікації, досвіду, освіти у кожному 

конкретному випадку є підходящим для конкретного проекту, де підбір кадрів має 

відповідати масштабу проекту. Виділені кошти і значимість проекту будуть визначати 

кількість членів команди впровадження вже на пізніших етапах виконання проекту. 

Останнім часом все більшої значимості набувають послуги з аутсорсінгу в сфері 

інформаційних технологій. Навіть якщо маємо невеликий проект (за часом і встановленим 
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бюджетом) і власну команду впровадження (наприклад штатні працівники відділу ІТ), то все 

одно можна запросити до співпраці сторонню організацію для підтримки і певного контролю 

наших дій, для чіткого та якісного виконання плану впровадження проекту. На завершальних 

стадіях проекту після приймання-здачі проекту замовнику під час аудиту ми можемо 

зазначити, що ми запрошували фахівців з фірми, що надає послуги з аутсорсінгу і це має 

справити враження і бути вагомим фактом професійності наших дій. 

Планування подібного проекту потребуватиме значного часу і різноманітних джерел 

інформації, а також багатократного виконання перевірки (ітераційного за змістом) на 

виконуваність зазначеного проекту. Причому можемо попередити, що зазначена фаза 

розроблення проекту є найвагомішою, оскільки помилки, закладені під час планування, 

прийдеться виправляти вже на стадії реалізації проекту. 

Під час збору інформації ми можемо скористатись як перевіреними джерелами 

інформації (сайти ЦОВВ, сайти наукових бібліотек і університетів, періодичні фахові 

видання, підручники і наукові статті, де передовий досвід поширюють вчені різних країн), 

так і інформацією, що її ми отримали з неперевірених джерел, і це потребуватиме нашого 

осмислення й обережного користування нею. Найціннішою інформацією є вже набутий 

досвід членів команди впровадження проекту. Варто зазначити, що навіть незавершені (з 

різних причин) проекти, і навіть, провальні з точки зору реалізації, є джерелом знань для нас 

– команди впровадження проекту. 

Після цього ми можемо вже приступити до написання бізнес-плану нашого проекту. 

Для цього ми маємо вже знати про фінансування або про спонсора, що підтримає 

асигнуваннями наш проект. Розмір затраченого фінансування буде однозначно говорити про 

масштабність і потрібність задуманого проекту. Також знаючи розмір виділених коштів ми 

можемо планувати час на виконання проекту, кількість штатних та/чи найманих робітників, 

застосування найсучасніших технологій і технічних засобів, без яких неможливі функцій 

збору, зберігання, обробки, передавання і використання даних. Щоб виконати цей етап 

роботи ми можемо застосовувати найсучасніші програмні продукти відомих систем. Основне 

для яких є – складання схеми розподілу робіт, виходячи з масштабу нашого проекту. Ці 

схеми розподіляють навантаження для працівників (команди впровадження проекту) по 

днях, тижнях, місяцях роботи із зазначенням термінів і звітування про проміжні та кінцеві по 

етапах результати роботи. За цими схемами розподілу робіт можна знати які елементи 

роботи можна виконати паралельно, а які послідовно, можна встановити певні обмеження за 

часом або за ресурсами, тобто виконати таке планування проектом, щоб досягнути 

найменших затримок і досягнути успішного результату. 

Під час реалізації проекту ми маємо чітко слідувати графіку виконання плану проекту, 

застосовуючи найрізноманітніші програмні засоби, наявні у нашому доступі. Етап реалізації 

(чи то впровадження) проекту найголовніший і найважливіший. Він підводить риску під 

нашими зусиллями, показує чи все справдилось і чи виправдали ми сподівання на 

покращення життя, оскільки серед багатьох ідей на досягнення надприбутків (це є 

найголовнішим в багатьох сферах економіки), ми розглядаємо й культурологічні і соціальні, 

вирішення загальнолюдських проблем сьогодення. 

Деякі проекти (скажімо в соціальній сфері для значного прошарку населення, виконані 

на замовлення державними установами) потребують формального схвалення замовником. 

Результатом такого схвалення є документ про прийняття цієї роботи, такий документ 

свідчить про завершення проекту в сфері інформаційних технологій. Проте це може бути й 

неформальне прийняття результатів впровадження технологій, але водночас для сучасного 

управління проектами вже більшої популярності набуває аудит (перевірка) функціонування 

запроваджених інформаційних технологій. Такий аудит разом з кінцевим звітом про 

виконання проекту, перш за все говорить про зрілість й професійність команди 

впровадження, за його результатами можна відповісти на такі питання: чи відійшли ми від 

попереднього плану проекту, чи було витрачено кошти в межах остаточного бюджету, чи 
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колектив впровадження справився зі своїми ролями, і загалом зробити висновки на 

майбутнє, що вдалось, а що ні. 

Висновок. Таким чином, створення проектів у сфері інформаційних технологій 

потребує значного зосередження на дослідженні інформації, що стане базисною для новітніх 

створюваних технологій, найретельнішому плануванні, акуратному створені схеми розподілу 

робіт для команди впровадження проекту. Зазначений нами орієнтовний план може бути 

доопрацьовано для конкретних цілей проекту, проте його дотримання є обов’язковим і 

безумовним критерієм успішності проекту. Подальшого дослідження потребують питання 

щодо захисту інформації для проектів у сфері інформаційних технологій, кадрове 

забезпечення команд впровадження проектів, створення та упровадження систем управління 

для проектів, що ми плануємо дослідити у майбутньому, орієнтуючись на сучасні 

дослідження українських і зарубіжних авторів. 
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Кожедуб Ю.В., Антонишин М.В., Дворский М.В. 

ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ОТ ЗАМЫСЛА ДО 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

В статье приведены основные этапы создания проектов в сфере информационных 

технологий. Приведена терминология и сделан анализ трансформации понятия 

«информационные технологии» в связи с развитием и применением компьютерных технологий. 

Авторы определяют важность соблюдения указанных этапов проектирования и считают, что 

тщательное планирование является залогом успешного завершения проекта в сфере 

информационных технологий. 

Ключевые слова: информационные технологии, обработки и создания документов, 

информация внутри предприятия, планирование и реализация проекта. 

 

 

Y. Kozhedub, M. Antonishin, M. Dvorskiy, 

PROJECTS IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY: FROM CONCEPT TO 

IMPLEMENTATION 

 

The article presents the main stages of projects in the field of information technology. Shows the 

terminology and the analysis of the transformation of the concept of "IT" in connection with the 

development and use of computer technology. The authors identify the importance of following specified 

stages of design and believe that the most careful planning is the key to successful completion of the 

project in the field of information technology. 

Keywords: information technology, process and create documents, information within the 

enterprise, planning and implementation of the project. 
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МЕТОДИКА ПАРАМЕТРИЗАЦИИ ДАННЫХ ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ  

 
В целях сокращения ресурсов и ускорения процесса тестирования приложений предложено 

разработать методику параметризации входных данных. Применение объекта Data Table при 

разработке автоматического скрипта позволило параметризовать входные значения для 

организации итеративного процесса ввода данных, что позволило сократить время на его 

подготовку и создание по сравнению с ручным тестированием. 

Ключевые слова: автоматизация тестирования, параметризация данных, программный 

комплекс. 

 

В связи с бурным развитием информационных технологий в последние годы 

разрабатываемые приложения становятся все сложнее, а комбинации различных входных 

параметров нередко исчисляются сотнями и тысячами. В такой ситуации тестирование 

приложений требует все больше ресурсов, и одним из очевидных решений по ускорению 

этого процесса, без потери (или даже с улучшением) качества, является автоматизация. 

Применение данного подхода позволяет устранять недостатки ручного тестирования 

связанные с большими затратами времени и ресурсов на разработку мануальных тест-кейсов 

для покрытия той или иной функциональности приложения, присутствием человеческого 

фактора при их создании [1]. Разработка автоматических тестов для покрытия областей 

приложения, связанных с проверкой на регрессии (уже существующей в предудыщих 

версиях функциональности) позволяет сократить около четверти общего времени на полный 

цикл тестирования. Причем автоматизация должна строиться с использованием 

множественных потоков входных данных, берущихся из хранилищ. При ее проведении, 

чтобы справляться с все возрастающей сложностью функциональности приложений и 

добиваться существенной экономии времени, на сегодняшний день необходимо эффективно 

использовать существующие инструментальные средства и методики автоматизированного 

тестирования [2]. Автоматизация тестирования с использованием инструментальных средств 

выдвигает новое требование – разработку автоматических тестов или проверочных программ 

(скриптов). Разработка автоматических тестов – это новая совокупность знаний и навыков, 

которые необходимы для того, чтобы, используя инструментальные средства, создавать 

тестовые процедуры после того, как они были спроектированы и спланированы [3].  

Постановка задачи. Одним из наиболее популярных, востребованных и весомых 

программных комплексов для автоматизации тестирования приложений на данный момент 

является программный комплекс QuickTest Professional (QTP), разработанный компанией HP 

Software. Данный комплекс позволяет работать с приложениями, который используют 

различные технологии, такие как Java, .Net, ActiveX, Visual Basic, WPF, Web (рис. 1). 

Для разработки автоматических тестов, используя программный комплекс QTP 

необходимы знания базовых технологий, которые используются при разработке тестируемых 

приложений, понимания бизнес-процессов, реализуемых в них и функциональностей самого 

программного комплекса. 
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Рис. 1. Используемые технологии в программном комплексе QTP 

В данной работе предложено использовать средства автоматизации для управления 

потоками входных данных с помощью технологии Data Table, взяв в качестве примера 

комплекс QTP. В качестве трестируемого приложения выбран программный продукт "Flight 

Reservation". Тестируемая функциональность – авторизированный вход в приложение 

(проверка правильности ввода логина и пароля) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Тестируемая функциональность приложения “Flight Reservation” 

Описание предложенной методики. Для организации итеративного автоматического 

ввода множественного набора данных, позволяющих тестировать широкий диапазон 

входных значений, изменяющихся в зависимости от текущей итерации, в работе предложена 

следующая методика: 

1)  Указать в настройках QTP путь к приложению, например:  

C:\Program Files\HP\QuickTest Professional\samples\flight\app\flight4a.exe. 

2) Создать новый тест и добавить соответствующую акцию для проверки логина и 

пароля в него. 

3)  Создать хранилище объектов – Object Repositories для данного приложения. 

4) Выполнить обучение системы для распознавания объектов и их свойств (рис. 3). 

5) Провести ассоциацию созданной акции с добавленным хранилищем объектов. 

6) Добавить в Expert View следующий скрипт: 

SystemUtil.Run "C:\Program Files\HP\QuickTest 

Professional\samples\flight\app\flight4a.exe" ' Автоматический запуск приложения 
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Dialog("Login").WinEdit("Agent Name:").SetDataTable.Value("Logins", dtglobalSheet)' 

Логин 

Dialog("Login").WinEdit("Password:").SetSecure DataTable.Value("Passwords", 

dtglobalSheet) ' Пароль 

Dialog("Login").WinButton("OK").Click ' Подтверждение ввода 

Window("Flight Reservation").Close ' Закрытие окна 

7) Запустить тест и проанализировать результаты. 

 

 
Рис. 3. Выделенные объекты и их свойства 

Данный скрипт использует объект DataTable, который является переработанной Excel 

таблицей, которая параметризирует входные значения для организации итеративного 

процесса ввода различных наборов входных данных. 

QTP содержит мощный инструмент просмотра, анализа и обработки результатов 

тестирования – Run Results Viewer (рис. 4). Он позволяет после запуска теста получить 

информацию об успешно пройденных или не пройденных итерациях теста с добавлением 

соответствующей части  интерфейса приложения.   

 
 

Рис. 4. Просмотр, анализа и обработки результатов тестирования 
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Исходя из полученных результатов можно сделать вывод об успешно пройденных 

итерациях теста. 

Выводы. Проведенные эксперименты показали, что при увеличении количества 

итераций теста и его повторении более 10 раз создание автоматического теста с 

использованием Data Table для параметризации данных позволяет сократить время на его 

подготовку и создание до 1,3 раза по сравнением с ручным тестированием. 
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Козіна Ю.Ю., Гуляєва Н.А., Козін А.О. 

МЕТОДИКА ПАРАМЕТРИЗАЦІЇ ДАНИХ ПРИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕСТУВАННЯ 

ДОДАТКІВ 

 

У цілях зменшення ресурсів та прискорення процесу тестування програм запропоновано 

розробити методику параметрізації вхідних даних. Застосування об’єкту Data Table при 

розробці автоматичного скрипта дозволило параметризувати вхідні значення для організації 

ітеративного процесу ввода даних, що дозволило зменшити час на його підготовку та створення 

в порівнянні з ручним тестуванням. 

Ключові слова: автоматизація тестування, параметрізація даних, програмний комплекс. 

 

 

J. Kozina, N. Gulyaev, A. Kozin 

METHOD OF DATA PARAMETERIZATION IN THE AUTOMATION TESTING 

APPLICATIONS 

 

The parameterization methods of data-in for resources reduction and process acceleration of  

software testing is suggested. Using of Data Table object during the developing of automatic script 

allowed to parameterize of input values for the implementation iterative of data-in, that reduced of time 

for it preparing and creating as compared to manual of testing.  

Keywords: software testing automation, data parameterization, software complex. 
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УДК 378.018.43                                                               к.психол.н. Мась Н.М. (ВІКНУ) 

 

ПРОЕКТУВАННЯ РІЗНОРІВНЕВИХ ЕЛЕКТРОННИХ  

НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ 

 
Стаття присвячена дослідженню основ проектування різнорівневих електронних 

навчальних посібників. В результаті теоретичного аналізу в статті конкретизована сутність 

поняття «електронний посібник» та семантично близьких йому понять, таких як 

«електронний підручник» та «електронний навчальний посібник», наведені переваги 

використання електронних посібників при підготовці фахівців різних напрямів у порівнянні із 

паперовими аналогами. Викладені ключові вимоги (принципи (квантування, повноти, наочності, 

навігації, керованості, адаптації, комп’ютерної підтримки, редагування), структура (блок 

реєстрації, інформаційно-змістовий блок, блок практичного засвоєння змісту курсу, 

контрольний блок), етапи проектування (вибір інформаційних джерел, укладання договорів з 

авторами про право на переробку, розробка змісту і переліку понять, переробка текстів у 

модулів, реалізація гіпертексту в електронній формі, розробка комп’ютерної підтримки, відбір 

матеріалу для мультимедійного втілення, розробка звукового супроводу, реалізація звукового 

супроводу, підготовка матеріалу для візуалізації, візуалізація матеріалу)) до побудови 

електронних посібників, що дозволить запропонувати єдиний підхід до їх проектування.  

Ключові слова: дистанційне навчання, електронний посібник, модуль, різнорівневий 

електронний посібник, принцип побудови, вимоги,  навчання, структура, етапи. 

 

 

Постановка проблеми. Впровадження дистанційнї форми навчання в вищих 

навчальних закладах України зумовлена особливістю сучасної економічної та соціальної 

ситуації, необхідністю забезпечення науково-технічного розвитку в країні, зміною 

парадигми освіти, встановленням згідно Болонської декларації єдиної європейської зони 

вищої освіти та активізацією європейської системи вищої освіти у світовому масштабі. Від 

сучасного вищого навчального закладу потребується впровадження нових підходів до 

навчання, що забезпечують поряд з його фундаментальністю та дотриманням вимог 

Державних освітніх стандартів розвиток у студентів комунікативних, креативних і 

професійних компетенцій, потреб у самоосвіті на основі потенційної варіативності змісту та 

організації освітнього процесу. 

Одним з вирішальних чинників модернізації системи освіти є створення  та 

використання нового покоління засобів навчання, зокрема комп’ютерних, які поєднують 

досягнення сучасної педагогічної науки з можливостями інформаційно-комп’ютерних 

технологій. Досягнення цієї мети передбачає створення та використання в навчальному 

процесі електронних підручників (посібників).   

Виклад основного матеріалу. Одним з найважливіших етапів впровадження 

дистанційної форми навчання у ВНЗ є процес його проектування. Під педагогічним 

проектуванням розуміють процес створення проекту освітнього процессу і включає в себе не 

тільки попереднє планування майбутніх змін, а і прогнозування їх наслідків. 

Філософський словник поняття «засіб» трактує як сукупність предметів, ідей, явищ та 

способів дій, які є неодмінною умовою реалізації мети [1, с. 206]. «Засоби навчання – це 

матеріальні та ідеальні об ’єкти, які можуть бути використані в освітньому процесі як носії 

інформації так і інструменти діяльності педагога та учня » [16]. У процесі моделювання 

освітніх систем дидактична роль та функції кожного засобу навчання закладаються на етапі 

його проектування та виготовлення. 

В процесі ДН використовуються як традиційні, так і інноваційні засоби навчання, 

засновані на застосуванні комп’ютерної техніки і телекомунікацій та технічних нових 

інформаційних технологій. Аналіз численних джерел, зокрема [3, 6, 16], а також власні 

дослідження і досвід учасника показали, що з СДО засоби навчання можуть являти собою: 

навчальні посібники (тверді копії на паперових носіях та електронний варіант підручників, 

навчально-методичних посібників, довідників тощо); мережеві навчально-методичні 
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посібники; комп'ютерні навчальні системи в звичайному і мультимедійному варіантах; аудіо 

навчально-інформаційні матеріали; відео навчально-інформаційні матеріали; лабораторні 

дистанційні практикуми; тренажери з віддаленим доступом; бази даних та знань з 

віддаленим доступом; електронні бібліотеки з віддаленим доступом; засоби навчання на 

основі експертних навчальних систем (ЕОС); засоби навчання на основі геоінформаційних 

систем (ГІС); засоби навчання на основі віртуальної реальності (ВР). 

Останнім часом в навчальному процесі вищих навчальних закладів усе більше стає 

актуальним питання оптимального впровадження в навчальний процес електронних 

підручників (ЕП). Цим питанням присвячені праці О. Баликіної, Н. Кононець, В.Гасова, О. 

Гриценчук, О. Гуркової, І. Пустовалова, Т. Яковенка, В. Ясинського т а ін. [2, 7, 8, 9, 15, 19]. 

Відповідно до державного стандарту України ДСТУ 3017-95 «Видання основні види: 

визначення і терміни », підручник – це навчальне видання із систематизованим викладом 

дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі й офіційно затверджене 

як таке. 

Близькими до поняття підручника є поняття «навчальний посібник» – навчальне 

видання, що доповнює або частково (повністю) замінює підручник й офіційно затверджене 

як таке, а також «посібник» – видання, призначене на допомогу в практичній діяльності чи 

оволодінні навчальною дисципліною [13]. 

У Російській Федерації визначення електронного видання здійснено Федеральним 

державним науково-технічним центром «Інформрегістр». Цією установою розроблений 

Державний стандарт 7.83-2001 «Електронні видання. Основні види і вихідні відомості», що 

має статус міждержавного. Цей стандарт затверджений 30 жовтня 2001 р. на засіданні 

Міждержавної ради із стандартизації, метрології і сертифікації і набув чинності з 1 липня 

2002 р. Основна мета стандарту – упорядкувати надання в електронних виданнях вихідних 

даних, на зразок тих, що прийняті в традиційних друкарських виданнях. Відповідно до ГОСТ 

7.83-2001, електронний документ отримав таке визначення: «документ на машиночитаному 

носієві, для використання якого необхідні засоби обчислювальної техніки». Електронне 

видання було визначене як «…електронний документ (група електронних документів), що 

пройшов редакційно-видавничу обробку, призначений для розповсюдження в незмінному 

вигляді, має вихідні відомості». 

З 1 липня 2010 р. в Україні набув чинності ДСТУ 7157-2010 «Інформація та 

документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості». Відповідно до цього 

документа, електронне видання – це електронний документ, який пройшов редакційно-

видавниче опрацювання, має вихідні відомості й призначений для розповсюджування в 

незмінному вигляді; електронний аналог друкованого видання – електронне видання, що в 

основному відтворює відповідне друковане видання, зберігаючи розташування на сторінці 

тексту, ілюстрацій, посилань, приміток тощо; електронний документ – документ, інформація 

в якому подана у формі електронних даних і для використовування якого потрібні засоби 

обчислювальної техніки [13]. 

Дослідження щодо визначення поняття «електронний підручник» в наукових 

публікаціях дуже різноманітні. На думку Н. Кононець електронний підручник – це 

універсальний інтерактивний гіпермедійний методичний і дидактичний підручник, який 

містить широке коло питань з тем однієї дисципліни (або різних навчальних дисциплін), 

викладених у компактній формі гіпертекстового середовища, і призначений для 

використання у навчальному процесі [15]. 

Електронні підручники – це педагогічні програмні засоби, які охоплюють значні за 

обсягом матеріалу розділи навчальних курсів або повністю навчальні курси . Для такого 

типу програмних засобів характерною є гіпертекстова структура навчального матеріалу, 

наявність систем керування з елементами штучного інтелекту, модулів самоконтролю, 

розвинених мультимедійних складових [5]. 

О. Баликіна визначає електронний підручник як електронну навчальну систему 

комплексного призначення , що забезпечує безперервність і повноту дидактичного циклу 
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процесу навчання і дає можливість у діалоговому режимі, як правило, самостійно освоїти 

навчальний курс або його розділ за допомогою комп ’ютера і будується за модульним 

принципом із відкритою архітектурою [2]. 

О. Гуркова говорить про електронний підручник, як про комп’ютерний, педагогічний 

програмний засіб, призначений, у першу чергу, для надання нової інформації, яка доповнює 

друкарські видання, що служить для групового, індивідуального або індивідуалізованого 

навчання і дозволяє контролювати отримані знання і уміння учнів [9]. 

Л. Зайнутдінова дає наступне визначення: «Електронний підручник ‒ це навчальна 

програмна система комплексного призначення, що забезпечує безперервність і повноту 

дидактичного циклу процесу навчання: надає теоретичний матеріал, забезпечує тренувальну 

навчальну діяльність і контроль рівня знань, а також забезпечує інформаційно-пошукову 

діяльність, математичне та імітаційне моделювання з комп’ютерною візуалізацією і сервісні 

функції за умови здійснення інтерактивного зворотного зв’язку» [10]. 

С. Хрісточевский дає наступне визначення: «Електронний підручник ‒ це програмно-

методичний комплекс, що забезпечує можливість самостійно або за допомогою викладача 

освоїти навчальний курс або певний його розділ саме за допомогою комп’ютера. 

Електронний підручник чи курс зазвичай містить три складові: презентаційна частина, в якій 

подається основна інформаційна частина курсу; вправи, за допомогою яких закріплюються 

отримані знання; тести, що дозволяють провести об’єктивну оцінку знань студента» [18]. 

Відмінними рисами ЕП автор бачить у: забезпеченні практично миттєвого зворотного 

зв’язку (властивість інтерактивності); допомозі швидкому знайденню необхідної інформації, 

пошук якої в звичайному підручнику ускладнений (підвищення продуктивності 

пошуку); істотному заощадженні часу при багаторазових зверненнях до гіпертекстових 

пояснень; не простому виведенні тексту на екран, але і поясненні його, моделюванні окремих 

положень тощо ‒ саме в цьому полягають можливості і переваги мультимедіатехнологій 

(принцип наочності та доступності); дозволяє швидко, але в темпі, найбільш відповідному 

індивідуально-типологічним особливостям індивідуума, перевірити знання з певного розділу 

(налаштування на конкретного учня); може оновити необхідну навчальну інформацію, 

наприклад, за допомогою Internet [18]. 

Отже, спираючись на подані визначення електронного підручника, вважаємо доцільним 

навести наступне визначення даної категорії і близьких до нього понять з педагогічних 

позицій, а саме: 

електронний підручник – це навчальне електронне видання із систематизованим 

викладом дисципліни (її розділу, частини), у якому рівнозначно і взаємопов’язано за 

допомогою відповідних програмних засобів існує текстова, звукова, графічна та інша 

інформація, що забезпечує безперервність і повноту дидактичного циклу процесу навчання, 

служить для групового, індивідуального або індивідуалізованого навчання, відповідає 

навчальній програмі й призначене для використання у навчальному процесі;  

електронний навчальний посібник – це навчальне електронне видання, що доповнює 

або частково (повністю) замінює підручник, у якому рівнозначно і взаємопов’язано за 

допомогою відповідних програмних засобів існує текстова, звукова, графічна та інша 

інформація, що забезпечує безперервність і повноту дидактичного циклу процесу навчання, 

служить для групового, індивідуального або індивідуалізованого навчання, відповідає 

навчальній програмі й призначене для використання у навчальному процесі; 

електронний посібник – це електронне видання, призначене на допомогу в практичній 

діяльності чи оволодінні навчальною дисципліною. у якому рівнозначно і взаємопов’язано за 

допомогою відповідних програмних засобів існує текстова, звукова, графічна та інша 

інформація, що забезпечує безперервність і повноту дидактичного циклу процесу навчання, 

служить для групового, індивідуального або індивідуалізованого навчання, відповідає 

навчальній програмі (її частині) і призначений для використання у навчальному процесі [4]. 

ЕП повинен:  



 114 

1) виконувати всі функції, властиві паперовим підручником (інформаційну ‒ як основне 

джерело обов’язкової для засвоєння студентами інформації, конкретизації освітніх 

стандартів, систематизуючу, мотиваційну, функцію орієнтації студентів на певні способи 

пізнавальної діяльності, розвитку пізнавальних здібностей студентів, координації всіх 

навчальних матеріалів з певного предмету, виховну тощо); 

2) забезпечувати можливості комп’ютерної візуалізації навчальної інформації; 

3) служити пыдгрунтям створення активно-діяльнісного пізнавальної середовища для 

студента за рахунок можливості здійснення інформаційно-пошукової діяльності, 

моделювання, тренувальної навчальної діяльності і контролю знань, підтримки творчої 

діяльності з елементами контенту;  

4) виконувати функцію навігатора по електронних матеріалами ЕБНМ;  

5) підтримувати можливість реалізації студентами індивідуальних освітніх траєкторій 

за рахунок наявності додаткового матеріалу, що розширює і поглиблює основний зміст 

предмету, гіперпосилань на мережеві ресурси регіональних і федеральних сховищ 

електронних освітніх ресурсів;  

6) забезпечувати комфортні, інтуїтивно зрозумілі студентові умови для взаємодії з 

освітнім контентом, як під час аудиторних занять, так і при самостійній роботі. 

У зв’язку з масовою розробкою електронних підручників у ВНЗ України, необхідно 

виділити принципи, яких слід дотримуватися у процесі їх створення [12]: 

Принцип квантування – розбиття матеріалу на розділи, що складаються з модулів, 

мінімальних за об’ємом, але замкнутих за змістом. 

Принцип повноти – кожен модуль повинен мати такі компоненти: 

 теоретичне ядро; 

 контрольні питання з теорії; 

 приклади; 

 завдання і вправи для самостійного опрацювання; 

 контрольні запитання з усього модулю з відповідями; 

 контрольна робота; 

 довідка (Help); 

 історичний коментар. 

Принцип наочності – кожен модуль повинен складатися з колекції кадрів з мінімумом 

тексту і візуалізацією, що полегшує розуміння і запам’ятовування нових понять, тверджень і 

методів. 

Принцип навігації – кожен модуль повинен бути пов’язаний гіпертекстовими 

посиланнями з іншими модулями так, щоб у користувача був вибір переходу до будь-якого 

іншого модуля. Такий принцип не виключає, а навіть припускає наявність рекомендованих 

переходів, що реалізовують послідовне вивчення курсу. 

Принцип керованості – студент самостійно керує електронним підручником, він має 

можливість викликати на екран будь-яку кількість прикладів та пояснень, а також перевіряє 

себе, відповідаючи на контрольні запитання і виконуючи контрольну роботу, заданого рівня 

складності. 

Принцип адаптації – електронний підручник повинен допускати адаптацію до потреб 

конкретного користувача у процесі навчання, дозволяти варіювати глибину і складність 

матеріалу, що вивчається, і його прикладну спрямованість, залежно від майбутньої 

спеціальності студента, стосовно потреб користувача генерувати додатковий ілюстративний 

матеріал, надавати графічні і геометричні інтерпретації понять, що вивчаються. 

Принцип комп’ютерної підтримки – у будь-який момент роботи студент може 

отримати комп’ютерну підтримку, яка дозволяє зосередитися на суті матеріалу, що 

вивчається на цей момент, розглянути більшу кількість прикладів і вирішити більше завдань. 

Причому комп’ютер не тільки виконує громіздкі перетворення, різноманітні обчислення і 

графічні побудови, але і здійснює математичні операції будь-якого рівня складності, якщо 



 115 

вони вже вивчені раніше, а також перевіряє отримані результати на будь-якому етапі, а не 

тільки на рівні відповіді. 

Принцип редагування – електронний підручник повинен бути виконаний у форматі, 

який дозволяє компонувати його в єдиний електронний комплекс, розширювати і 

доповнювати його новими розділами і темами, а також формувати електронні бібліотеки з 

окремих дисциплін (наприклад, для кафедральних комп’ютерних класів) або особисті 

електронні бібліотеки студента (відповідно до спеціальності і курсу, на якому він 

навчається), викладача. 

І.Г. Захарова виділяє наступні етапи розробки електронного підручника [11, 14]: 

1. Вибір інформаційних джерел. 
2. Укладання договорів з авторами про право на переробку. 
3. Розробка змісту і переліку понять. 
4. Переробка текстів у модулі відповідно до розділів  і створення Help. 
5. Реалізація гіпертексту в електронній формі. 
6. Розробка комп’ютерної підтримки. 
7. Відбір матеріалу для мультимедійного втілення. 
8. Розробка звукового супроводу. 
9. Реалізація звукового супроводу. 
10. Підготовка матеріалу для візуалізації. 
11. Візуалізація матеріалу.  

Структура ЕП повинна відповідати його призначенню в освітньому процесі та містити 

такі компоненти: 

1. Блок реєстрації (ідентифікації) студентів. Реєстрація передбачає здійснення 

індивідуальної роботи з кожним студентом, власне вироблення особистої траєкторії 

засвоєння курсу. Ефективною є реєстрація студентів викладачем (адміністратором), коли 

кожному з них присвоюється «логін» та «пароль». Це дозволяє здійснювати хронометраж 

навчальної діяльності кожного студента, виведення її результатів та оцінки. 

2. Інформаційно-змістовий блок включає в себе низку програмних продуктів: 

навчальна програма курсу дисципліни, мультимедійне відтворення змісту курсу, електронні 

конспекти курсу, електронний альбом схем.  

Навчальна програма дисципліни являє собою нормативний документ, що визначає 

призначення і місце навчальної дисципліни в системі підготовки спеціаліста, її науковий 

зміст і організаційно-структурну будову, та затверджений Вченою радою ВНЗ. 

Навчальна програма є гіпертекстовою структурою, що створена на основі єдиної 

стандартної мови форматування документів HTML. Це означає, що кожен із розділів 

програми має багаторівневу (багатошарову) структуру, якою здійснює управляння 

користувач за допомогою системи «Меню» (своєрідна навігація по програмі). Коли 

користувач входить у «Головне меню», в якому відображені всі розділи програми, вибравши 

необхідний розділ програми, він має можливість перейти на наступний, більш локальний 

рівень і ознайомитися з його змістом. З цього рівня користувач має можливість перейти на 

більш вузький рівень або повернутися до головного меню.  

Мультимедійне відтворення змісту курсу включає у себе поєднання звукового та 

відео відтворення: дикторський текст, коментарі, допомога, відео сюжети. 

Електронні конспекти курсу − набір динамічних і статистичних комп’ютерних 

слайдів з кожної теми навчальної дисципліни. Студентам за допомогою їх надаються в 

електронному вигляді коротенькі конспекти матеріалу, що вивчається. 
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Рис. 4. Модель електронного підручника 

 

Електронний альбом схем включає в себе сукупність динамічних комп’ютерних 

слайдів, розбитих на окремі розділи. Електронний альбом реалізується у гіпертекстовій 

структурі, яка дозволяє користувачеві розглядати необхідні йому схеми, малюнки, таблиці. 

Передбачена можливість входження в кожен із розділів альбому відповідно до  

запропонованого в «Меню» списку. Можливо запропонувати перегляд в одному із розділів 

усіх схем підряд. 

2. Блок практичного засвоєння змісту курсу − один із важливих компонентів 

електронного підручника. До його складу входять такі компоненти: 

Довідкова система становить собою глосарій, електронну гіпертекстову структуру. 

Пошук дефініцій може виконуватися двома способами. Перший із них передбачає 

послідовний перегляд усіх слів у словнику, а другий − набір потрібного слова у «вікні». 

Електронний практикум також має гіпертекстову структуру. До нього входять 

навчальні теми, з яких програмою передбачені самостійні і практичні заняття. Для кожного 

із них розроблені навчальні запитання, завдання самостійного опрацювання і рекомендована 

література. Крім того, практикум має практичні рекомендації з використання компонентів 

електронного підручника для вивчення кожної навчальної теми. Наявність гіпертекстової 

структури, що відповідає операційній системі, дозволяє користувачеві швидко знаходити 

необхідні йому розділи дисципліни відповідної теми. 
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4) Контрольно-навчальні завдання дозволяють студенту самостійно перевірити рівень 

засвоєння ним відповідних знань, перевірити свої знання з відповідних навчальних тем, або 

оцінити себе в цілому за весь курс. 

Електронний підручник має розроблятися відповідно до особливостей і структури 

певної навчальної діяльності студентів шляхом розв’язання навчально-розвивальних завдань 

конкретного заняття. Таким чином, перспективним напрямом на цьому етапі розвитку 

інформаційних технологій та освіти є створення електронного підручника розвиваючого 

навчально-контролюючого призначення, який реалізує ідею особистісно-орієнтованого 

навчання, використання якого, забезпечує організацію різноманітних видів навчальної 

діяльності, спрямованої на розвиток творчого потенціалу студента, певних видів мислення, 

тренування пам’яті, формування реакції на непередбачені ситуації, вміння приймати 

самостійні оптимальні рішення у складних ситуаціях. 

Як було зазначено вище, у проектуванні будь-яких засобів ДН використовується 

принцип модульності (квантовості). З педагогічної точки зору, модуль –  це відносно 

самостійна частина навчальної інформації, за якою можливо здійснити як самоперевірку, так 

і педагогічне тестування знань. На рис. 5. наведена структура ЕП у відповідності до 

модульного принципу його побудови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.  Структурна схема ЕП 

Рис. 5. Структура електронного підручника. 

 

Рис. 5. Структурна схема електронного підручника 
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студент. Надалі рівні проходження модулів ЕП обумовлюються успішністю засвоєння 

навчальної інформації та направляються системою навчання. Для кожного модуля (у разі 

його багаторівневості) педагог-проектувальник розробляє окремі рівні-шари змісту модуля і 

відповідні їм тести самоперевірки і підсумкового тестування. На підставі результатів 

підсумкового тестування за модулем, система може запропонувати більш високий рівень 

вивчення наступного модуля ЕП, залишити колишній рівень або направити студента на 

повторне вивчення модулю. Алгоритм адаптації наведений на рис. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Алгоритм адаптації ЕП за рівнем навчання 

 

Таким чином, багаторівневість навчальних модулів ЕП забезпечує можливість 

початкового вибору рівня вивчення матеріалу і можливість зміни рівнів вивчення 

(проходження) навчального предмету як у бік підвищення складності навчальної інформації, 

так і в бік її зниження (спрощення). Особистісно-орієнтовані ЕП забезпечують психолого-

педагогічну підтримку навчання, яка здійснюється шляхом врахування системою ЕП 

пізнавальної активності студента і проектується педагогом з метою підвищення творчої 

активності, самостійності студента і обумовлює позитивну мотивацію до навчання.  
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Висновки. Особливості сучасних підручників полягають в тому, що в них реалізовано 

новий модульний принцип побудови навчального матеріалу, комплексне використання 

нових форм подання інформації, інтегрованість та ін. Також, окрім текстової  інформації він 

має велику кількість мультимедійного матеріалу, дозволяє працювати з віддаленими 

ресурсами і швидко переходити до різноманітних частин видання. Дані особливості 

забезпечує багаторівневість навчання конкретному предмету, який передбачає можливість 

самостійного вибору студентом рівня складності вивчаємого предмету, що дозволяє у цілому 

підвищити ефективність навчання. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 

 

Статья посвящена исследованию основ проектирования разноуровневых электронных 

учебных пособий. В результате теоретического анализа конкретизирована сущность понятия 

«электронное пособие» и семантически близких ему понятий «электронный учебник»  и 

«электронное учебное пособие», приведены преимущества использования электронных пособий 

при подготовке специалистов различных направлений по сравнению с бумажными аналогами. 

Также, изложены ключевые требования (принципы (квантования, полноты, наглядности, 

навигации, управляемости, адаптации, компьютерной поддержки, редактирования), структура 

(блок регистрации, информационно-содержательный блок, блок практического усвоения 

содержания курса, контрольный блок), этапы проектирования (выбор информационных 

источников, заключение договоров с авторами о праве на переработку, разработка содержания 

и перечня понятий, переработка текстов в модули, реализация гипертекста в электронной 

форме, разработка компьютерной поддержки, отбор материала для мультимедийного 

воплощения, разработка звукового сопровождения, реализация звукового сопровождения, 

подготовка материала для визуализации, визуализация материала)) к построению электронных 

пособий, что позволит предложить единый подход к их проектированию. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, электронное пособие, модуль, разноуровневое 

электронное пособие, принцип построения, требования, обучение, структура, этапы.  

 
N. Mas 

DESIGNING ELECTRONIC DESIGN MULTILEVEL TEXTBOOK 

 

The article investigates the basis for designing multi-level electronic textbooks. A theoretical 

analysis of the nature concretized the concept of "e-book" and semantically close to him the concepts of 

"electronic book" and "electronic textbook", are the advantages of using electronic aids in the 

preparation of specialists in various fields than paper counterparts. Also sets out the key requirements 

(principles (quantization, completeness, clarity, navigation, handling, adaptation, computer support, 

editing), structure (block registration information and semantic block, block the learning of the course 

content, the control unit), the stages of design (choice of information sources, contracting the authors of 

the right of conversion, content development and a list of the concepts in the text processing modules, the 

implementation of hypertext in electronic form, the development of computer support, selection of 

material for multimedia implementation, development of sound, sound implementation, preparation of 

material for visualization, visualization material)) to the construction of electronic aids that allow us to 

offer a unified approach to their design.  

Keywords: distance learning, e-book, module, multilevel electronic benefit, the principle of 

construction, requirements, training, structure, stages.  
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ СТЕГАНОАЛГОРИТМА К СЖАТИЮ 

 
В работе рассмотрена актуальная задача оценки устойчивости стеганографического 

алгоритма к одной из самых распространенных на сегодняшний день атак – атаке сжатием, 

моделирование которой осуществляется путем сохранения стеганосообщения в формате Jpeg с 

различными коэффициентами качества. На основе достаточных условий устойчивости 

стеганометодов и стеганоалгоритмов к сжатию, полученных ранее, предлагается методика 

оценки такой устойчивости для существующих алгоритмов. В ходе разработки из набора 

формальных параметров, определяющих контейнер/стеганосообщение в соответствии с общим 

подходом к анализу состояния и технологии функционирования информационных систем, 

выделены наиболее качественно информативные с точки зрения рассматриваемой задачи – 

сингулярные векторы блоков матрицы изображения, полученных в результате стандартного 

разбиения, отвечающие максимальным сингулярным числам. Предложена классификация 

стеганографических алгоритмов с учетом их устойчивости к сжатию. Приведены результаты 

сравнения эффективностей современных стеганоалгоритмов, позиционируемых как устойчивые 

к сжатию. Приведены примеры использования разработанной методики для оценки 

устойчивости к сжатию различных реализаций хорошо известных стеганометодов: 

модификации наименьшего значащего бита и метода Коха и Жао, демонстрирующие 

состоятельность предложенной методики. 

Ключевые слова: оценка устойчивости, сжатие, стеганоалгоритм, сингулярный вектор, 

матрица, стеганосообщение, цифровое изображение. 
 

Введение. Многообразие факторов и особенности современного состояния 

информационной безопасности приводят к необходимости создания комплексной системы 

защиты информации, которая наряду с сочетанием законодательных, морально-этических, 

физических, административных, технических, программных средств в качестве обязательной  

составной части включает в себя средства криптографии и стеганографии [1]. 

Эффективность работы любой стеганосистемы, при помощи которой осуществляется  

передача  конфиденциальной информации по открытому каналу связи, определяется 

многими факторами, среди которых важное место занимает устойчивость к различным 

атакам [2], в том числе, к возмущающим воздействиям, определяемая устойчивостью 

использованного при построении системы стеганоалгоритма. 

Одна из самых распространенных на сегодняшний день атак, которым подвергаются 

системы скрытой передачи данных – атака сжатием, направленная на стеганосообщение, 

относится к атакам против встроенного сообщения, целью которой является разрушение 

дополнительной информации (ДИ) [3]. Популярность этой атаки связана с широким 

распространением в настоящий момент форматов с потерями для хранения и пересылки 

информации, что не привлекает внимание к ней адресатов. Однако до настоящего момента 

остается актуальной не только проблема разработки новых стеганографических алгоритмов, 

устойчивых к атаке сжатием, в том числе, со значительными коэффициентами, но и задача 

оценки упомянутого параметра для уже существующих методов и алгоритмов [4]. 

Цель статьи и постановка заданий. В качестве контейнера, или основного 

сообщения, в настоящей работе рассматривается цифровое изображение (ЦИ). 

В работах [5-7] были получены достаточные условия устойчивости стеганометодов и 

стеганоалгоритмов к сжатию, в том числе со значительными коэффициентами, не зависящие 

от того, какая область ЦИ-контейнера – пространственная или область преобразования 

используется для погружения дополнительной информации. Получение этих условий 

явилось результатом дальнейшего развития общего подхода к анализу состояния и 

технологии функционирования информационных систем [8], основанного на матричном 

анализе и теории возмущений, и адаптации его для решения задач стеганографии. В 

соответствии с полученными достаточными условиями, устойчивость к сжатию 
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стеганоалгоритма обеспечивается в случае, когда процесс стеганопреобразования (СП), под 

которым понимается процесс погружения ДИ в контейнер, проводится таким образом, чтобы 

при формальном представлении его результата в виде совокупности возмущений 

сингулярных чисел (СНЧ) и/или сингулярных векторов (СНВ) блоков матрицы контейнера, 

полученных в результате стандартного разбиения, эти совокупности содержали возмущения 

максимальных СНЧ и/или СНВ, отвечающих максимальным СНЧ блоков. 

Целью работы является разработка методики оценки устойчивости стеганоалгоритма к 

сжатию на основании полученных в [5-7] достаточных условий такой устойчивости. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 

1.Разработанная методика должна иметь относительно малую вычислительную 

сложность. 

2.Поскольку достаточные условия, полученные в [5-7], используют возмущения как 

СНЧ, так и СНВ, то с учетом задачи 1, из СНЧ и СНВ необходимо выделить наиболее 

качественно информативные с точки зрения поставленной цели. 

3.Необходимо определить границы значений количественных характеристик 

выделенных параметров, позволяющие отнести конкретный стеганоалгоритм к той или иной 

группе алгоритмов с точки зрения его устойчивости к сжатию. 

Основная часть. Атака сжатием на стеганосообщение (СС), являющееся результатом 

СП, в работе моделируется путем пересохранения СС в формат Jpeg с различными 

коэффициентами качества QF  (значение коэффициента качества находится в обратно 

пропорциональной зависимости к коэффициенту сжатия и используется в работе для 

возможности осуществления корректного сравнения эффективностей рассматриваемых 

стеганоалгоритмов, в том числе тех, информация о которых доступна из зарубежных 

публикаций) в общедоступном графическом редакторе IrfanView,  эффективность 

стеганоалгоритма оценивается стандартным образом при помощи коэффициента корреляции 

NC  для ДИ, в качестве которой выступает случайно сформированная бинарная 

последовательность:  

t

pp

NC

t

i

ii
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''

, 

 

где tppp ,...,, 21 ; t
ppp ,...,,

21 , tipp
ii ,1},1,0{,  , — соотвественно погруженная и 

декодированная из стеганосообщения ДИ; 1',1' 
ii pp , если 1,1 

ii pp , и  

1',1' 
ii pp , если 0,0 

ii pp , т.е. }1,1{'' 
ii pp .    

Проведя исследования современных стеганоалгоритмов, которые позиционируются как 

устойчивые к сжатию, а именно: 1S  [9], 2S  [10], 3S  [11], 4S  [12], 5S  [13], 6S  [14], 7S  [15], 8S  

[16], 9S  [17], 10S  [18], 11S   [19], 1SS , 2SS  [20], 1A  [21], 2A  [22], 3A  [23] (результаты 

представлены в табл.1), проанализировав их эффективность в условиях атаки сжатием на 

стеганосообщение с различными коэффициентами качества, предлагается следующая 

классификация стеганоалгоритмов по отношению их устойчивости к сжатию: 

1. Стеганоалгоритмы, неустойчивые к сжатию: для 90QF  значение 90.0NC ; 

2. Стеганоалгоритмы, устойчивые к сжатию с незначительными коэффициентами: для 

сжатия с QF80  значение 80.0NC ; 

3. Стеганоалгоритмы, устойчивые к сжатию со средними коэффициентами: для сжатия 

с QF40  значение 80.0NC ; 

4. Стеганоалгоритмы, устойчивые к сжатию со значительными коэффициентами: для 

сжатия с QF10  значение 80.0NC . 
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В качестве основных формальных параметров, количественный анализ возмущений 

которых в результате погружения дополнительной информации позволит оценивать 

устойчивость к сжатию соответствующих стеганоалгоритмов, целесообразно использовать 

СНВ блоков матрицы ЦИ-контейнера, отвечающие максимальным СНЧ. Действительно, в 

силу доказанной в [7] наряду с классической нечувствительностью этих векторов их sign-

нечувствительности, именно их возмущения в процессе стеганопреобразования 

обеспечивают наибольшую устойчивость соответствующего стеганоалгоритма к 

произвольным возмущающим воздействиям, в частности, к сжатию. Практическим 

подтверждением этого утверждения является  алгоритм 2A  (табл.1). По величине угла 

поворота упомянутых СНВ в результате погружения ДИ можно оценить чувствительность 

СС. Кроме того, учет только этих формальных параметров позволит снизить 

вычислительную сложность процесса анализа по сравнению с тем, если бы анализу 

подвергались все СНЧ и СНВ блоков матрицы контейнера. 

Таблица 1 

Значение NC для различных стеганоалгоритмов при атаке сжатием с различными 

коэффициентами качества на стеганосообщение 

 

Стегано- 

алгоритм 
QF  

10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 

1S  - - - 0.15 - 0.28 - 0.57 - - 1 

2S  0.15 0.34 - 0.52 - 0.52 - 0.63 - - 0.80 

3S  0.17 0.61 - 0.79 - 0.89 - 0.97 - - 1 

4S  0.34 0.67 - 0.82 - 0.96 - 0.97 - - 0.99 

5S  - - 0.63 - 0.80 0.89 - - - - - 

6S  - - 0.801 - 0.828 0.916 - - - - - 

7S  - - - - - - 0.70 0.95 - 0.99 0.99 

8S  - 0.85 - - - 0.87 - - - 0.90 - 

9S  - 0.84 - - - 0.93 - - - 0.97 - 

10S  0.86 0.95 - 0.95 0.97 0.98 0.98 0.98 - 0.98 0.99 

11S  0.42 0.56 - 0.80 0.95 0.95 1 1 - 1 1 

1SS  - - 0.67 - - 0.80 - - 0.92 - - 

2SS  - - 0.7 - - 0.91 - - 0.95 - - 

1A  0.87 0.93 0.94 0.95 0.96 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 

2A  0.94 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.96 0.96 0.96 0.96 

3A  0.90 0.93 0.93 0.93 0.93 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 

 

Исходя из результатов исследования свойств левых и правых СНВ блоков матрицы ЦИ, 

соответствующих максимальным СНЧ [7], можно сделать вывод, что поведение этих 

векторов как до, так и в результате возмущающего воздействия сравнимо как в 

качественном, так и в количественном смысле. Поэтому далее для оценки устойчивости к 

сжатию стеганоалгоритма анализируются возмущения только левых СНВ блоков матрицы 

ЦИ-контейнера, произошедшие в результате СП. При количественной оценке этой 

чувствительности к сжатию на основании представительного вычислительного эксперимента 

(300 ЦИ), проведенного в среде Matlab, в ходе которого хранимые без потерь ЦИ 

пересохранялись в Jpeg с различными коэффициентами качества, были получены 

результаты, представленные  в таблице 2. 
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Очевидно, что для того, чтобы стеганографический алгоритм был устойчивым к 

сжатию, достаточно производить стеганопреобразование так, чтобы при его формальном 

представлении в виде совокупности возмущений СНВ блоков ЦИ-контейнера, отвечающих 

максимальным СНЧ этих блоков, величины этих возмущений превосходили 

соответствующие возмущения, представленные в табл.2, для различных коэффициентов 

качества. 

Таблица 2  

Среднее значение возмущения СНВ, отвечающего максимальному СНЧ блока, выраженное в 

градусах, в результате сжатия ЦИ с различным коэффициентом качества QF  

 

QF  

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

2.5 2.2 2.0 1.8 1.4 1.1 0.89 0.66 0.45 

 

 

Исходя из вышесказанного, основные шаги предлагаемой методики, позволяющие 

отнести стеганоалгоритм к конкретной группе с точки зрения его устойчивости к сжатию, 

выглядят следующим образом. 

Методика оценки устойчивости стеганоалгоритма к сжатию. 

1. Представить результат стеганопреобразования ЦИ алгоритмом A  в виде 

совокупности S  возмущений сингулярных векторов блоков матрицы контейнера, 

полученных в результате ее стандартного разбиения. 

2. Выделить из полученной совокупности подмножества SU   возмущений левых 

СНВ блоков, отвечающих максимальным СНЧ. 

3. Построить гистограммы для совокупности значений U . 

4. Найти значение, в котором достигается глобальный максимум гистограммы - mu . 

5 (Классификация).  

Если                                                    
04.0mu  

то     

         алгоритм A  относится к группе 1; 

Если 

mu065.0  

то     

         алгоритм A  относится к группе 2; 

Если 

mu08.1  

то     

         алгоритм A  относится к группе 3; 

 Если 

mu05.2  

то     

         алгоритм A  относится к группе 4. 

 

Вычислительная сложность процесса оценки устойчивости стеганоалгоритма к сжатию 

в соответствии с разработанной методикой оценивается количеством блоков матрицы ЦИ-

контейнера, полученных в результате ее стандартного разбиения, т.е. определяется как  

 2nO  для    nn матрицы изображения.  

Для демонстрации состоятельности предложенной методики, оценим при ее помощи 

устойчивость к сжатию некоторых хорошо известных стеганометодов.   
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1. Метод модификации наименьшего значащего бита (LSB) [3]. Свойства этого метода 

зависят от используемой при его непосредственной реализации скрытой пропускной 

способности (СПС) [3]. На рис. 1 отражена типичная картина возмущений СНВ в процессе 

стеганопреобразования при СПС 1 бит/пиксель. 

Значение угла отклонения левого СНВ, отвечающего максимальному СНЧ, в 

результате СП составила 0.0934
0
.  

Результаты исследования величины mu  в зависимости от величины СПС представлены 

на рис. 2. 

 
а 

 

 
б   

 

Рис. 1. Результат стеганопреобразования блока ЦИ LSB-методом с СПС 1 бит/пиксель: а – 

матрица левых СНВ блока ОС; б- матрица левых СНВ соответствующего блока СС 

 

В соответствии с разработанной методикой, полученные результаты говорят о 

неустойчивости метода LSB к сжатию при любой из СПС, что соответствует хорошо 

известным свойствам этого стеганометода. 

2. Метод Коха и Жао. Внедрение ДИ осуществляется здесь за счет модификации 

коэффициентов дискретного косинусного преобразования блоков матрицы контейнера с 

индексами    2211 ,,, jiji . Вычислительный эксперимент по реализации метода для 200 ЦИ 

для     )7,8(,),8,7(, 2211  jiji  дал 034.0mu , что в соответствии с разработанной 

методикой оценки устойчивости стеганоалгоритма к сжатию говорит о его принадлежности 

к группе 1, что полностью отвечает известной неустойчивости метода для 

    )7,8(,),8,7(, 2211  jiji . 

Если же использовать в процессе погружения ДИ модификацию коэффициентов 

дискретного косинусного преобразования блоков с индексами     )2,3(,),3,2(, 2211  jiji , 

значение 097.1mu , что относит рассмотренную реализацию к стеганоалгоритмам, 
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устойчивым к сжатию со средними коэффициентами, что отвечает практическим реалиям 

использования алгоритма [15]. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость mu  от величины скрытой пропускной способности для метода LSB 

 

Выводы. В работе на основе достаточных условий устойчивости стеганометодов и 

стеганоалгоритмов к сжатию, полученных ранее, предлагается методика оценки такой 

устойчивости для существующих алгоритмов. В ходе разработки получены следующие 

результаты: 

1. Из набора формальных параметров, определяющих контейнер/стеганосообщение в 

соответствии с общим подходом к анализу состояния и технологии функционирования 

информационных систем, выделены наиболее качественно информативные с точки зрения 

рассматриваемой задачи – сингулярные векторы блоков матрицы изображения, полученных 

в результате стандартного разбиения, отвечающие максимальным сингулярным числам; 

2. Предложена классификация стеганографических алгоритмов с учетом их 

устойчивости к сжатию;  

3. Приведены примеры использования разработанной методики для оценки 

устойчивости к сжатию различных реализаций хорошо известных стеганометодов: 

модификации наименьшего значащего бита и метода Коха и Жао, демонстрирующие 

состоятельность предложенной методики.   
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Мельник М.О. 

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ СТЕГАНОАЛГОРИТМУ ДО СТИСКУ 

 

У роботі розглянута актуальна задача оцінки стійкості стеганографічного алгоритму до 

однієї з найпоширеніших на сьогоднішній день атак - атаки стиском, моделювання якої 

здійснюється шляхом збереження стеганоповідомлення у форматі Jpeg з різними 

коефіцієнтами якості. На основі достатніх умов стійкості стеганометодів і 

стеганоалгоритмів до стиску, отриманих раніше, пропонується методика оцінки такої 

стійкості для існуючих алгоритмів. У ході розробки з набору формальних параметрів, що 

визначають контейнер/стеганоповідомлення відповідно до загального підходу до аналізу стану й 

технології функціонування інформаційних систем, виділені найбільше якісно інформативні з 

погляду розглянутої задачі - сингулярні вектори блоків матриці зображення, отриманих у 

результаті стандартної розбивки, що відповідають максимальним сингулярним числам. 

Запропонована класифікація стеганографічних алгоритмів з врахуванням їх стійкості до стиску. 

Наведені результати порівняння ефективностей сучасних стеганоалгоритмів, що 

позиціонуються як стійкі до стиску. Наведені приклади використання розробленої методики для 

оцінки стійкості до стиску різних реалізацій добре відомих стеганометодів: модифікації 

найменшого значущого біта й методу Коха й Жао, що демонструють спроможність 

запропонованої методики. 

Ключові слова: оцінка стійкості, стиск, стеганоалгоритм, сингулярний вектор, матриця, 

стеганоповідомлення, цифрове зображення. 

 

 

Melnyk M. 

METHOD OF ESTIMATION OF STEGANOGRAPHIC ALGORITHM STABILITY TO 

COMPRESSION ATTACKS 

 

The actual task of estimation of steganographic algorithm stability to compression attacks is 

considered. This attack is one of most wide-spread today. The sufficient conditions of steganographic  

methods and algorithms stability to compression attacks were got before. The method of estimation of 

such  stability that based of sufficient conditions is offered for existent algorithms. The most informing 

parameters are abstracted from the set of formal parameters which determine cover/stego. These 

parameters are singular vectors of blocks of image matrix which correspond to maximal singular values.  

Classification of steganographic algorithms is offered in this work.  

The results of comparison of modern steganographic algorithms are resulted. 

The examples of the use of the developed method are resulted for the estimation of stability to the 

compression of different realization well known steganographic methods: method of modification of the 

least meaning bit and method of Koch and Zhao. These examples demonstrate solvency of the offered 

method. 

Keywords: estimation of stability, compression, steganographic algorithm, singular vector, matrix, 

stego, digital image. 
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АНАЛИЗ, ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ КОНТРОЛЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В СИСТЕМАХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Существующие системы дистанционного образования (ДО) недостаточно эффективны 

из-за отсутствия внимания при их разработке к циркулирующим в них информационным 

потокам (ИП), и, как следствие, хаотической их реализации. В статье разработана структура 

процесса обработки ИП системой ДО. Создан алгоритм анализа и маршрутизации ИП в 

системе ДО. На основе анализа взаимосвязей процессов и участников системы ДО разработан 

перечень и подробное описание основных ИП циркулирующих в ней. Подробно рассмотрены 

правила глобального взаимодействия ИП в системе ДО. 

Ключевые слова – дистанционное образование, информационные потоки, правила 

циркуляции, система обработки данных. 

 

Постановка проблемы. Представленные на текущий момент системы реализация 

дистанционного образования (ДО), способны лишь на минимальном уровне эффективности 

проводить обучение пользователей. Ключевой проблемой, повлёкшей этот недостаток, 

является отсутствие четкого механизма управления внутрисистемными информационными 

потоками (ИП). В публикациях [1,3-5] предложены пути решения сложившейся проблемы, 

но этих решений недостаточно, следует провести анализ ИП и сформировать чёткие правила 

их циркуляции в системах ДО. 

Анализ последних исследований и публикаций в этой отрасли показывает, что 

наиболее эффективным подходом является построение системы управления 

информационными потоками (ИП) на основе разделенной иерархии целей её работы [1-5]. 

Возьмём его принципы за основу. 

Цель работы. Целью работы является анализ циркулирующих в системе ДО ИП, 

формирование взаимосвязей с соответствующими процессами и правил их реализации в 

системах реализующих подобного рода услуги. 

Изложение основного материала. Материал изложенный в ранних публикациях [3-5], 

позволяет получить представление о структуре и принципах работы систем, реализующих 

ДО. После анализа процесса обработки ИП системой ДО, берем за прототип следующую 

разработанную его структуру, представленную на рис. 1. Опишем алгоритм анализа и 

маршрутизации ИП в системе ДО на основе сведений рис.1. Внешний вид алгоритма 

представлен на рис. 2, он позволяет сформировать общее представление о возможных ИП, 

способах их маршрутизации, а также создаёт предпосылки для формирования целостной 

картины по созданию эффективных правил работы системы ДО. 

Взяв за основу представленную структуру обработки ИП и алгоритм анализа и 

маршрутизации ИП в системах ДО, исследуем возможные информационные потоки, 

циркулирующие в этой обобщенной среде. Полученные потоки необходимо 

систематизировать и описать. При этом необходимо учитывать, что любой ИП является 

частью системного процесса, вызванного пользователем или системой, следовательно для 

корректной работы необходимо также описать их взаимосвязи. Часть процессов, типичных 

для системы реализующей услуги ДО с присущими им ИП представлены в таблице 1. 

Согласно структуре обработки ИП системой ДО, информационные потоки 

транслируются от источника к адресату по информационным каналам. Часть взаимосвязей 

процессов и участников процесса обучение в системе ДО, представлена в таблице 2. 
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Рис. 1. Структура обработки ИП системой ДО 

 

Рис. 2. Алгоритм анализа и маршрутизации ИП в системе ДО 
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Таблица 1 

Взаимосвязь ключевых процессов и ИП 

Имя процесса 
Имя процесса 

TPR  
Имя ИП 

Имя ИП  

EIS  

Запрос 

обучающей 

информации 
1PR  

Общего рода 1IS  

Вспомогательного рода 2IS  

Обучающего рода 3IS  

Изменение 

курсов 2PR  

Добавление курсов 4IS  

Редактирование курсов 5IS  

Удаление курсов 6IS  

Анализ 

входящих ИП 3PR  
Вредоносность ИП 7IS  

Маршрутизация ИП 8IS  

 

Таблица 2 

Участники обучения системы ДО и их процессы 

 

Участник процесса 

обучения 

Канал 

данных 

XD  

Процесс 

Имя 

процесса 

TPR  

Студент 1D  Запрос обучающей информации 1PR  

Вспомогательный 

участник процесса 1D  Обработка общей информации 5PR  

Преподаватель 
1D  Запрос обучающей информации 1PR  

1D  Обработка общей информации 5PR  

Гость 1D  Запрос обучающей информации 1PR  

Блок безопасности 
1D , 

 

2D  

Анализ входящих ИП 3PR  

Контроль прав доступа 11PR  

Управление ресурсами 7PR  

Управление курсами 9PR  

Анализ эффективности 6PR  

Выбор оптимального режима работы 

предприятия 6PR  

Обработка циркулирующих ИП 4PR  

Мониторинг  10PR  
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Таблица3 

Правила циркуляции ИП, между участниками процесса обучения 

Адре-

сат 
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Оперируя данными о ИП, их связями с процессами, информационными потоками и 

участниками процесса обучения в системах ДО, беря за прототип структуру обработки ИП, 

опишем правила глобального взаимодействия информационных потоков, часть из которых 

представлена в таблице 3. 

Условными обозначениями в таблицах 1 – 3 выступают: 

  “T” – от источника к этому адресату должен идти ИП с инструкцией целевого 

назначения; 

  “R” – адресат выступает перед источником в роли промежуточного звена, в 

обязанности которого входит пред обработка ИП и дальнейшая его маршрутизация; 

  “S” – источник одновременно выступает в роли адресата и способен отправлять 

самому себе ИП для необходимой обработки; 

  XD  – канал данных, где X  – индекс канала данных из таблицы 1, лежащий на 

интервале  ntX1..maxCou X  , ntXmaxCou  – переменная, содержащая максимальный индекс 

канала данных описанного в системе; 

  TPR  – процесс, где E  – индекс процесса из таблицы 2, лежащий на интервале 

 ntT 1...maxCouT  , ntTmaxCou  – переменная содержащая максимальный индекс процесса 

описанного в системе; 



 133 

  EIS  – ИП, допустимый  к обработке адресатом, где E  –  индекс ИП из таблицы 2, 

лежащий на интервале  ntE 1...maxCouE  , ntEmaxCou  – переменная, содержащая 

максимальный индекс ИП, описанного в системе.  

Выводы. Проведенное исследование позволило описать циркулирующие 

информационные потоки между участниками процесса дистанционного обучения. 

Полученные сведения о связи ИП с описанными системными процессами и с 

информационными каналами передачи данных, позволяет на качественно лучшем уровне 

настроить процесс функционирования системы ДО, повысить эффективность её работы и 

уровень знаний у обучающихся. 
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д.т.н., проф. Мочалов О.О., к.т.н., доц. Гайша О.О., к.т.н. Лєнков Є.С., Степанов П.О.  

АНАЛІЗ, ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ КОНТРОЛЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ПОТОКІВ В СИСТЕМАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

Існуючі системи дистанційної освіти (ДО) недостатньо ефективні через практично повну 

відсутність уваги при їх розробці до інформаційних потоків (ІП), які у них циркулюють, та, як 

наслідок, хаотичної їх реалізації. У статті розроблена структура процесу обробки ІП системою 

ДО. Створено алгоритм аналізу та маршрутизації ІП в системі ДО. На основі аналізу 

взаємозв’язків процесів та учасників системи ДО розроблено перелік та докладний опис основних 

ІП, що в ній циркулюють. Докладно розглянуті правила глобальної взаємодії ІП у системі ДО. 

Ключові слова – дистанційна освіта, інформаційні потоки, правила циркуляції, система 

обробки даних.  

 

A. Mochalov, A. Gaisha, Е. Lenkov, P. Stepanov  

ANALYSIS, FORMING AND REALIZATION OF CONTROL PRINCIPLES  

ON INFORMATION STREAMS IN DISTANCE EDUCATION SYSTEMS 

 

Existing distance education (DE) systems are not fully effective because during its development 

there is no enough attention to analysis of information streams (IS) that are circulated in them. So such 

DE systems have chaotic and non-effective realization. Scheme of IS processing by the DE system is 

presented in article. Algorithms of analysis and routing of IS in a DE system is created. Based on analysis 

of interactions between processes and participants of DE system was worked out list and detailed 

description of main IS which are circulated in it. Rules of global interaction of IS in DE system are in 

detail. 

Keywords: distance education, information streams, circulation rules, information processing 

system. 
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УДК 621.391                                                                        к.т.н. Періг В.М. (Терн. НЕУ) 

 

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЧІТКИХ ВІДНОШЕНЬ ПЕРЕВАГИ В ЕКСПЕРТИЗІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 
 

У статті автор пропонує підхід, який може застосовуватись в процедурі експертизи 

телекомунікаційних проектів. На сьогоднішній день стан розвитку телекомунікаційних систем 

в значній мірі визначає стан розвитку сучасного суспільства. Експертиза телекомунікаційних 

проектів є важливим етапом у життєвому циклі телекомунікаційних систем, яка здійснюється 

на більшості етапів проектування і  може розглядатись як задача прийняття рішень в умовах 

неточної інформації або за наявності нечітких цілей та обмежень. 

Запропоновано застосовувати апарат нечітких відношень переваги з теорії нечітких 

множин для вирішення задачі вибору альтернативних варіантів проектних рішень. Нечіткі 

відношень переваги можуть бути отримані в результаті опитування експертів та заповнення 

відповідних матриць нечітких відношень переваги. Кожний елемент відповідної матриці 

представляє собою значення функції належності, яка відтворює ступінь переваги варіантів 

рішення задачі по кожному з показників. 

Ключові слова: експертиза, телекомунікаційні проекти, задача вибору, нечітке відношення 

переваги. 
 

Вступ. Сучасний етап розвитку суспільства характеризується підвищеними темпами 

розвитку засобів та способів автоматизованої обробки інформації. До найбільш ефективних 

засобів обробки інформації можна віднести інформаційно-телекомунікаційні системи 

(ІТС), основою функціонування яких є телекомунікаційні системи (ТКС). 

У життєвому циклі телекомунікаційної системи важливим етапом є проектування 

ТКС. Проектування ТКС являє собою складний багатоетапний процес формування 

взаємопов'язаних технічних рішень, спрямованих на створення телекомунікаційної 

системи, здатної забезпечити надання послуг користувачам у необхідній кількості і з 

необхідною якістю. 

В процесі проектування телекомунікаційної системи важливим етапом є здійснення 

експертної оцінки отриманих результатів, як проміжних так і кінцевих. Тобто актуальною 

задачею в процесі проектування ТКС є організація експертизи телекомунікаційних 

проектів. 

Методологія експертизи телекомунікаційних проектів розглядалась у роботах [1-3]. 

Разом з тим, у цих роботах процес експертизи не розглядався як задача вибору в умовах 

необхідності оцінювання якісної вихідної інформації. Враховуючи сказане вище, завдання 

формування підходів щодо експертизи як задачі вибору альтернативних проектних рішень в 

умовах нечіткості є актуальною задачею. 

Метою даного дослідження є формування підходів до експертизи як до задачі вибору в 

умовах аналізу якісної (нечіткої) інформації про альтернативні варіанті рішень. 

Основні результати дослідження. Організація експертної діяльності у сфері 

телекомунікаційних проектів у більшості випадків зводиться до суб'єктивної оцінки 

замовником ступеня відповідності поданих розробником матеріалів (звітів, обладнання, 

сегментів або дослідних ділянок ТКС і т.д.) суб'єктивним вимогам технічного завдання.  

Процедура експертизи ТКС може бути віднесена до задачі прийняття рішень і 

характеризується необхідністю оцінювати ситуацію і приймати рішення в умовах неточної 

інформації або за наявності нечітких цілей та обмежень; формалізувати і перетворювати 

кількісно нечіткі (якісні) поняття, якими оперують експерти при описі своїх уявлень про 

реальну систему, своїх побажань, рекомендацій, цілей управління. 

Задача проведення експертизи як задача прийняття рішень (задача вибору) може бути 

охарактеризована такими рисами [3]: 

в задачі використовуються так звані «лінгвістичні» змінні, замість числових змінних 

або на додаток до них; 

прості залежності між змінними описуються за допомогою нечітких висловлювань; 
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складні залежності описуються нечіткими алгоритмами. 

Враховуючи нечіткість, яка присутня практично на всіх етапах експертизи 

телекомунікаційних проектів, для реалізації процедури оцінювання слід застосовувати 

нечіткі моделі. 

Нечіткі моделі мають ряд особливостей у порівнянні з традиційними, найбільш 

суттєвими з них є: 

нечіткі моделі є більш гнучкими, оскільки більшою мірою дозволяють враховувати 

досвід та інтуїцію фахівця в певній галузі; 

нечіткі моделі є більш адекватними в контексті модельованої реальності і дозволяють 

отримувати рішення по точності співвідносне з вихідними даними; 

нечіткі моделі в ряді випадків потребують менше часу для отримання результату; 

нечіткі моделі дозволяють збільшити швидкість обробки якісної інформації при 

використанні відносно нескладних спеціалізованих пристроїв; 

нечіткі моделі створюються в тих випадках, коли побудова чітких неможливо або 

важко. 

Здійснення експертизи телекомунікаційного проекту, тобто вирішення задачі вибору 

телекомунікаційного проекту з декількох альтернатив здійснюється з урахуванням 

показників, які описані у роботі [4]. До таких показників віднесемо: а1- продуктивність ТКС, 

а2- стійкість ТКС, а3- достовірність передачі повідомлень в ТКС, а4 – витрати ресурсів на 

організацію ТКС. Показники, по суті, грають роль лінгвістичних змінних. 

Замовнику (експерту) запропоновані альтернативні варіанти – V1-V5. Опис альтернатив 

з використанням визначених вище показників наведений у таблиці 1. 

При виборі альтернативи V1формується дві множини[5]: 

S1={(V1, V2), (V1, V3), (V1, V4), (V1, V5)}та S2={(V2, V1), (V3, V1), (V4, V1), (V5, V1)}. 

Для кожної пари (Vi, Vj) вираховуються оцінки порівняння і-го елементу першої 

множини з і-м елементом другої множини: 

 
де α визначає конкретний оператор, наприклад, нечітку міру схожості. 

Таблиця 1 

 а1 а2 а3 а4 

V1 високий рівень високий рівень високий рівень задовільний рівень 

V2 дуже високий рівень низький рівень високий рівень задовільний рівень 

V3 дуже високий рівень високий рівень високий рівень задовільний рівень 

V4 задовільний рівень високий рівень високий рівень незадовільний рівень 

V5 дуже низький рівень високий рівень високий рівень задовільний рівень 

 

У результаті формуються дві таблиці наборів нечітких оцінок поелементного 

порівняння. На основі отриманих таблиць, використовуючи логічні оператори та логічні 

функції двох змінних, виділяються корисні ознаки і мінімальний базис. Змістовне значення 

твердження, що відповідає мінімальному базису, наступне: 

 

, 

де - лінгвістичне значення k-го показника, F- логічна ознака.  

Фізичний зміст наведеного твердження наступний: варіант  переважає варіант , 

якщо твердження [продуктивність ТКС варіанту  «менше», ніж варіанту ), і (стійкість 

ТКС в варіанті  «більше», ніж в варіанті ), і (витрати ресурсів на реалізацію варіанту  

«краще», ніж витрати на варіант )] істинніший за зворотне твердження [(продуктивність 
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ТКС варіанту  «більше», ніж в варіанті ), і (стійкість ТКС в варіанті «менше», ніж в 

варіанті ), і (витрати ресурсів на реалізацію  варіанту  «гірше», ніж витрати на варіант 

)]. 

Далі припустимо, що серед невідомих ситуацій варіантів проектних рішень  необхідно 

вибрати кращу альтернативу, використовуючи мінімальний базис. Опис альтернатив з 

використанням визначених вище показників наведений у таблиці 2. 

Таблиця 2 

 а1 а2 а3 а4 

V6 низький рівень високий рівень низький рівень задовільний рівень 

V7 задовільний рівень високий рівень високий рівень незадовільний 

рівень 

V8 низький рівень високий рівень високий рівень задовільний рівень 

V9 задовільний рівень високий рівень достатній рівень незадовільний 

рівень 

V10 задовільний рівень достатній рівень достатній рівень задовільний рівень 

 

У вигляді табл. 3 зобразимо матрицю переваг , елементи якої 

обчислювалися за допомогою гарантованої оцінки: 

, 

де  – значення j- го показника на парі 

альтернатив ,  – значення j-го показника на парах альтернатив і-го класу (і=1,2). 

Кожен елемент матриці містить два значення. Ліве значення вказує ступінь, з якою  

домінує над . Праве значення вказує ступінь, з якою домінує  над .  

 

Таблиця 3 

 V6 V7 V8 V9 V10 

V6  0,88 0,38 1 0,38 0,88 0,38 0,88 0,38 

V7 0,75 1  0,75 1 0,75 1 0,75 1 

V8 1 0,38 0,88 0,38  0,88 0,38 0,88 0,38 

V9 1 0,38 1 0,38 1 0,38  1 0,38 

V10 0,88 0,38 0,88 0,38 0,88 0,38 0,88 0,38  

 

Для побудови нечіткого графа переваг альтернатив використовується наступне правило 

визначення ставлення домінування: 

, 

де . 

Нечіткий граф переваг альтернатив представлений на рисунку 1. 

Аналіз графу дозволяє зробити висновок, що альтернатива (варіант проекту ТКС) V9 є 

не домінуємою альтернативою, тобто не існує альтернативи, яка з ненульовим ступенем 

домінує над альтернативою  V9. 
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Рис. 1. Нечіткий граф переваг альтернативних варіантів 

 

Висновки. Запропонований підхід щодо застосування апарату нечітких відношень 

переваги для використання його в процедурі експертизи телекомунікаційних проектів. При 

такому підході до експертизи вибирається варіант проекту, перевага якого над іншими 

альтернативами описана нечітко. 
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к.т.н. Періг В.М. 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКИХ ОТНОШЕНИЙ ПРЕИМУЩЕСТВА В ЭКСПЕРТИЗЕ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

В статье автор предлагает подход, который может применяться в процедуре 

экспертизы телекоммуникационных проектов. На сегодняшний день состояние развития 

телекоммуникационных систем в значительной степени определяет состояние развития 

современного общества. Экспертиза телекоммуникационных проектов является важным 

этапом в жизненном цикле телекоммуникационных систем, который осуществляется на 

большинстве этапов проектирования и может рассматриваться как задача принятия решений 

в условиях неточной информации или при наличии нечетких целей и ограничений. 

Предложено применять аппарат нечетких отношений предпочтения из теории нечетких 

множеств для решения задачи выбора альтернативных вариантов проектных решений. 

Нечеткие отношений преимущества могут быть получены в результате опроса экспертов и 
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заполнения соответствующих матриц нечетких отношений предпочтения. Каждый элемент 

соответствующей матрицы представляет собой значение функции принадлежности, которая 

воспроизводит степень предпочтения вариантов решения задачи по каждому из показателей. 

Ключевые слова: экспертиза, телекоммуникационные проекты, задача выбора, нечеткое 

отношение предпочтения 

V. Perig  

APPLICATION OF FUZZY RELATIONS BENEFITS EXAMINATION 

TELECOMMUNICATION PROJECTS 

 
The author proposes an approach that can be applied in the examination procedure 

telecommunication projects. To date, the state of development of telecommunication systems largely 

determines the state of modern society. Examination of telecommunication projects is an important step in 

the life cycle of telecommunication systems, which is carried out at most stages of the design and can be 

seen as a problem of decision making under inaccurate information, or in the presence of fuzzy objectives 

and constraints. 

Proposed use apparatus of fuzzy preference relations in the theory of fuzzy sets to solve the problem 

of choosing alternative design solutions. Fuzzy relations benefits may be derived from a survey of experts 

and fill the corresponding matrices of fuzzy preference relations. Each element of the corresponding 

matrix is the value of the membership function, which reproduces the degree of preference for solutions to 

problems for each of the indicators. 
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ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ РОЗРОБКИ ІНТЕРАКТИВНИХ 

ЕЛЕКТРОННИХ КУРСІВ 
 

У статті досліджені можливості програмних продуктів електронного навчання як 

додаткових компонентів програмного забезпечення Moodle для створення курсів дистанційного 

навчання. Розглянуті питання уніфікації структури електронного підручника, вироблення 

єдиних принципів підготовки і подання навчальних матеріалів. Запропоновані достатньо прості 

і наглядні програмні засоби створення електронних курсів, які орієнтовані на користування 

викладачами і методистами, в тому числі, що не мають досвіду роботи в сфері інформаційних 

технологій. Досліджені переваги програмних засобів інтерактивного викладення навчальних 

матеріалів, що визначають ефективність самостійного сприйняття навчального матеріалу 

студентами.  

Ключові слова: веб-технологія, електроні навчальні курси, дистанційне навчання. 
 

Постановка задачі. На теперішній час стрімкими темпами розвиваються нові 

комп'ютерні технології та Інтернет, а разом з ними розвиваються і нові способи навчання. 

Однією з таких технологій є дистанційне навчання, зокрема, найбільшою популярністю 

користується навчання за допомогою Інтернет технологій. Завдяки розвитку Інтернету і 

сучасних методів спілкування та обміну даними, стає можливим створювати і застосовувати 

в освіті нові способи навчання, такі як електронні конспекти, енциклопедії, тести, глосарії, 

анкети, віртуальні лабораторії тощо. Одним з варіантів використання таких методів і 
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технологій є пакет Moodle [1] – представляє собою систему керування вмістом сайту, 

спеціально розроблений для створення якісних онлайн-курсів викладачами. 

Аналіз останніх досліджень. Moodle – це веб-технологія, яку можна використовувати 

як on-line так і off-line. Дане програмне забезпечення широко застосовується у вищих 

навчальних закладах як в Україні так і в цілому світі. Також Moodle використовується 

різними організаціями і приватними викладачами. Системі доступні різні пакети 

завантаження з диференційованими рівнями стабільності. Є можливість завантаження безлічі 

додаткових компонентів, таких, як модулі та мовні пакети. Одна з важливих переваг Moodle 

полягає в тому, що всі дані, використовувані на курсі, зберігаються не на окремому 

персональному комп'ютері, тим самим займаючи місце на жорсткому диску, а на єдиному 

комп'ютері – сервері, який дозволяє завантажувати, переміщати, змінювати або видаляти 

особисті файли, документи тощо. Веб-система Moodle відрізняється простотою і 

доступністю для розуміння. Освоїти її зможе будь-яка людина, що володіє основними 

навичками роботи на комп'ютері та логічним мисленням. 

Отже, система Moodle є пакетом програмного забезпечення для створення курсів 

дистанційного навчання та веб-сайтів. До основних особливостей системи відносяться:  

─ система спроектована з урахуванням досягнень сучасної педагогіки з акцентом на 

взаємодію між учнями, обговорення; 

─ може використовуватися як для дистанційного, так і для очного навчання; 

─ має простий і ефективний web-інтерфейс; 

─ дизайн має модульну структуру і легко модифікується; 

─ спільні мовні пакети дозволяють досягти повної локалізації (на даний момент 

підтримуються 43 мови); 

─ студенти можуть редагувати свої облікові записи, додавати фотографії і змінювати 

численні особисті дані і реквізити; 

─ кожен користувач може вказати свій локальний час, при цьому всі дати в системі 

будуть переведені для нього в місцевий час (час повідомлень у форумах, терміни виконання 

завдань, тощо); 

─ підтримуються різні структури курсів: «календарний», «форум», «тематичний»; 

─ кожен курс може бути додатково захищений за допомогою кодового слова; 

─ багатий набір модулів-складових для курсів – Чат, Опитування, Форум, Глосарій, 

Робочий зошит, Урок-Тест, Анкета, Scorm, Survey, Wiki, Семінар, Ресурс (у текстовому 

вигляді, веб-сторінки або у вигляді каталогу); 

─ зміни, що відбулися в курсі з часу останнього входу користувача в систему, можуть 

відображатися на першій сторінці курсу; 

─ майже всі тексти, що набираються (ресурси, повідомлення в форум, записи в 

зошити), можуть редагуватися вбудованим WYSIWYG RichText – редактором; 

─ всі оцінки (з Форумів, Робочих зошитів, Тестів і Завдань) можуть бути зібрані на 

одній сторінці (або у вигляді файлу); 

─ доступний повний звіт щодо входження користувача у систему і роботи, з графіками 

і деталями роботи над різними модулями (останній вхід, кількість переглядів, пові-

домлення, записи в зошитах); 

─ можлива настройка E-mail – розсилки новин, форумів, оцінок і коментарів викла-

дачів. 

Виклад основного матеріалу. Електронний підручник загальновизнано вважається 

важливою складовою навчального процесу в системі дистанційного навчання. Кожен 

розробник має своє уявлення про його створення. У процесі створення мультимедіа-курсу 

перед розробниками постає проблема: як найбільш ефективно поєднати дидактичні завдання 

та технічні рішення. Насамперед, виникає питання уніфікації структури підручника, 

вироблення єдиних принципів підготовки і подання навчальних матеріалів. 

Основними перевагами інтерактивного навчального посібника перед звичайним 

підручником є: компактність зберігання в пам'яті комп'ютера і на CD, мобільність, 
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тиражованість, можливість оперативної модифікації змісту підручника, використання нових 

технологій подачі матеріалу. 

Відповідно модульному принципу в електронному підручнику весь навчальний 

матеріал можна представити у вигляді модулів, зокрема: «Інформаційний блок», що містить 

вступну частину та методичні вказівки з вивчення дисципліни, а також основну навчальну 

інформацію. Виклад теоретичних основ дисципліни побудовано за модульним принципом і 

оформлено у вигляді гіпертекстового переліку розширених електронних конспектів лекцій 

(зміст), що відображають ієрархічну структуру викладеного матеріалу. Також можуть бути 

наведені відповідні практичні завдання і динамічні покрокові алгоритми їх рішення з 

поясненнями, питання для перевірки знань, список літератури, глосарій. «Проблемно-

ситуаційний блок» містить проблемні питання, навчальні та ситуаційні завдання. В 

електронному курсі можуть бути використані різні форми самоконтролю: тестування 

(контроль знань) і виконання контрольних завдань (контроль умінь). З точки зору 

автоматизації процесу тестування контрольні питання або завдання можуть бути декількох 

видів: завдання з вибором, відкрите завдання, завдання на встановлення відповідності, 

завдання на встановлення правильної послідовності, завдання на виключення зайвих 

елементів, завдання на знаходження аналогії, завдання на вибір одного або декількох об'єктів 

за деякими ознаками, завдання на вибір на одному графічному зображенні відповідної 

області. Контрольне тестування в «Блоці тематичного контролю» може проводитися в 

режимі «on-line». 

На теперішній час існує багато засобів 

для створення електронних курсів, в тому 

числі і розробки дистанційних навчальних 

матеріалів. Розглянемо можливості 

програмних засобів інтерактивного 

викладення навчальних матеріалів для 

створення електронних курсів як додаткових 

компонентів системи Moodle. 

До таких засобів відноситься 

програма eAuthor (Authoring Tool) [2, 3] – це 

програмне забезпечення для розробки 

дистанційних навчальних матеріалів і 

наповнення матеріалами електронних видань 

викладачами і методистами, в тому числі, що 

не мають досвіду роботи в сфері 

інформаційних технологій.  

Результатом роботи з проектом 

«Конструктор УМК» у програмі eAuthor є 

публікація проекту – представлення 

електронного навчального видання 

кінцевому користувачу в заданому форматі 

(створення електронних навчальних видань 

різних видів: навчальних посібників, 

гіпермедійних та мультимедійних курсів, 

модулів перевірки знань). У процесі роботи в 

програмі eAuthor і по її завершенню курс 

публікується, тобто переводиться в html-

формат. При створенні структури курсу з 

допомогою eAuthor особливу увагу 

необхідно звернути на структуру курсу, яка 

існує в системі за замовчуванням. 

Стандартна структура курсу наведена нижче 
Рис. 1. Структура курсу, створеного  

за допомогою eAuthor 
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на рис. 1. 

Навіть володіючи початковими навичками роботи на комп'ютері, користувач може 

легко розробити електронні навчальні курси різних типів, включаючи: 

─ створення структури курсу, розділів, занять, опис цілей навчання, контролю до-

сягнення цілей, створення контрольних завдань і тестів, демонстрацію теоретичного і 

практичного матеріалу; 

─ розробку попереднього, проміжного або підсумкового тестового контролю, а також 

атестаційних блоків; 

─ створення захищених від несанкціонованого використання видань; 

─ можливість використання звукових і відео файлів, анімації, в тому числі об'єктів у 

форматі SWF, AVI, MPEG, MP3, DWF (креслення), VRML (інтерактивні 3D-об'єкти); 

─ підтримку специфікацій SCORM, AICC, IMS, ЦОР (цифрові освітні ресурси). 

В процесі роботи і по її завершенню курс публікується, тобто переводиться в html-

формат, при цьому всі рутинні операції (побудова змісту, взаємні посилання між розділами і 

т. д.) виконуються автоматично. 

Таким чином, процес роботи над проектом «навчальний курс» включає наступні 

основні етапи: 

─ створення та редагування структури проекту (елементів-контейнерів та їх піделе-

ментів); 

─ редагування властивостей і параметрів елементів; 

─ інформаційно-методичне наповнення проекту; 

─ формування зовнішніх і внутрішніх посилань; 

─ публікація проекту. 

Потужним засобом для створення інтерактивного навчального матеріалу 

(електронного курсу) є Websoft CourseLab [4], який може бути використаний в мережі 

Інтернет, в системах дистанційного навчання, на компакт-диску або іншому носії. 

Ключові особливості програмного продукту Websoft CourseLab: 

─ створення та редагування навчального матеріалу в середовищі WYSIWYG – що Ви 

бачите, те і отримаєте в результаті; 

─ не вимагає від автора матеріалу знання мови HTML або будь-яких мов 

програмування; 

─ об'єктний підхід дозволяє будувати навчальний матеріал практично будь-якої 

складності; 

─ відкритий об'єктний інтерфейс дозволяє легко розширювати бібліотеки об'єктів і 

шаблонів, в тому числі і за рахунок створених самим користувачем; 

─ вбудовані механізми анімації об'єктів; 

─ можливість вставки в будь-курси Rich-media вмісту – Macromedia Flash, Shockwave, 

Java, відео в різних форматах тощо; 

─ прості механізми вставки і синхронізації звукового супроводу; 

─ можливість імпорту в навчальний матеріал презентацій Microsoft PowerPoint; 

─ вбудований механізм захоплення екранів, що дозволяє легко створювати симуляції 

роботи різних програмних продуктів; 

─ проста вбудована мова опису дій; 

─ досвідченому користувачеві редактор надає додаткові можливості через прямий 

JavaScript-доступ до властивостей об'єктів і функцій програвача курсів. 

На рис. 2 наведено вікно редактора одразу по завершенню майстра «Новий курс». 

Вікно редактора поділено на панелі, кожна з яких служить для виконання певних завдань. 

Приклад застосування програмного продукту Websoft CourseLab зображено на рис. 3. 



 142 

 

Рис. 2. Вікно редактора продукту Websoft CourseLab по завершенню майстра «Новий курс» 

Для вимогливих користувачів призначена система створення інтерактивних курсів 

для електронного навчання Articulate Storyline [5, 6]. Articulate Storyline – підходить як для 

початківців користувачів, так і для фахівців. Articulate Storyline пропонує розробникам 

практично необмежені можливості підготовки складних інтерактивних сценаріїв. В додатку 

реалізовані всі інструменти для побудови сценаріїв навчальних курсів без застосування Flash 

або програмування. Articulate Storyline володіє простим інтерфейсом та інтуїтивно 

зрозумілими функціями. У системі є навчальний курс, шаблони, інструкції, поради та 

безкоштовні завантаження з сайту розробника. 

 

 

Рис. 3. Застосування програмного продукту Websoft CourseLab 

 

Articulate Storyline не використовує MS PowerPoint як основу для створення курсів, 

тому стало набагато простіше створювати дуже складні, нелінійні курси, можна 
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використовувати вбудовані інтерактивні об'єкти та змінні тощо. Articulate Storyline дозволяє 

розробляти якісні та наочні навчальні матеріали, які сприяють формуванню активного 

пізнавального інтересу і легко засвоюються. За допомогою нескладних маніпуляцій 

презентація перетвориться в привабливий Flash-об'єкт, готовий до використання в процесі 

навчання. Створювані з допомогою Articulate Storyline Flash-презентації володіють гнучкими 

налаштуваннями, в тому числі можливостями конфігурації меню відтворення, включення 

мультимедійних об'єктів, дикторських текстів тощо. Інтерактивні матеріали, отримані з 

допомогою Articulate Storyline, без проблем виконуються на будь-якому web-сервері, що 

робить їх доступними і зручними в роботі. 

Articulate Storyline також як і Articulate Presenter конвертує файли PowerPoint в Flash – 

популярний формат, який підтримується більшістю web-браузерів. Крім того, перетворення в 

формат Flash зменшує розміри презентацій, завдяки чому зникають проблеми з їх заванта-

женням в web. Articulate Storyline дозволять створювати навчальний контент будь-якої 

складності, в тому числі навчальні ігри та симуляції. Містить велику базу персонажів. 

Articulate Storyline дозволяє створювати курси, доступні на мобільних пристроях, в 

тому числі на iOS. Articulate Storyline дуже простий у використанні, має дуже гарний 

графічний інтерфейс. 

Ключові можливості Articulate Storyline: 

─ Інтуїтивний інтерфейс користувача. Простий інтерфейс дозволяє створювати курси з 

нуля або на основі шаблонів, не вимагаючи додаткового навчання користувача. Логіка і 

вигляд інтерфейсу схожі з Microsoft PowerPoint. 

─ Шаблони слайдів. Створення слайдів з нуля або з допомогою шаблонів. Проста 

настройка параметрів шаблонів. Можливість завантажувати додаткові шаблони курсів і 

слайдів з сайту E-Learning Heroes. 

─ Персонажі. Додавання в слайди до 47 500 комбінацій мальованих і фотоперсонажей. 

─ Інтерактивність. Використання тригерів для визначення, коли запускати ті чи інші 

дії. Робота з шарами слайдів для створення безлічі взаємодій між компонентами на слайді. 

Генерація, редагування та контроль взаємодій об'єктів на слайдах. 

─ Стани та змінні. Можливість налаштування об'єктів для реагування на дії студента. 

Наприклад, кнопки можуть змінювати колір при натисканні, персонажі – міняти вираз 

обличчя при невірному дії і т. п. Динамічне представлення вмісту на базі дій користувача і 

заданих автором умов. Наприклад, якщо студент відповідає неправильно, йому можуть 

відкриватися слайди з додатковими питаннями або з більш простими завданнями. 

─ Більше 20 різних типів питань. Крім того, довільні форми дозволяють створювати 

запитання за допомогою будь-якого об'єкта на слайді. 

─ Підтримка Drag-and-drop. Додавання об'єктів на слайд перетягуванням. 

─ Запис відбувається на екрані. Запис показує студентам, як необхідно працювати з 

електронним курсом. 

─ Симуляція. Після одноразового запису екрану Storyline автоматично сегментує запис 

на декілька покрокових посібників. Запис легко редагується – у разі помилки її не потрібно 

створювати повторно. В результаті студенти можуть переглядати, як виконувати завдання, а 

також проходити їх у тестовому режимі. 

─ Підтримка технологій HTML5 і Flash, а також мобільних пристроїв. Публікація 

курсів у різних форматах на iPad, настільні ПК, ноутбуки, пристрої під Android тощо. 

─ Підтримка Section 508, написання мови справа наліво, стандартів SCORM і AICC 

(звітності). 

Переваги Storyline: 

─ Можливість перегляду дерева курсу (який автоматично генерується). 

─ Досить зручний інструмент створення демонстрацій, притому з можливістю 

послайдового програвання і створення відеоролика. 

─ Непоганий вибір симпатичних персонажів (досить зручний механізм їх установки). 
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─ Досить зручний і зрозумілий інтерфейс, всі основні завдання вирішуються прямо на 

робочій області. 

─ Багато якісних вбудованих шаблонів дизайну елементів, якими можна користуватися 

без додаткової настройки. 

─ Можливість створення єдиного банку питань. 

─ Можливості публікації (в тому числі в HTML5 і адаптувати для iPad). 

Підготовка роликів в Articulate Storyline заснована на слайдах. Власне, програма в 

цьому не відрізняється від жодної іншої e-learning-редактора. Тому принципи роботи ті ж, 

що й скрізь: потрібно підготувати необхідну структуру слайдів, після чого розташувати на 

них об'єкти та запрограмувати їх на взаємозв'язок один з одним. Але в тому, як це 

організовано, присутні деякі відмінності. Насамперед у Articulate Storyline є поняття «сцена». 

Сцена включає в себе набір слайдів, і при створенні проекту ви можете обходитися однією 

сценою, що складається з необхідної кількості слайдів, так і робити їх кілька, розділяючи за 

змістом або за зручністю (як в будь-якому підручнику, що складається з розділів). Вкладка 

Story View відображає схему проекту, звідси можна відкрити будь-яку сцену і працювати з 

нею на окремій вкладці. 

При додаванні нового слайда проект програма вимагає вказати його тип. Присутні 

п'ять категорій, серед яких можна вибрати тип слайда: Templates (теми), Basic Layouts 

(основні макети), Quizzing (тестування користувачів), Screen Recordings (захоплення екрану), 

Import. 

Articulate Storyline підтримує інтеграцію з системами дистанційного навчання – ролики 

можуть бути сумісні зі специфікаціями SCORM, AICC, Tin Can Api. Відповідно, результати 

тестування можна передати для використання системою дистанційного навчання, будь то 

Moodle або будь-який інший програмний пакет. Проте, також можна провести тест і 

показати користувачеві результати без використання спеціальної системи, в рамках окремого 

ролика. 

На рисунках 5-6 наведено приклад застосування Articulate Storyline для розробки та 

публікації електронного курсу «Прикладна механіка». 

 

 

Рис. 4. Вибір типу слайдів в Articulate Storyline 

 

Яскрава фішка Articulate Storyline – великий набір персонажів, які можна додавати на 

слайди як помічників або консультантів, що досить часто використовується на сайтах або в 

промороликах. Тут доступні двадцять намальованих і одна фотомодель. Правда, мультяшні 

персонажі всі на одне обличчя, вірніше, на два – чоловіче і жіноче, а відрізняються вони 
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віком, кольором шкіри і стилем одягу (офісна, домашня, лікарняний халат і інші). Зате у 

кожної моделі є тридцять п'ять варіантів поведінки – стоїть, розводить руками, тримає указку 

або листок, сидить за столом або в інвалідному візку, а на додачу до цього є дванадцять 

варіантів виразу обличчя в цей момент: посміхається, насуплений, думає і т. д. І це ще не все: 

персонаж при цьому може бути обернений в різні сторони – прямо, наліво або направо. 

Разом отримуємо 1260 варіантів поведінки кожної моделі.  

 

 

 

Рис. 5. Застосування Articulate Storyline для розробки курсу «Прикладна механіка» 

 

Рис. 6. Публікація електронного курсу «Прикладна механіка» в HTML 

 

Articulate Storyline підтримує вставку мультимедійного контенту всіх типів: відео, 

флеш, звук, веб-об'єкти. Імпортуються всі поширені формати відео (flv, avi, wmv, mov, mpeg, 

dv, 3g) і звуку (mp3, wma, wav, m4a, aac, aiff, ogg), крім того, можна вставити HTML-код 

ролика з Інтернету або записати відео з веб-камери, а звук з мікрофона. SWF ролики теж 

приймаються без проблем, що відкриває практично необмежені можливості по інтеграції з 

проектами з інших мультимедійних редакторів. Веб-сторінки відображаються на слайді у 
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вигляді фреймів, ними можна користуватися, і це теж суттєво розширює горизонти 

проектування роликів. 

Унікальною функцією програми, що надає їй суттєву вагу перед аналогічними 

продуктами, є можливість вставляти на слайди область прокручування. Завдяки цьому слайди 

можна використовувати як звичайні сторінки, що містять необмежену кількість інформації. І 

якщо в плані звичайних презентацій той же PowerPoint може позмагатися з Articulate Storyline, 

то для підготовки електронних курсів, підручників і довідок з великою кількістю тексту він явно 

не годиться саме з причини своєї односторінковості. Те ж саме можна сказати про Adobe 

Captivate. 

Отже, Articulate Storyline є якісною і простою в освоєнні програмою для створення 

інтерактивного мультимедійного контенту, в першу чергу освітнього спрямування. Порівно з 

Adobe Captivate, вона має ряд як переваг, так і недоліків. Наприклад, остання вміє 

експортувати ролики в форматі відео для розміщення на YouTube, має більш широкі 

можливості по роботі зі звуком, володіє вбудованою бібліотекою об'єктів тощо. А якщо 

говорити про більш популярну в Росії програму CourseLab, там присутній потужна 

вбудована мова програмування, за допомогою якої навіть можна скласти іграшку типу 

тетрису. Однак якщо Articulate Storyline і поступається в деяких деталях, то їй це можна 

пробачити за ряд унікальних фішок і, головне, яскравий візуальний стиль роликів. 

Рекомендується звернути увагу на цю програму всім фахівцям e-learning, педагогам, 

маркетологам і людям інших схожих спеціальностей. 

Висновки. З досвіду створення електронних курсів можна зробити висновок, що 

основний обсяг творчої роботи припадає на розроблення навчальних модулів, якість яких, в 

кінцевому рахунку, визначає ефективність самостійного сприйняття студентів навчального 

матеріалу. 
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Савченко Т.В., к.т.н., с.н.с. Гахович С.В., Солодеева Л.В. 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСОВ 

 

В статье рассмотрены возможности программных продуктов электронного обучения как 

дополнительных компонентов программного обеспечения Moodle для создания курсов 

дистанционного обучения. Рассмотрены вопросы унификации структуры электронного 

учебника, выработки единых принципов подготовки и представления учебных материалов. 

Предложены достаточно простые и наглядные программные средства создания электронных 

курсов, которые ориентированы на использование преподавателями и методистами, в том 

числе, не имеющих опыта работы в сфере информационных технологий. Исследованы 

преимущества программных средств интерактивного изложения учебных материалов, 

определяющих эффективность самостоятельного восприятия учебного материала 

студентами. 

Ключевые слова: веб-технология, электронные учебные курсы, дистанционное обучение. 
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T. Savchenko., S. Gahovich, L. Solodeeva 

SOFTWARE DESIGN INTERACTIVE ELECTRONIC COURSES 

 

The possibilities of e-learning software products as additional software components to create a 

Moodle e-learning courses. The questions unify the structure of the electronic textbook, developing 

common guidelines for the preparation and presentation of training materials. The proposed rather 

simple and illustrative software creating e-courses that focus on the use of teachers and methodologists, 

including having no experience in the field of information technology. Investigated the benefits of 

software interactive presentation of teaching materials that determine the effectiveness of self-perception 

of teaching material students. 

Keywords: web technology, e-learning courses, distance learning. 
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Узлов Д.Ю. (ХПИ) 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КРИМИНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КОЛЛОКАЦИЙ  

В УКРАИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТАХ 

 
В работе предлагается двухэтапный метод идентификации именных коллокаций в 

криминалистически значимых текстах украинского языка. Метод включает логико-

лингвистическую модель автоматического выделения в слабоструктурированном тексте 

именных словосочетаний и вероятностную модель определения совместимости слов  

словосочетания, предназначенную для повышения  точности идентификации коллокаций.  

Ключевые слова: криминально значимые коллокации, логико-лингвистическая модель, 

вероятностная модель, точность идентификации. 

 

Введение. Слова, описывающие преступные деяния, имеют свою специфику и часто 

именно они являются индикативной признаком, по которому осуществляется отбор 

документов, предназначенных для последующей аналитической обработки. Понятны 

словосочетания ножевое ранение, признаки насилия, огнестрельное ранение, взрывчатое 

вещество, наркотическое вещество, угон автомобиля, завладение имуществом, 

умышленный поджог, кража денег и т.п. Однако, иногда интересно выявить менее 

привычные, но более эффективные сочетания слов для поиска криминально значимой 

информации, например, "винт солянка". Каждое из приведенных словосочетаний у 

профессиональных работников правоохранительной системы вызывает ассоциации с 

определенным видом преступления, а, следовательно, их наличие в тексте требует, по 

крайней мере, глубокого изучения этого текста. 

В рамках семантико-синтаксического подхода коллокации (устойчивые 

словосочетания) рассматриваются как синтаксически связанные,  лексически определённые 
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элементы грамматических структур, которые характеризуются семантической, 

синтаксической и дистрибутивной регулярностью [1] .  

Как показывают проведенные исследования, в криминалистически значимых текстах 

особый интерес представляют именные коллокации. Поэтому на первом этапе обработки 

массива разнородных текстов необходимо выделить именные словосочетания, используемые 

в качестве объектов или характеристик данных объектов, которые определяются через 

взаимное информационное влияние слов в предложении. При этом анализируются только 

предложения, подчиняющиеся закону проективности, то есть предложения «делового стиля» 

[2]. Содержательный смысл условия проективности предложения состоит в том, что 

синтаксически связанные слова близки друг к другу и по положению в предложении. 

Например, именная группа может быть образована только из смежных слов. Проективность 

не допускает разрыва именной группы [3]. В научной и деловой украинской прозе 

подавляющее большинство предложений проективны.   

Постановка проблемы. Устойчивые словосочетания (коллокации) является мощным 

средством в поиске криминально значимой информации. Поэтому на этапе контекстного 

анализа лингвистической обработки неструктурированных или слабоструктурированных 

массивах текстовой информации предлагается использовать двух этапный метод, 

базирующийся на использовании логико-лингвистической модели выделения именных 

грамматических словосочетаний и вероятностной модели идентификации 

криминалистически значимых коллокаций.   

На вход контекстного анализа поступают словоформы, размеченные морфологической 

информацией.  Поскольку на этапе морфологического анализа словоформы анализируются 

вне связи с контекстом, практически каждая словоформа обладает морфологической 

омонимией, в результате чего ей приписывается целый комплекс морфологической 

информации (КМИ), представляющий набор возможных морфологических альтернативных 

вариантов.  Однако, при образовании коллокаций семантико-синтаксические связи рядом 

стоящих словоформ используют только определенные значения морфологических категорий 

[4]. Предлагается использовать математическую модель, позволяющую выделить 

грамматические словосочетания по типу управления и примыкания.  Для повышения 

коэффициента точности выделяемых коллокаций используется вероятностная модель 

совместимости  слов  словосочетания в анализируемом тексте.  

Описание математической модели. Рассмотрим множество словоформ  M ={m1,  , 

mn}, где  n –  количество словоформ в словаре системы. Словоформы из множества M 

образуют словосочетания, т.е. между словоформами устанавливаются семантико-

синтаксические связи, которые можно выразить формально, используя основные средства и  

методы теории интеллекта [5].  

Грамматическое словосочетание можно представить в виде: mi  mj , где mi ,mj M,  а 

знак  – обозначает, что между словоформами установлены определенные семантико-

синтаксические связи.  

На множестве M введем систему предикатов S  так, чтобы любой предикат P(qm)  S, 

обращался в  на множестве словоформ с существующей морфологической информацией 

(например:  gr="S, f, inan=pl, gen") и был равен 0 в противном случае.  

Каждому элементу m взаимно однозначно соответствует определенный одноместный 

предикат, задающий комплекс морфологической информации  словоформы словосочетания. 

Операция соединения двух словоформ из M, комплексы морфологической информации  

которых заданы предикатами P (qm)  S  и P (qn)  S, характеризуется определенной 

семантико-синтаксической связью, которая определяет тип грамматического подчинения в 

словосочетании.  

В результате семантико-синтаксического отношения двух рядом стоящих словоформ 

получаем множество связей между КМИ, другими словами – получаем множество 

возможных семантико-синтаксических связей в различных типах грамматического 

подчинения в словосочетаниях. В проективных предложениях украинского языка,  если две 
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словоформы представляют именную коалицию, то связи между ними образуют два типа 

грамматического подчинения: согласование и управление. 

Таким образом, между КМИ рядом стоящих словоформ предложения существует 

бинарное отношение, являющееся  подмножеством декартового произведения этих 

комплексов, которое можно представить с помощью некоторого двухместного предиката: 

P (qm, qn)  P (qm)  P (qn),                (1) 

где  – операция конъюнкции предикатов.  
Возможность согласования морфологических информаций не зависит от того, к каким 

словоформам они относятся. На декартовом произведении множества S  S зададим 

предикат (qm, qn), принимающий значение 1, если морфологические информации 

словоформ qm и  qn связаны грамматической связью согласования или управления, и значение 

0 в противном случае. Практически никогда подмножество согласуемой морфологической 

информации не совпадает с декартовым произведением всех возможных связей, поэтому 

морфологическая информация тех рядом стоящих словоформ, которые не согласуются в 

данном типе грамматического подчинения, исключаются из формулы (1) множителем  (qm, 

qn), ι 1,2 (согласование, управление). Таким образом, бинарное отношение на множестве 

рядом стоящих словоформ предложения для возможных словосочетаний украинского языка  

задается формулой:  

                    P (qm)  P (qn)  (qm, qn) P (qm) P (qn),                                   (2) 

где знак  обозначает операцию соединения комплексов морфологических информации 

словоформ, образующих именное словосочетание (операцию связи МИ двух рядом стоящих 

словоформ, т.е. знак  указывает на то, что две рядом стоящие словоформы связаны между 

собой семантико-синтаксической связью). Действительно, логическое произведение 

предикатов P(qm) и P(qn) описывает всевозможные связи КМИ между двумя рядом стоящими 

словоформами в предложении, а предикат  (qm, qn) исключает часть связей, которые не 

реализуются в данном типе грамматического  подчинения украинского языка. 

Описание используемого метода. Рассмотрим работу данной модели для извлечения 

именных словосочетаний из текстов украинского языка. Выберем простейшую систему 

морфологических категорий и их значений, состоящую из части речи и наиболее 

существенных морфологических признаков. В случае использования более сложного морфо 

анализатора, систему грамматических категорий можно расширить без изменения алгоритма.   

Морфологическая информация ключевой (свободной) словоформы словосочетания [6] 

может быть представлена предметной переменной x, область изменения которой:   
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 x

A
  x

ADV
 x

AN
 x

N 
 x

Ly
 =1,  
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Морфологическая информация несвободной компоненты двухсловного 

словосочетания украинского языка может быть представлена предметной переменной y, 

область изменения которой  аналогична 
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При грамматическом подчинении по типу согласования (умышленный поджог, 

наркотическим веществом, украденный пистолет, произведенной взрывчаткой, второго 

срока и др.) предикат 1(qn, qm) формулы (2) может быть представлен следующим образом:    

1(qn, qm) = x
S
y

A
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При грамматическом подчинении по типу управления (удар топором, ударом ножа, 

на рукоятке, угнать автомобиль, украл автомобиль и др.) предикат  2(qn, qm) формулы (2) 

будет представлен формулой:    

2(qn, qm) = x
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Тогда в соответствии с формулой (2) множество возможных связей комплексов 

морфологической информации в словосочетаниях по типу согласования описывается 

предикатом P1 (qm, qn): 
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Множество возможных связей комплексов морфологической информации в 

словосочетаниях по типу управления, задаваемое с помощью предиката P2 (qm, qn) 

представлено формулой: 
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При подстановке КМИ словоформ словосочетания, полученных на этапе 

морфологического анализа, в формулы (3 – 4), предикаты, которые описывали тип 

словосочетания,  не присущий данным словоформам,  обращаются в нуль.  

Предикаты, которые принимают значение 1, описывают словосочетания согласования 

и управления. Данные   бинарные предикаты позволяют получить ограниченное множество 

грамматических словосочетаний, являющихся потенциальными коллокациями в 

слабоструктурированных криминально значимых текстах украинского языка.  

1. Использование вероятностного похода для повышения эффективности  

Для повышения точности определения устойчивых криминальных словосочетаний 

текста на втором этапе контекстного анализа определяется вероятностная совместимость 

слов словосочетания в анализируемом тексте: 
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   ,                                                    5 ) 

где P(w1,w2) –  вероятность данной двухсловной коллокации  в тексте, P(w1 w1) – 

вероятность совместного появления слов, P(w1), P(w2) – вероятность независимого появления 

слов в рассматриваемом тексте или  массиве текстов.  Если P(w1,w2)  > 0,  то считаем, что 

данный набор нормализованных слов представляет коллокацию; в противном случае, если P 

(w1,w2) < 0, то данный набор представляет изолированные слова, не являющиеся 

коллокациями криминально значимой текстовой информации. 

Выводы. Таким образом, предложенный в работе метод выделения именных 

коллокаций из текстов украинского языка позволяет на этапе контекстного анализа выделить 

индикативные признаки криминалистически значимых текстов, представляющих 

последующий интерес для аналитической обработки. Используемая логико-лингвистическая 
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модель позволяет выделить грамматические словосочетания по типу управления и 

согласования, с существительным в качестве ключевого слова. Для повышения точности 

определения криминально значимых коллокаций используется вероятностная совместимость 

слов словосочетаний в анализируемом тексте.  
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНО ЗНАЧИМИХ КОЛЛОКАЦІЙ 
В УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ТЕКСТАХ 

 

У роботі пропонується двоетапний метод ідентифікації іменних колокацій в 

криміналістично значущих текстах української мови. Метод містить логіко-лінгвістичну 

модель автоматичного виділення в слабко структурованому тексті іменних словосполучень і 

вірогідну модель визначення сумісності слів словосполучення, що призначена для підвищення 

точності ідентифікації колокацій. 

Ключові слова: кримінально значущі колокації, логіко-лінгвістична модель, імовірнісна 

модель, точність ідентифікації. 
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This paper proposes a two-step method for identifying noun collocations in criminal meaningful 

texts in English. The method involves the logical-linguistic model for automatic selection noun phrases in 

semistructured text and probabilistic model for determining the compatibility of words phrases. The last 

model is intended to improve the accuracy of collocations identification.  
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СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ 

ПОСЛІДОВНОСТІ ОБРОБКИ ВХІДНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ 

В ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМАХ  

  
Проаналізовані основні фактори, що визначають важливість першочергової обробки 

вхідних електронних документів в інформаційно-аналітичних системах. Обґрунтована 

можливість використання лінгвістичного процесора та нейронних мереж для вирішення задач 

визначення важливості вхідних документів. В якості об’єкта, на якому було проведено 

відповідні дослідження, вибрано систему підтримки прийняття рішення щодо першочерговості 

розглядання вхідних документів. З цією метою проводиться аналіз статистичних, 

функціональних та технічних показників, що характеризують важливість документів. 

Обґрунтовано можливість застосування лінгвістичної бази даних для створення реферату вхідних 

документів з метою обґрунтування послідовності їх обробки в інформаційно-аналітичній 

системі.  

Ключові слова: вхідні електронні документи, важливість вхідних документів, лінгвістичний 

процесор. 

 

Вступ. Однією з дуже складних і специфічних видів операторської діяльності в 

інформаційно-аналітичній системі (ІАС) обробки інформації є діяльність, що пов'язана з 

аналізом інформаційних потоків з метою виділення та  першочергової обробки найбільш 

важливих вхідних електронних документів (ВЕД). При цьому виникає необхідність у 

попередньому автоматичному реферуванні кожного ВЕД та проведення аналізу комплексу 

інформативних параметрів для оцінки їх важливості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що одним із шляхів ефективної 

обробки ВЕД з урахуванням їх важливості є широке застосування систем підтримки 

прийняття рішень (СППР) щодо визначення послідовності обробки ВЕД  [1-4. Однак, на 

даний час недостатньо повно у сучасній літературі розглянуті питання щодо попереднього 

автоматичного реферування кожного ВЕД та проведення аналізу комплексу інформативних 

параметрів для оцінки їх важливості за допомогою лінгвістичного процесора (ЛП) як 

складового елемента СППР.  

Метою даної статті є обґрунтування структури СППР щодо визначення 

послідовності розгляду ВЕД з урахуванням їх важливості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Основою лінгвістичного забезпечення ІАС є лінгвістична база даних (ЛБД), що 

включає різні словники заданого формату [5. За допомогою ЛБД  лінгвістичним процесором 

вирішується задача декомпозиції тексту ВЕД на зазначені компоненти реферату ВЕД. 

Послідовність реферування ВЕД включає наступні операції: 

• висування попередньої гіпотези про сенс всього ВЕД; 

• визначення значень незрозумілих слів (спеціальної термінології); 

• формування загальної гіпотези (про знання); 

• уточнення значення термінів та інтерпретація окремих фрагментів тексту під впливом 

загальної гіпотези (від цілого до частинного); 

• формування смислової структури тексту ВЕД за рахунок встановлення внутрішніх 

зв'язків між ключовими словами і фрагментами, а також за рахунок утворення абстрактних 

понять, узагальнюючих конкретні фрагменти знань; 

• коректування загальної гіпотези про сенс ВЕД та інтерпретація окремих фрагментів 

тексту під впливом загальної гіпотези (від частинного до цілого); 

• прийняття основної гіпотези. 

Таким чином, на основі застосування як дедуктивної (від цілого до частинного), так і 

індуктивної (від частинного до цілого) складових забезпечується реферування ВЕД. 
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Крім того, за допомогою ЛП визначається важливість ВЕД, що характеризує зміст та 

терміновість відпрацювання ВЕД, а також пріоритет адресата, який надіслав ВЕД. При цьому 

використовуються статистичні показники (щільність ключових слів у назві та в анотації 

ВЕД, а також у тексті ВЕД, що характеризують найважливіші, важливі  та не важливі  ВЕД;  

функціональні показники (виходячи із щільності ключових слів визначається клас, до якого 

належить ВЕД та мотивація необхідності першочергової обробки ВЕД за часом; технічні 

показники (важливість абонента, який надіслав ВЕД). 

Для вирішення задачі класифікації, тобто віднесення ВЕД, що характеризується 

набором показників, до важливих або найбільш важливих, пропонується застосувати так 

званий нечіткий гібридний класифікатор [6]. Такий класифікатор є системою, що об’єднує в 

структурному і функціональному відношеннях принципи нейронних мережних моделей і 

нечітку логіку обробки даних відповідно. 

Враховуючи характер завдань, що вирішує оператор, очевидно, що найбільш 

ефективною є така організація його діяльності, при якій забезпечується аналіз максимальної 

кількості найбільш важливих ВЕД. Показник ефективності роботи оператора буде мати 

наступний вигляд: 
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де аt – час аналізу; iC  – важливість інформації, що міститься в ВЕД 
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)( допобсл TP ii   – імовірність правильної обробки (обслуговування) ВЕД за час, що не 

перевищує допустимого (
допT ); n  – кількість видів ВЕД, аналізованих оператором за час 

роботи аt  [1. 

Імовірність правильної обробки повідомлення є функцією, яка характеризує 

особливості конкретного ВЕД і трудомісткість його обробки. 

Запропонований показник ефективності фактично описує виважену ймовірність 

обслуговування заявок (ВЕД). Для системи масового обслуговування, де є операторський 

пост [1], імовірність обслуговування є одним з найважливіших показників ефективності ІАС. 

Це підтверджує правильність обраного показника ефективності, так як фактично описує 

виважену ймовірність своєчасного аналізу ВЕД усіх видів за фіксований час з урахуванням 

їх важливості і середнього часу аналізу. З метою врахування важливості ВЕД необхідно 

знайти ефективний алгоритм, що дозволяє забезпечити вибір з потоку таких ВЕД, в яких 

найбільша важливість і найменший середній час аналізу, і надання отриманого рішення 

оператору у вигляді рекомендацій щодо послідовності їх обробки.  

Таким чином є очевидним шлях підвищення ефективності роботи оператора - 

автоматизація організації роботи оператора з урахуванням важливості ВЕД і зменшення часу 

їх обробки за рахунок попередньої оцінки реферату ВЕД. Це можливо в СППР, яка дозволяє 

автоматизувати організацію роботи оператора за рахунок додаткового інформаційного та 

лінгвістичного забезпечення ІАС. 

Структурна схема СППР має вигляд, наведений на рис. 1. Основними елементами 

системи є блок вироблення рішення і блок лінгвістичного забезпечення (ЛЗ). У блоці 

вироблення рішення проводиться оцінка важливості ВЕД та визначається середній час 

аналізу ВЕД даного типу. У блоці управління роботою оператора відповідно до алгоритму 

диспетчеризації виробляється рішення, яке відображається оператору у вигляді 

рекомендацій. Блок лінгвістичного забезпечення (ЛЗ) складається з лінгвістичної бази даних, 

що зберігає детальну інформацію про словники ВЕД, та лінгвістичного процесора, що 

використовується для обліку статистичних даних про ВЕД [1. 
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Рис. 1. Структурна схема СППР 

 

Як показують результати експериментальних досліджень застосування СППР 

забезпечує підвищення ефективності роботи оператора щодо визначення послідовності 

обробки ВЕД на 10-15%. 

Висновок. Запропоновану структуру СППР для визначення послідовності обробки 

вхідних електронних  документів із застосуванням блоків вироблення рішення та лінгвістичного 

забезпечення доцільно використовувати в процесі підтримки прийняття рішень щодо 

першочерговості розглядання ВЕД в інформаційно-аналітичних системах. 
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Шворов А.С. 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОБРАБОТКИ ВХОДНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

Рассмотрены основные факторы, которые определяют важность первоочередной 

обработки входных электронных документов в информационно-аналитических системах. 

Обоснована возможность использования лингвистического процессора для решения задач 

определения важности входных документов. Как объект, на котором были проведены 

соответствующие исследования, выбрана система поддержки принятия решения 

относительно первоочередного  рассмотрения входных документов. С этой целью проводится 

анализ статистических, функциональных и технических показателей, которые характеризуют 

важность документов. Обоснована возможность применения лингвистической базы данных для 

создания реферата входных документов с целью обоснования последовательности их обработки 

в информационно-аналитической системе.  

Ключевые слова: входные электронные документы, важность входных документов, 

лингвистический процессор. 
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DECISION SUPPORT SYSTEMS IN DETERMINING SEQUENCE PROCESSING  

INCOMING E DOCUMENTS IN THE INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEM 

 

The main factors that determine the importance of the primary input processing of electronic 

documents in the information- analytical systems . The possibility of using the language processor to solve 

the problem of determining the importance of input documents . As an object , which were carried out 

relevant studies selected decision support system relative priority consideration of input documents . To 

this end, a statistical analysis , functional and technical indicators that characterize the importance of the 

documents. The possibility of application of linguistic database to create the abstract input documents to 

justify the order of their processing of information-analytical system. 

Keywords: input electronic documents , the importance of input documents , linguistic processor . 
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ПЕДАГОГІКА 

 

 

УДК 378.01                                                        к.пед.н., доц. Абдуллина Л.Б. (СФ БашГУ) 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 
 

Автор в статье раскрывает вопросы о личностных и профессиональных качествах 

преподавателя ВУЗа. Дана характеристика педагогических способностей, среди них выделены 

наиболее значимые для преподавания в ВУЗе. Автор актуализировал значимость личностных 

качеств преподавателя ВУЗа. 

Ключевые слова: личностные и профессиональные качества, преподаватель ВУЗа, 

педагогические способности, высшее образование. 

 

Вступление и постановка задачи. Профессия преподавателя - одна из важнейших в 

современном мире. От его усилий зависит будущее человеческой цивилизации. 

Профессиональный преподаватель - это единственный человек, который большую часть 

своего времени занимается воспитанием и обучением юношей и девушек. Если процесс 

обучения преподавателя прекратится, то неизбежно наступит кризис. Новые поколения из-за 

отсутствия конкретных знаний не смогут поддерживать культурный, экономический и 

социальный прогресс. Без сомнения, общество не получит подготовленных морально и 

профессионально квалифицированных специалистов. Педагогическая профессия является 

одновременно преобразующей и управляющей. 

Общетеоретические основы эффективного формирования педагогической культуры, 

личностных и профессиональных качеств, педагогических способностей преподавателя 

высшей школы заложены в трудах отечественных психологов и педагогов О.А. Абдуллиной, 

В.И. Андреева, А.Г. Асмолова, Ю.К. Бабанского, А.А. Бодалева,Э.А. Гришина, И.А. 

Донцова, С. Б. Елканова, В.И. Загвязинского, И.А. Зимней, А.Г. Ковалева, Н.В. Кузьминой, 

В.Т. Лежнева, В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна, В.А. Сластенина, Д.И. Фельдштейна, Н.Д. 

Хмеля, С.Н. Чистяковой, А.И. Щербакова и др. 

Психологи и педагоги, исследовавшие профессиограмму преподавателя, выделяют 

различные его способности. Так называемые педагогические способности современного 

преподавателя характеризуют как умственную, так и эмоционально-волевую сторону 

личности. Все эти качества тесно связаны друг с другом, влияют друг на друга и образуют 

единое целое. Для того, чтобы успешно справляться со своей работой, преподаватель  

должен иметь незаурядные педагогические способности.  

Под педагогическими способностями мы понимаем определенные психологические 

особенности личности, которые являются условием достижения его в роли преподавателя 

высоких результатов в обучении и воспитании студентов. Так, Ф.П. Гоноболин выделяет 

следующий ряд педагогических способностей:  

– дидактические способности, позволяющие преподавателю успешно осуществлять 

отбор содержания и методов обучения, доступно излагать учебный материал, вызывая 

познавательную активность у студентов; 

– экспрессивные способности, позволяющие преподавателю найти наилучшую 

эмоционально-выразительную форму изложения программного материала;  

– перцептивные способности выражаются в психологической наблюдательности 

преподавателя по отношению к студентам, проникновении в их внутреннее духовное 

состояние; 

– организаторские способности обеспечивают дисциплину и порядок; продуманное 

использование каждой минуты на занятии;  
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– суггестивные или авторитарные способности - способности к внушению, сильному 

эмоционально-волевому влиянию и умение на этой основе завоевать авторитет в глазах 

студентов;  

Преподавателю необходимы, как показал Ф.Н. Гоноболин, гибкость мышления, 

легкость оперирования знаниями, развитие воображения, чувство нового, инициативность, 

целеустремленность, находчивость, интерес к предметам и самим учащимся, вдохновение. 

Преподавателю надо уметь находить наиболее адекватные целям занятия речевые единицы, 

насыщенные эмоциональным содержание. Условием успеха преподавателя является его 

самообладание, решительность, находчивость, стремление к самосовершенствованию [2, с. 

86]. 

В целом к группе педагогических способностей современного преподавателя вуза, в 

первую очередь, относят: 

– педагогическую наблюдательность; 

– педагогическое воображение; 

– требовательность как черту характера; 

– способность доступно излагать материал; 

– педагогический такт; 

– способность развивать заинтересованность студентов; 

– организаторские способности; 

– простоту, ясность и убедительность речи; 

– предвидение результатов своей работы и др. 

Личностные способности современного преподавателя неотделимы от 

профессиональных знаний, приобретенных в процессе профессиональной подготовки и 

связанных с получением специальных знаний, умений, способов мышления, методов 

деятельности. Среди них И.П. Подласый выделяет научную увлеченность, любовь к своему 

профессиональному труду, эрудицию, владение предметом преподавания, методикой 

преподавания предмета, психологическую подготовку, общую эрудицию, широкий 

культурный кругозор, педагогическое мастерство, владение технологиями педагогического 

труда, организаторские умения и навыки, педагогический такт, педагогическую технику, 

владение технологиями общения, ораторское искусство и другие качества [1, с. 137]. 

Профессиональные качества преподавателя - психологические особенности его 

личности, позволяющие успешно решать учебно-воспитательные задачи и совершенствовать 

свое профессиональное мастерство. Творческий характер деятельности преподавателя 

требует от него самостоятельности в постановке целей, определении подходов к студентам, 

установлении с ними доверительных отношений.  

В подразделения вуза желательно включить в качестве самостоятельной единицы или 

ее разновидности структуру, где может быть организована работа по передаче передового 

опыта молодому современному преподавателю. Начинающие преподаватели объединяются 

под руководством одного опытного преподавателя или кого-либо из руководителей. Работа 

проводится по специальному плану, включающему обсуждение таких вопросов, как техника 

и методика постановки целей занятия, учет уровня воспитанности группы и многое другое. 

Общение молодых преподавателей под руководством опытных педагогов способствует 

развитию профессиональной устойчивости, творческой самореализации личности 

начинающего преподавателя [4, с. 114]. 

Выводы. Изучение опыта работы преподавателей свидетельствует о том, что одной из 

причин недостаточного проявления педагогического творчества и инициативы является 

резкий переход от активной теоретической деятельности будущих преподавателей в период 

обучения в вузе к чисто практической деятельности в первые годы работы в вузе. В этот 

период важно не только сохранить теоретическую специальную и психолого-

педагогическую подготовку, но и развить и углубить ее за счет непосредственного 

применения в практике. 
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ОСОБИСТІСНІ Й ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ 

СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ВНЗ 

 

Автор у статті розкриває питання про особистісні й професійні якості викладача ВНЗ. 

Дано характеристику педагогічних здібностей, серед них виділені найбільш значимі для 

викладання у ВНЗ. Автор актуалізував значимість особистісних якостей викладача ВНЗ. 

Ключові слова: особистісні й професійні якості, викладач ВНЗ, педагогічні здібності, вища 

освіта. 
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PERSONAL AND PROFESSIONAL QUALITIES OF UNIVERSITY TEACHERS 

 

Author of the article reveals questions about the personal and professional qualities of university 

teachers. the characteristic of pedagogical skills, among them the most important are highlighted for 

teaching at the university. author updated the importance of the personal qualities of university teachers. 

Keywords: personal and professional qualities of university teachers, pedagogical skills, higher 

education. 
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СОЦІАЛЬНІ І ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ 

СТУДЕНТІВ НА ВІЙСЬКОВИХ КАФЕДРАХ ВНЗ 

 
У статті розглянуто соціальні і психолого-педагогічні проблеми підготовки студентів на 

військових кафедрах ВНЗ. Теорія і практика вищої школи сьогодні розглядає психолого-

педагогічні аспекти навчання в контексті із соціальними. Цілі підготовки будь-якого фахівця 

повинні визначати соціальну спрямованість усієї системи підготовки фахівця до ефективної 

професійної і суспільної діяльності, передбачати формування повноцінного суб'єкта діяльності, 

пізнання і спілкування. 

Ключові слова: військові кафедри(факультети, інститути), офіцери запасу, педагогічні 

системи, педагогічний процес, резерв, студент, соціальні і психолого-педагогічні проблеми. 

 

Вступ та постановка задачі. Сучасний розвиток суспільства, соціальні, політичні й 

економічні проблеми, що виникають у результаті радикального реформування життя країни, 

знову актуалізували увага до системи вищої освіти. З освітнього процесу «випали» такі 

категорії, як національні інтереси і безпека, економічні, політичні та інші засоби її 

забезпечення, унаслідок чого молодь не одержувала широкої гуманітарної і соціально-

економічної освіти. Усунути ці проблеми на нашу думку можливо тільки за допомогою 

вітчизняної педагогічної науки. 

Педагогічна методологія являє собою безупинно розвивається область науки, що має 

власну проблематику. Серед усіх проблем на перше місце виходять загальнометодологічні: 

проблеми розвитку й удосконалювання педагогічного процесу, його рушійних сил, єдності 

теорії і практики. Вони пронизують всі етапи розвитку методології, виступають підставою 

всякого методологічного знання. 

Проблеми навчання і підвищення якості підготовки фахівців у вищій школі завжди 

виступали як предмет пильної уваги вітчизняної педагогіки. Передова педагогічна думка 

органічно з'єднувала освітні і виховні цілі, виходила з того, що особистість того, якого 

навчають, являє собою єдине ціле. 

Як об'єкт проведеного методологічного аналізу були використані найбільш значні 

дидактичні і психолого-педагогічні роботи Ю.К. Бабанського, В.П. Беспалько, Л.С. 

Виготського, П.Я. Гальперіна, И.К. Журавльова, В.С. Ільїна, В.В. Краєвского, В.С. Лєднєва, 

И.Я. Лернера, Б.Т. Лихачова, П.И. Підкасистого, М.Н. Скаткіна, Н.Ф. Тализіної, И.Ф. 

Харламова та інших, хто звертався до проблем навчання і підвищення якості підготовки 

фахівців, вивченню проблем рушійних сил навчального процесу. 

Бібліографія вітчизняної філософської, психолого-педагогічної, військово-педагогічної, 

соціальної, технічної, спеціальної й іншої літератури (включаючи наукові статті), виданої з 

початку 80-х років і які зачіпають різні проблеми даного дослідження, нараховує по нашим 

даним в більш як трьохсот найменувань. 

Теорія і практика вищої школи сьогодні розглядає психолого-педагогічні аспекти 

навчання в контексті із соціальними. У роботах останнього років розкривається весь спектр 

різноманітних шляхів і задач перетворення навчання у фактор розвитку та удосконалювання 

особистості студента. При діалектичному підході до вивчення соціальних і психолого-

педагогічних проблем, на наш погляд, необхідно пам'ятати про внутрішні протиріччя 

досліджуваного явища, виявляти боротьбу протилежностей, суперечливих прагнень, що 

ведуть до розвитку досліджуваного процесу. 

У сучасній дидактиці описані різноманітні протиріччя навчального процесу, що є 

джерелом його розвитку, зміни та удосконалювання. Так, наприклад, ще Скаткін М.Н., 

відзначав провідну роль протиріччя між вимогами суспільства до підготовки тих, яких 

навчають, і дійсним станом цієї підготовки, а також між прагненням того, якого навчають, до 

знань і можливостями їхньої реалізації [1, c.45]. Данилов М.А.  неодноразово підкреслював, 

що головною рушійною силою навчального процесу є протиріччя між висунутими ходом 
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навчання навчальними і практичними задачами і наявним рівнем знань, умінь і розумового 

розвитку учнів[2].  Ільїн В.С. звертав увагу на протиріччя між виховними фактами і пізнаною 

їхньою сутністю, непізнаними проявами в її фактах [3]. Спірін Л.Ф.  виділяв у процесі 

навчання протиріччя між змістом теми і наявних інтересів студентів, між науковими 

знаннями, що повідомляються, і життєвим досвідом студентів, між старими, звичними 

формами і новими вимогами, висунутими викладачами [4]. Загвязінский вважав, що 

основним протиріччям навчального процесу є постійно подолане в спільній роботі учня, і 

невідповідність, що відновляється, між втіленими в діяльності учня, досягнутим рівнем 

знань, умінь і навичок, розвитку відносини до навчання і необхідним, що знаходиться в 

найближчій перспективі, що закономірно виростає з досягнутого [5]. 

Усі висловлення цих учених є актуальними і сьогодні, тому дослідження в області 

освіта відносяться до ведучого напрямкам дидактики. Комплексний характер проблеми 

викликає міждисциплінарний підхід до її дослідження, тому що освітні цілі можуть 

досягатися тільки в процесі навчання. Сучасна дидактика розглядає процес навчання як 

двосторонній: викладання, діяльність викладача, і навчання діяльність тих, яких навчають,. 

Такий розгляд процесу навчання як цілісного об'єкта дозволяє додати йому універсальне 

тлумачення будь-якого варіанта навчально-виховного процесу на будь-якому рівні [6, c.12]. 

Говорячи про соціальні і психолого-педагогічні проблеми підготовки фахівців у 

системі цивільних ВНЗ, ми вважаємо за доцільне зупинитися більш докладно на цілях і 

змісті навчання, формах, методах і критеріях оцінки, а також на необхіднісно-мотиваційній 

сфері навчання студентів на військових кафедрах ВНЗ. 

У дослідницьких роботах останнього років близьких до теми нашого дослідження 

розкриваються психолого-педагогічні умови та особливості підготовки фахівців з 

урахуванням специфіки їх наступної професійної діяльності в прямої залежності від 

сучасних умов, концепцій навчання і вимог до випускників, налаштовуються умови і шляхи 

удосконалення професійної підготовки фахівців у цивільному і військовому ВНЗ, а також 

даються можливі підходи до добору змісту і проектуванню оптимального навчального 

процесу, що сприяє формуванню професіоналізму. 

Для цього, з метою проникнення в структуру процесу навчання, винятково важливо в 

максимально можливій мірі розкрити все багатство зв'язків, "мережа" зв'язків між 

компонентами процесу з зовнішніми системами, а потім виявити серед них: найбільш 

істотні, домінуючі, загальні, необхідні, постійно діючі, стійкі [7, c.62]. Навчання існує тому, 

що суспільство без нього обійтися не може, таке його соціальне замовлення, тобто органічна 

чи усвідомлювана потреба. Це замовлення, поступово, зі століттями розширюється і 

поглиблюється. 

Відомо, що будь-яка свідома діяльність завжди спрямована на досягнення визначених 

цілей, а ціль - це планований результат, що виступає як єдність бажаного і можливого [6]. 

Зміст цілей багато в чому визначається умовами їхньої реалізації і засобами, якими при 

цьому розташовують. Цілі підготовки будь-якого фахівця повинні визначати соціальну 

спрямованість усієї системи підготовки фахівця до ефективної професійної і суспільної 

діяльності, передбачати формування "повноцінного суб'єкта діяльності, пізнання і 

спілкування" [8, c.254], "конкретизуватися для кожного регіону, здобуваючи свої специфічні 

обриси" [6, c. 13]. 

З позицій системного підходу до підготовки студентів на військових кафедрах у 

цивільних ВНЗ ми вважаємо обов'язковим знання і розуміння цілей підготовки студентів, 

досягнення яких, на наш погляд, можливо тільки за умови чіткого функціонування всієї 

системи підготовки офіцерів запасу і виконанні задач підготовки, приведених на рис. 1. 

Система підготовки офіцерів запасу включає: планування підготовки фахівців, 

комплектування військової кафедри студентами і викладачами, організацію навчального 

процесу і створення УМБ, підвищення кваліфікації викладацького складу. Вона здатна бути 

гнучкою, реагуючою на вимоги часу, стабільною і повинна враховувати можливі зміни в 

теорії і практиці військового навчання. система може вирішувати наступні дидактичні 
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протиріччя в питаннях підготовки офіцерів запасу: безупинне збільшення обсяду знань при 

скороченні терміну навчання, масовий характер навчання і необхідність індивідуального 

підходу, постійна потреба в зміні програми підготовки офіцерів запасу в зв'язку з розвитком 

військової справи й удосконалюванням озброєння і необхідність стабілізації цієї програми й 

інші. 

Проведений аналіз різних підходів до вивчення соціальних і психолого-педагогічних 

проблем освіта, у тому числі і міжнародний досвід показує, що до дійсного часу дидактикою 

накопичений багатий матеріал, що широко характеризує розглянуті проблеми освіта, його 

структуру, джерела, рівні і т.д. Наприклад, серед авторів, що розглядають проблему змісту 

освіти, можна виділити дві групи, що по-різному інтерпретує соціальні потреби, що 

визначають зміст освіти.  

 
Рис. 1. Задачі підготовки студентів на військових кафедрах 

 

До першої групи відносяться автори, що включають у зміст навчальних дисциплін, в 

основному, предметні знання (І.І. Логвінов, Г.А. Мухіна). 

До другої групи дослідників змісту освіта відносяться автори, що виділяють у складі 

змісту знання (предметні, логічні, методологічні) і уміння (предметні, навчальні) (В.В. 

Краєвський, І.Я. Лернер). 

Стосовно цієї проблеми необхідно помітити, що сьогодні в нашій країні існують різні 

концепції змісту освіти, джерела яких ідуть у минуле. Кожна з них позв'язана з визначеним 
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трактуванням місця і функцій людини у світі і суспільстві. Складність нашого дослідження 

складається, насамперед, у неоднозначному визначенні поняття "зміст освіти". 

Часто під визначенням даного поняття розуміють педагогічно адаптовані основи наук, 

досліджуваних у навчальному закладі. Залишаючи осторонь такі якості особистості, як 

здатність до творчості, уміння реалізувати волю вибору, справедливе відношення до людей і 

т.д., ця концепція спрямована на прилучення студентів до науки і виробництва, але не до 

повноцінного самостійного життя. 

Однак частіше під змістом освіти розуміють обсяг і характер знань, умінь і навичок, які 

повинна опанувати людина в процесі навчання. Наприклад, Лихачов Б.Т. приводить таке 

визначення: "Зміст освіти представляє собою суму знань, умінь і навичок, в основному 

відповідних сучасному стану наукового знання, педагогічно переробленого в загальні основи 

наук, суспільних відносин, виробництва" [9, c.324]. На цих же позиціях стоїть Харламов І.Ф., 

що стверджує, що "під змістом освіти варто розуміти ту систему наукових знань, практичних 

умінь і навичок, а також світоглядних і морально-естетичних ідей, якими необхідно 

опанувати учнем у процесі навчання" [10, c. 128]. Дані визначення, на нашу думку, не 

розкривають повний характер знань, умінь і не враховують усього складу людської 

культури. 

Трохи відмінне розуміння змісту освіта показує Леднєв В.С., відзначаючи, що "це 

частина загальнолюдської культури, пропонована індивіду для засвоєння, відібрана і 

структурована таким чином, щоб її засвоєння направляло і детермінувало розвиток 

особистості відповідно цілям виховання". Необхідно відзначити, що зміст освіти охоплює, 

таким чином, не тільки зміст навчального матеріалу, але й у відомій мірі характер навчальної 

діяльності, методи і форми навчання, оскільки якості особистості, зміст розвитку багато в 

чому залежить не тільки від того, що вивчається, але і від того, як вивчається [11-12].  

Зміст освіти, по Леднєву В.С., це те, що пред'являється індивіду, засвоюється їм, по-

перше, у "відкритому" виді через зміст навчального матеріалу і, по-друге, у схованому виді 

через ті форми і методи, через ті види діяльності, "які програмуються освітою як процесом" 

[11-12]. 

Своє відношення до змісту освіти в ряді досліджень висловлюють Лернер І.Я. і 

Краєвский В.В., у зміст освіти на дидактичному рівні включають чотири елементи, що 

складають, на думку авторів, соціальний досвід людини. 

Першим елементом соціального досвіду є "уже здобуті суспільством знання про 

природу, суспільство, техніку, людину і спосіб діяльності, що забезпечують застосування 

знань і перетворення дійсності" [13]. 

Другим елементом соціального досвіду є "придбаний індивідами досвід здійснення уже 

відомих суспільству способів діяльності як інтелектуального, так і практичного характеру" 

[13], тобто досвід відтворення відомих способів пізнання дійсності і практичного впливу на 

неї. Цей досвід втілюється в уміннях і навичках особистості. 

Третій елемент соціального досвіду є досвід творчої діяльності, покликаний 

забезпечити готовність до пошуку рішення нових проблем, до творчого перетворення 

дійсності. Ні обсяг знань, придбаних у готовому виді, ні уміння, засвоєні за зразком, не 

можуть забезпечити необхідний розвиток творчих можливостей людини. 

Четвертий елемент соціального досвіду складає досвід емоційно-ціннісного 

відношення людей до світу і друг до друга, досвід емоційної вихованості, що припускає 

знання про норми відносини і навички в дотриманні цих норм. 

Чотири елементи соціального досвіду в цілому виділяються також Скаткіним М.Н. і 

Краєвським В.В. у роботі "Якість знань учнів і шляхи його удосконалювання": 

• знання про світ і способи діяльності; 

• досвід здійснення способів діяльності, втілений в уміннях і навичках; 

• досвід творчої діяльності, пошукової діяльності, що виражається в готовності до 

рішення нових проблем; 
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• досвід вихованості потреб, мотивів і емоцій, що обумовлюють відношення до світу і 

систему цінностей особистості[14]. 

Названі чотири компоненти соціального досвіду, на думку Лернера І.Я., Краєвского 

В.В. і Скаткіна М.Н., являють собою "чотири види змісту, мислимі порізно, незалежні один 

від одного" [13-14]. Таким чином, крім "готових" знань і досвіду здійснення способів 

діяльності, дана концепція включає також досвід творчої діяльності і досвід емоційно-

ціннісних відносин. 

Автори приходять до висновку, що соціальний досвід складний і являє собою систему 

елементів, кожний з який характеризується особливим змістом, що виконує специфічну, 

функцію, що не підмінюється іншими елементами, у відтворенні і розвитку культури в 

цілому. Ці елементи соціального досвіду постійні і характерні для будь-якої епохи при всій 

розмаїтості їхнього реального обсягу і змісту. Відсутність хоча б одного з них 

унеможливлює відтворення і розвиток культури. 

Склад соціального досвіду розглядався авторами з метою визначення елементів змісту. 

Структура змісту освіти повинна відповідати структурі соціального досвіду, "повинна бути 

їй ізоморфна". Тому зміст освіти, і кожен навчальний предмет повинні складатися з чотирьох 

елементів. Засвоєння цих елементів соціального досвіду дозволить людині не тільки бути 

гарним виконавцем, але і діяти самостійно, не просто "уписуватися" у соціальну ієрархію, 

але і могти змінювати існуюче положення в суспільстві. 

Аналізуючи соціальні і психолого-педагогічні проблеми підготовки військових фахівців 

у системі цивільних ВНЗ, необхідно зупинитися на питанні рівнів організації змісту, що 

докладно освітлений у роботах Леднєва В.С.. Автор вважає, що зміст загальної і середньої 

освіти в його цілісному вираженні характеризується ієрархічною структурою. На думку 

Леднєва В.С., першим рівнем організації змісту є цикли навчальних предметів, а навчальні 

предмети другий рівень організації по спадній лінії важливих елементів змісту загальної 

середньої освіти. 

З огляду на, що в структурному відношенні зміст освіти характеризується, насамперед, 

складом навчальних предметів і їхніх взаємозв'язків, ми вважаємо, що рівень його організації 

повинний розглядатися як основний, чи генеральний, адже викладачу треба знати, які знання 

та уміння, яку творчу діяльність і цінності треба мати на увазі, будуючи навчання [6]. 

Для досліджуваної нами проблеми значний інтерес представляє робота Бархаева Б.П. і 

Слободчикова В.І.  [Бархаев Б.П., Слободчиков В.И. Психология подготовки офицерских 

кадров. //Вопросы психологии. 1997. №1.], у якій вони розкривають походи до поняття 

системи підготовки офіцерських кадрів на основі аналізу психолого-педагогічних аспектів 

проектування навчального процесу в цивільних вузах, питання, зв'язані з плануванням 

навчального процесу і професійною культурою фахівців. 

У статті Гершунського Б.С. і Березовського В.М.  [15] "Методологічні проблеми 

стандартизації в освіті" дається визначення освіти як "цінності, системи, процесу і 

результату". Визначаючи ціннісний аспект освіти, автори характеризують його такими 

категоріями, як значимість, престиж, корисність, моральність, освіченість, професіоналізм, 

культура. У цьому перерахуванні нас приваблює, по-перше, поєднання освіти, як суспільно-

державного пріоритету з індивідуальними особистісними змістами студентів, і, по-друге, 

воно наштовхує на думку про необхідність застосування зазначених понять у змісті 

навчального матеріалу по кожному предмету. 

Однак, говорячи про ціннісний аспект освіти і про її (освіта) впливі на формування 

професійних якостей і освіченості студентів і залишаючи осторонь такі якості особистості, 

як здатність до творчості, уміння реалізувати волю вибору, справедливе відношення до 

людей і т.д., необхідно звернути увага на залучення студентів до науки і виробництва, до 

соціальних умов повноцінного самостійного життя. Ми повинні розглядати дані поняття, 

описані Архангельським С.І. , Зінов'євим С.І., Лернером І.Я, Скаткіним М.Н. , Тализіною 

Н.Ф. та ін., як інтегративні категорії, що консолідують усі подробиці предметного змісту 

навчального матеріалу навколо ідеї перетворення загального змісту освіти в єдиний освітній 



 164 

простір, зв'язок з яким і освоєння якого має пряме відношення до формування особистості 

студента в процесі навчання у ВНЗ. 

У навчанні, як у складній системі, виникають досить різноманітні дидактичні 

відносини: педагог – учень, учень - зміст підготовки, учень - навчальний колектив, педагог - 

зміст підготовки і т.д. Науково обґрунтоване виділення вихідного відношення навчання 

можливо тільки на основі пізнання сутнісного, загального зв'язку педагогічного процесу. У 

сучасній дидактиці основне і вихідне відношення не розведені досить однозначно. Уперше 

роздільний аналіз основного і вихідного відношень дидактики був початий Загвязинським 

В.І. [16]. Як показує аналіз літератури, у дискусії з приводу основного відношення більш 

переконлива позиція Лернера І.Я., що у якості останнього називає відношення "педагог - той, 

якого навчають, - об'єкт засвоєння" [17], а джерелом навчальних впливів виступає зміст 

освіта, що репрезентує собою об'єктивну дійсність. 

У роботі "Психологія і педагогіка вищої військової школи" під ред. Барабанщикова 

А.В. [18], спираючись на великий науковий, дослідницький і практичний матеріал, автори 

систематизували і послідовно розкрили основні складові задач підготовки військових 

фахівців, психологічні і педагогічні особливості процесу їхнього навчання у ВНЗ. 

У результаті аналізу психолого-педагогічної літератури, у процесі дослідницької роботи 

ми прийшли до переконання, що система підготовки студентів на військових кафедрах 

цивільних ВНЗ повинна зійти з екстенсивного шляху підготовки військових кадрів (фахівців) 

і встати на інтенсивний шлях. Основні зусилля повинні бути спрямовані на рішення задачі 

"навчити учитися самостійно", оскільки за період служби військовому фахівцю вже зараз 

приходиться переучуватися мінімум три рази. 

Підготовка фахівців у ВНЗ повинна відповідати вимогам їх перспективної, 

випереджальної підготовки, обумовлених постійним удосконалюванням сучасного 

озброєння і бойової техніки, а офіцери запасу, яких готують на військових кафедрах, повинні 

володіти глибокими теоретичними знаннями принципів конструкції відповідних зразків 

озброєння і бойової техніки, перспектив їхнього розвитку і бойового застосування, фізичних 

явищ і процесів, що протікають при її роботі. Тільки при наявності такого рівня знань 

студент здатний у найкоротший термін освоїти, свідомо експлуатувати і ремонтувати всі, у 

тому числі і нові, зразки спеціального озброєння і бойової техніки, з якими йому доведеться 

зіштовхнутися у військах. 

Усе це досягається кропіткою роботою за узгодженням навчальних і тематичних планів 

проходження загальноінженерних і спеціальних дисциплін, тим і навіть окремим питанням з 

цивільними факультетами, складанням структурно-логічних схем навчання студентів, у яких 

відбивається взаємозв'язок предметів і дисциплін вишколу, і, зокрема, військово-спеціальної 

зі спеціальними дисциплінами факультетів по змісту і термінам навчання. 

Так, наприклад, вивчаючи конструкцію озброєння, можна успішно використовувати 

знання, отримані студентами при навчанні технічній механіці, інженерній графіці, організації 

виробництва. Організувати заняття по тактико-спеціальній підготовці, викладач може 

спиратися на знання інформатики, вищої математики, основ економічних теорій і т.д. Усе це 

переконує в необхідності інтеграції спеціальних і загальноінженерних дисциплін ВНЗ. 

В умовах вищої школи будь-який зміст можна реалізувати тільки використовуючи 

сучасні методи навчання, за допомогою яких здійснюється засвоєння тими, яких навчають, 

знань, умінь і навичок, розвиток їхніх пізнавальних сил і можливостей. 

У педагогічній літературі питання про методи навчання дискусійний. Лернером І.Я. [6, 

13-14] докладно описані і проаналізовані всі точки зору на цю проблему стосовно до 

загальноосвітньої школи, наприклад, методи навчання, як правило, зводяться до їх форм по 

зовнішніх проявах діяльності: розповідь, бесіда, демонстрація, екскурсія, робота з 

підручником і т.д. Скаткін М.Н. нарахував понад 100 таких методів в різних підручниках і 

посібниках. Характерно, що серед традиційних методів не було дослідницького, евристичної 

бесіди, тобто методів, зумовлюючих творчу діяльність. У результаті десятиліттями в 

підручниках не було творчих задач, а проблемне навчання мале практикувалося. 
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Успіх вишколу, так само як і всякого іншого навчального процесу, у значній мірі 

залежить від правильного використання прийомів і методів навчальної роботи, розроблених 

вітчизняною педагогікою. Вони вказують найбільш оптимальні шляхи доведення 

навчального матеріалу до студентів, забезпечення його міцного і глибокого засвоєння. 

У педагогічній практиці на військових кафедрах використовуються найрізноманітніші 

методи, найбільш розповсюдженими з них є: словесні (усний виклад матеріалу, бесіди), 

наочні методи, практичні (вправа, самостійна робота). Вибір методу навчання, як правило, 

визначається цілим поруч таких обставин, як мети навчання, зміст навчального матеріалу, 

форма навчання і розподіл матеріалу за часом, облік індивідуальних особливостей студентів, 

матеріальна база вузу, професійно-особистісні якості викладачів і інші. 

Діалектика приводить нас до висновку, що кожен метод успішно вирішує одну із 

навчальних задач, менш успішно - інші і може заважати рішенню третіх задач. Наприклад, 

наочні методи більш корисні для розвитку наочно - образних представлень, чим словесно - 

логічного мислення. Для останнього більш ефективні словесні методи. Те ж саме можна 

сказати про проблемно- пошукові методи, що по різному вирішують задачі формування 

знань, практичних умінь і навичок розвитку самостійності мислення студентів. 

Тому в кожнім конкретному випадку треба обирати таке сполучення методів, щоб 

вирішувати все коло навчальних задач і тут не можна допускати перегинів в одну чи іншу 

сторону. 

Те ж саме можна сказати і про форми навчання. Форми навчання відбивають 

організаційну сторону проведення занять і складають: організаційну структуру проведення 

занять і організаційну структуру навчального процесу на військових кафедрах. Вони цілком 

забезпечують найбільш ефективне виконання навчальних планів і задач. За своїм характером 

форми навчання відносно рухливі і в міру зміни цілей, задач і змісту навчання вони можуть 

мінятися, тоді на зміну старим прийдуть нові, більш зроблені форми навчальної роботи, що 

проходять перевірку практикою. 

Узагальнюючи і конкретизуючи вищесказане, можна з упевненістю сказати, що творча 

спрямованість особистості як видове стосовно спрямованості особистості поняття, виражає 

мотиваційну структуру творчої особистості студентів і визначає динаміку продуктивного 

пізнавального процесу. 

Для студента, що навчається на військовій кафедрі, мотив виступає як безпосередня, 

суб'єктивно пережита спонукальна сила, як безпосередня причина його діяльності. 

Щоб з'ясувати рівень мотивації навчання на військовій кафедрі, нами було проведене 

дослідження і встановлене: відношення студентів до служби в армії в умовах реформування 

ЗСУ; значимість підготовки військових фахівців у цивільних вузах на більш якісному рівні; 

зміна вимог до підготовки і служби офіцерів-фахівців; вплив матеріальних факторів і пільг 

на соціальну орієнтацію студентів - службу в силових структурах після закінчення ВНЗ. 

Дослідження, проведені нами в 2008 - 2013 р., показали, що число студентів (по різних 

факультетах), що виразили бажання після закінчення вузу укласти контракт на службу в 

силовому відомстві, у середньому склало 11.5 %; негативно відповіли 59.0 %; не змогли 

визначити своє відношення 29.5 %. 

Також удалося з'ясувати, що мотиви, що вплинули на прийняття студентами рішення 

навчатися на військовій кафедрі в період навчання у вузі, такі: можливість не бути 

покликаним на термінову службу - 42.4%; розширення кругозору - 31.5%; добавка до 

стипендії - 2.5%; можливість прикласти отримані знання в майбутньому - 27.2% і інші 

мотиви -17.8%. 

Як видно з приведених даних, майже в половини студентів, що прийшли на військову 

кафедру відсутня цивільна позиція, вони ще не орієнтуються в складній сучасній обстановці 

і це утримує їхній як від позитивного, так і від негативної відповіді. 

Щоб викладання обумовило діяльність студента, тобто навчання, необхідні наявність і 

у викладача і у учня відповідних мотивів: у викладача - на підготовку і виховання студента 

на можливо більш високому рівні, а в студента - на зміст і процес навчальної діяльності. 
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Тільки в цьому випадку можливий ефективний процес навчання. Не виявиться в тих, яких 

навчають, чи у кого-небудь з них потреби в навчанні - і навчальний процес буде 

малопродуктивний. 

У рамках розглянутої проблеми заслуговує на увагу позиція професора Маслова В.С. у 

відношенні учбово-пізнавальної діяльності як фактора навчання. У якості найважливіших 

цієї діяльності, що вставляють, автор висуває потребу в навчанні й інтерес до нього, 

розглядає знання, отримані в навчальному процесі, у психолого-педагогічному аспекті, коли 

в центрі уваги педагога - виховання засобами навчання. Це міркування автора знову 

підтверджує думка про те, що тільки особистісно орієнтоване навчання, у якому студент 

виступає в ролі чи суб'єкта співавтора власного навчання, здатного забезпечити освітній 

ефект процесу засвоєння та освоєння навчальних дисциплін [19]. 

Розглядаючи даний аспект, у світлі аналізу наукової літератури про мотивацію 

навчання військовій справі в студентів цивільних ВНЗ, ми вважаємо за доцільне звернути 

увагу в першу чергу на психолого-педагогічні проблеми (мотиваційно-ціннісні установки, 

мети навчання, зміст підготовки, невідповідність форм, методів і засобів навчання сучасним 

вимогам, відсутність культурологічного компонента і т.д.), з якими зіштовхуються викладачі 

ВНЗ, на ефективність і якість спеціальної підготовки студентів, як у ВНЗ, так і на військовій 

кафедрі. 

Загальними вимогами до системи підготовки є те, що вона повинна забезпечувати 

підготовку висококваліфікованих фахівців інженерно-технічного профілю, що володіють 

фундаментальною підготовкою і необхідними практичними навичками, здатних самостійно 

здобувати нові інженерні, гуманітарні і військово-професійні знання. Знання сьогоднішнього 

дня "завтра" можуть застаріти і виявитися малоефективними. Знань завтрашнього дня, у нас, 

природно, немає. Але ми через зміст загальінженерної і спеціальної підготовки можемо 

Розвити інтелект учнів з установкою на сприйняття завтрашніх знань. Цим ми розвиваємо і 

формуємо в студентів інтелектуальний і професійний динамізм. 

Висновки. Розуміючи умовність виділення описаних вище соціальних і психолого-

педагогічних проблем, думаємо, що до них необхідно віднести: проблему добору змісту 

підготовки фахівців; проблему співвідношення оволодіння змістом досліджуваного 

матеріалу і розвитку особистості тих, яких навчають,; проблему взаємозв'язку соціального 

замовлення і кваліфікаційних характеристик з вимогами до знань, умінням і навичкам 

випускників ВНЗ; проблему активізації пізнавальної діяльності через мети, методи і форми 

навчання, самостійності студентів, пошук і визначення ними особистісних змістів у навчанні. 

Усе вищесказане привело нас до переконання в необхідності постійного пошуку 

педагогічних підходів до удосконалювання вишколу студентів у системі цивільних ВНЗ. 

Ефективність підготовки військових фахівців у системі цивільних ВНЗ буде залежати 

від системного обліку методологічно обґрунтованих психолого-педагогічних умов і обліку 

соціальних і психолого-педагогічних проблем підготовки студентів на військових кафедрах 

ВНЗ. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. 2 –е изд . -- М.: Педагогика, 1984. — 96 с. 

2. Данилов, М.А. Процесс обучения в советской школе / М.А. Данилов. - М.: Просвещение, 

1960. - 300 с. 

3. Ильин B.C. Проблемы воспитания потребности в знании у школьников. - Ростов-на-Дону, 

1971. -224 с. 

4. Спирин Л.Ф. Педагогический эксперимент в области воспитания// Методы педагогического 

исследования. -М.: Просвещение, 1972. 158 с. 

5. Загвязинский В.И. О современной трактовке дидактических принципов //Сов. педагогика-

1978.-№10-С.66-72. 

6. Лернер, И. Я. Система дидактических знаний и её значение для построения учебно-

воспитательного процесса [Текст] / И. Я. Лернер; под науч. ред. И. Я. Лернера, И. К. Журавлёва // 

Современная дидактика: теория — практике. — М.: Изд-во ИТП и МИО РАО, 1993. — 288 с. 



 167 

7. Бабанский Ю К Проблемы повышения эффективности педагогических исследований / Ю К 

Бабанский - М: Педагогика, 1982 - 192 с. 

8. Психология личности. Общее и индивидуальное в психике человека // Психология и 
педагогика: Учебное пособие для вузов / Сост. и отв. ред. А.А.Радугин; науч. ред. Е.А.Коротков. М.: 

Центр, 2000. 256 с. 

9. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. Учеб. пособие для студ. пед. уч. завед. и слушателей 
ИПК и ФПК / Б.Т. Лихачев. - М., Прометей, 1992. - 528 с. 

10. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп . -- М.: Высш. шк., 

1990. - 576 с. 

11. Леднев В.С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы. 2-е изд., 

перераб.– М.: Высш. шк., 1991. –224 с.  

12. Леднев В.С. Содержание образования. М.: Высш. шк., 1989. – 86 с. 

13. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М.: Педагогика, 1981. - 186 с. 

14. Теоретические основы содержания общего среднего образования [текст] / Под ред. В. В. 
Краевского, И. Я. Лернера. – М.: Педагогика, 1983. – 352 с. 

15. Гершунский Б.С., Березовский В.М. Методологические проблемы стандартизации в 

образовании. // Педагогика, 1993, № 1. — С. 26-34. 

16. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. -М.: Педагогика, 

1982. – 160 с. 

17. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. – М.: Знание, 1980. – 96с. 

18. Психология и педагогика высшей военной школы: Учеб.пособие /В.К. Варваров, 

В.П.Давыдов и др./ Под ред. А.В.Барабанщиков,- М.: Воен-издат, 1989.- 366 с. 

19. Теорія і практика культурологічної підготовки слухачів і курсантів вищих військових 
закладів освіти [Рукопис] : дис. . д-ра пед. наук : 13.00.04 / Маслов Валерій Сергійович ; Київ. військ. 

гуманіт. ін-т. - Київ, 1998. - 436 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 391-430. 

 
Рецензент: д.пед.н., проф. Маслов В.С., Національна академія оборони України 

 
к.пед.н., доц. Безносюк А.А. 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ НА ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ ВУЗА 

 

В статье рассмотрены социальные и психолого - педагогические проблемы подготовки 

студентов на военных кафедрах вузов. Теория и практика высшей школы сегодня 

рассматривает психолого - педагогические аспекты обучения в контексте с социальными. Цели 

подготовки любого специалиста должны определять социальную направленность всей системы 

подготовки специалиста к эффективной профессиональной и общественной деятельности , 

предусматривать формирование полноценного субъекта деятельности , познания и общения. 

Ключевые слова: военные кафедры (факультеты, институты), офицеры запаса, 

педагогические системы, педагогический процесс, резер, студент, социальные и психолого - 

педагогические проблемы. 

 

O. Beznosyuk  

SOCIAL PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS PREPARE STUDENTS 

FOR MILITARY FACULTY UNIVERSITIES 

The article deals with the social , psychological and educational problems of students in military 

university departments. Theory and practice of higher education today examines psychological and 

pedagogical aspects of learning in the social context . Objectives prepare any specialist to determine the 

social orientation of the entire training system for effective professional and social activities involve the 

development of a full stakeholder , knowledge and communication. 

Keywords: military departments (faculties, institutes), reserve officers, educational system, 

teaching process, provision , student, socia, psychological and educational problems . 
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СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

  
В статті розкрита проблема освіти в Україні і зокрема - в сфері вищої освіти. 

Проаналізовано основні  моменти реформ, що відбуваються в сучасній освіті України. Також 

розкриті етапи формування та впровадження принципів Болонського процесу, завдання,  шляхи 

адаптації вищої освіти України в європейський освітній і науковий простір. Головним 

пріоритетом розвитку національної системи освіти є курс на перетворення її в ґрунтовну та 

якісну галузь. На сьогодні вважається край важливим наблизити українську освіту до 

міжнародних стандартів, збагатити її дієвими теоретичними і практичними розробками, 

оптимізувати структуру, забезпечити високоякісними кадрами. 

Ключові слова: Болонський  процес, вища освіта, міжнародні стандарти суспільство, 

система вищої освіти.  

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими 

або практичними завданнями. Освіта - основа розвитку особистості, суспільства, нації та 

держави, запорука майбутнього України. Вона є визначальним чинником політичної, 

соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства. Освіта 

відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства. Вона 

є стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, 

зміцнення авторитету і конкурентоспроможності держави на міжнародній арені. За роки 

незалежності на основі Конституції України визначено пріоритети розвитку освіти, створено 

відповідну правову базу, здійснюється практичне реформування галузі. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Система освіти, як і культура її народу, є 

унікальним явищем, бо глибоко пов’язана з духовними і матеріальними аспектами минулого 

і сучасного. Проте наймогутнішими ініціаторами змін у системі освіти виступають не її 

власні проблеми чи негаразди , а ті які поза нею. При реформуванні вищої освіти, з одного 

боку, враховуються пріорітети збереження культурної різноманітності національних систем 

освіти, а з іншого – завдання поліпшення міжнародної співпраці, мобільності, 

працевлаштування.  

На сьогодні вважається край важливим наблизити українську освіту до міжнародних 

стандартів, збагатити її дієвими теоретичними і практичними розробками, оптимізувати 

структуру, забезпечити високоякісними кадрами. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Досліджуючи дану проблему, слід зазначити, що структура вищої 

освіти України є складовою системи освіти України, що регулюється Законами України „Про 

освіту” та „Про вищу освіту”.  

В Україні, як і в інших розвинених країнах світу, вища освіта визнана однією з 

провідних галузей розвитку суспільства. Стратегічні напрямки розвитку вищої освіти 

визначені Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, 

Національною доктриною розвитку освіти, указами Президента України, постановами 

Кабінету Міністрів України. ”. Вона забезпечує фундаментальну наукову, професійну та 

практичну підготовку студентів. 

Структура вищої освіти України за своєю ідеологією та цілями узгоджена із 

структурами освіти більшості розвинених країн світу. 

Відповідно до рівня підготовки, матеріально-технічного забезпечення та наявності 

науково-педагогічних кадрів для визначення статусу вищих навчальних закладів встановлено 

чотири рівні акредитації: 

- перший рівень - технікум, училище, інші, прирівняні до них, вищі навчальні заклади; 

- другий рівень - коледж, інші, прирівняні до нього, вищі навчальні заклади; 
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- третій і четвертий рівні (залежно від результатів акредитації) - університет, інститут, 

академія, консерваторія. 

Вища освіта здобувається у вищих навчальних закладах відповідних рівнів акредитації 

на основі: базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти та освітньо-

кваліфікаційних рівнів „молодший спеціаліст” і „бакалавр”, а також „спеціаліст” як 

післядипломна. Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах може проводитися з 

відривом (очна), без відриву від виробництва (вечірня, заочна), шляхом поєднання цих форм, 

а з окремих спеціальностей - екстерном.  

Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за такими освітньо-

кваліфікаційними рівнями: 

- молодший спеціаліст - забезпечують технікуми, училища, вищі навчальні заклади 

першого рівня акредитації; 

- бакалавр - забезпечують коледжі, інші вищі навчальні заклади другого рівня 

акредитації; 

- спеціаліст, магістр - забезпечують вищі навчальні заклади третього і четвертого рівнів 

акредитації. 

Прийом громадян до ВНЗ проводиться на конкурсній основі відповідно до здібностей 

та незалежно від форми власності навчального закладу. Для отримання права вступу до ВНЗ 

необхідно мати атестат за 11-річну загальноосвітню школу чи диплом середніх проф- і 

техшкіл. Більшість молоді складають конкурсні вступні екзамени, програми яких встановлює 

Міністерство освіти і науки України. Переможці предметних олімпіад високого рівня 

зараховуються до закладу без іспитів, медалісти складають один вступний екзамен.   

Система оцінювання 5-бальна: найвища оцінка - 5 (відмінно), 4 (добре), 3 (задовільно), 

2 (незадовільно). Здійснюється експеримент з рейтинговим оцінюванням і модульними 

навчальними планами. 

Ступенева структура вищої освіти передбачає чотирирічну базову вищу освіту з 

отриманням проміжного сертифіката про базову вищу освіту, і наданням кваліфікації 

„бакалавр” та можливістю часткової зміни напряму навчання чи спеціальності на другому 

циклі тривалістю 1 рік, навчальний план якої містять переважно спеціальні дисципліни. У 

такому випадку присвоюється кваліфікація „спеціаліст”. Глибша фундаментальна та фахова 

підготовка протягом 1-2 років як на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, так і на 

базі освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” дає право після успішного захисту 

магістерської роботи отримати диплом освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”. 

Продовжити навчання і стати магістрами можуть тільки кращі студенти, які відбираються 

для навчання на основі рейтингових показників на попередніх циклах навчання та з 

урахуванням їхніх досягнень у науково-дослідницькій роботі. 

Заключний рівень підготовки фахівця-професіонала - це аспірантура та докторантура. 

До аспірантури зараховують на конкурсній основі, зазвичай, фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня „магістр” та в окремих випадках фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня „спеціаліст” на 3-4 роки для виконання самостійних досліджень під наглядом 

наукового керівника, написання і захисту дисертаційної роботи визначеного рівня та обсягу. 

Успішний захист роботи у Спеціалізованій вченій раді (за спеціальностями), дає право на 

здобуття наукового ступеня „кандидат наук”. Підготовка дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук може здійснюватися і поза межами аспірантури на засадах 

„здобувача”, дослідження якого контролює науковий керівник та відповідна фахова кафедра 

вищого навчального закладу чи структурний підрозділ науково-дослідного закладу.  

Особа, яка має науковий ступінь „кандидата наук”, за умови тривалішої наукової 

роботи та узагальнення її наслідків у тій самій або іншій (зазвичай, суміжній) галузі знань з 

більшою за обсягом дисертацією може захистити у Спеціалізованій вченій раді дисертацію 

на здобуття наукового ступеня „доктор наук”, який є найвищим рівнем наукової кваліфікації. 

Присудження спеціалізованими вченими радами наукових ступенів „кандидат наук” та 
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„доктор наук” затверджується державним органом - Вищою атестаційною комісією (ВАК) 

України.  

До складу навчального персоналу ВНЗ входять чотири категорії викладачів: 

професори, доценти, старші викладачі, асистенти. Визнання науково-педагогічного рівня 

кандидата чи доктора наук здійснюється шляхом присвоєння вчених звань. Вченими 

званнями є „доцент” та „професор” і їх присвоює Атестаційна колегія Міністерства освіти і 

науки України. 

Для вищої школи України у контексті Болонського процесу необхідно розробити та 

законодавчо урегулювати процедуру контролю якості та акредитації, а також посилення 

міжнародної конкурентоспроможності випускників вищої школи України. 

Політика в області якості вищої освіти, професійної підготовки і сертифікації фахівців 

спрямовується на досягнення оптимального ступеня упорядкування педагогічної діяльності з 

обліком особистісних, соціальних, економічних і державних потреб та інтересів акціонерів 

вищої школи. 

Велику увагу Міністерство освіти і науки приділяє проведенню громадських читань з 

проблем європейської інтеграції, оскільки вважається, що активна участь громадян України є 

головною передумовою прискорення євроінтеграційних процесів. Розвиток транскордонного 

співробітництва і розширення міждержавних відносин із країнами - членами ЄС і країнами - 

кандидатами на вступ до ЄС сприятиме впровадженню європейських норм і стандартів у 

освіті, науці й техніці, поширенню власних освітніх здобутків у Європейський Союз і країни 

- кандидати на вступ до ЄС, а також зростанню в Україні європейської культурної 

ідентичності та інтеграції до загальноєвропейського інтелектуально-освітнього і науково-

технічного середовища.  

Освітня політика України на сучасному етапі базується на принципах демократизації та 

гуманізму, орієнтована на досягнення світового рівня, відродження самобутнього 

національного характеру, докорінне покращення змісту, форм і методів навчання, 

збільшення інтелектуального потенціалу країни [3]. Приєднання нашої держави до 

Болонської угоди стало поштовхом для низки реформ в освітній галузі. 

Статистичні показники стану української освіти висвітлюють її суперечливий і 

нерівномірний розвиток. Освітня система демонструє загалом позитивні тенденції розвитку. 

Зростає частка закладів нового типу, загальний рівень кадрового забезпечення освітнього 

процесу залишається високим. Активно розвивається система вищої освіти, зростає 

чисельність студентів, диверсифікуються форми власності та джерела фінансування освіти. 

Паралельно з поступовим переходом на державну мову навчання враховуються мовні 

потреби національних меншин у місцях їх компактного проживання. Розвивається система 

міжнародного співробітництва у сфері освіти, розширюються можливості отримання освіти 

за кордоном.  

Водночас, ці позитивні тенденції спостерігаються переважно на двох напрямах: по-

перше, там, де освітні послуги можуть бути не лише самоокупними, але й рентабельними — 

вища освіта, невеликий сектор загальної середньої освіти; по-друге, там, де активно діє 

міжнародна допомога та особиста підприємливість громадян — міжнародні обміни, проекти 

та програми.  

На тих же напрямах, де освітні послуги не є рентабельними, але потребують відчутних 

витрат, відзначаються тенденції іншого характеру — скорочення мережі, брак кадрового 

забезпечення, який завжди є найточнішим індикатором браку коштів.  

Поза сумнівом, прихід до освітньої системи коштів з-поза державного бюджету є 

позитивним чинником, що в період трансформаційної кризи сприяв утриманню українською 

освітою її традиційно міцних позицій. Водночас, ці позиції утримувалися, не в останню 

чергу, за рахунок нижчих ступенів освіти — дошкільної, загальноосвітньої, позашкільної, 

професійно-технічної. Саме ці, початкові, базові ступені неперервної освіти зазнали і 

зазнають відчутних втрат. Кілька років — і хвиля недофінансованої освіти нижчих ступенів 

досягне вищих. У поєднанні з демографічним провалом, котрий чекає Україну, вона здатна 
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призвести до значних негативних наслідків. Попередити їх можна лише дійсною зміною 

пріоритетів державної політики — стосовно освіти загалом і її базових ступенів зокрема. 

Незважаючи на досягнення освіти, які забезпечує нова соціополітична система України, 

вона, однак, ще не забезпечує потрібної якості. Чимало випускників вищих навчальних 

закладів не досягли належного рівня конкурентоспроможні на європейському ринку праці. 

Це зобов'язує глибше аналізувати тенденції в європейській та світовій освіті. 

Необхідність реформування системи освіти України, її удосконалення і підвищення 

рівня якості є найважливішою соціокультурною проблемою, яка значною мірою 

обумовлюється процесами глобалізації та потребами формування позитивних умов для 

індивідуального розвитку людини, її соціалізації та самореалізації у цьому світі. 

Зазначені процеси диктують перш за все необхідність визначення, гармонізації та 

затвердження нормативно-правового забезпечення в галузі освіти з урахуванням вимог 

міжнародної та європейської систем стандартів та сертифікації. 

Основною метою державної політики в галузі освіти є створення умов для розвитку 

особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, оновлення змісту освіти 

та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, 

ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень. 

Участь вищої освіти України в болонських перетвореннях має бути спрямована лише 

на її розвиток і набуття нових якісних ознак, а не на втрату кращих традицій, зниження 

національних стандартів якості. Орієнтація на Болонський процес не повинна призводити до 

надмірної перебудови вітчизняної системи освіти. Ключова позиція реформування: 

Болонські вимоги - це "не уніфікація вищої освіти в Європі, а широкий доступ до 

багатоманітності освітніх і культурних надбань різних країн" [1; с. 18]. 

Отже, можемо зробити висновки, що головним пріоритетом розвитку національної 

системи освіти є курс на перетворення її в ґрунтовну та якісну галузь. На сьогодні 

вважається край важливим наблизити українську освіту до міжнародних стандартів, 

збагатити її дієвими теоретичними і практичними розробками, оптимізувати структуру, 

забезпечити високоякісними кадрами. Вирішення соціальних та економічних проблем, що 

стоять перед освітою, буде залежати від того, чи вдасться забезпечити максимальну 

мобілізацію можливостей і реалізацію здібностей кожної людини як суб'єкта діяльності. 

При реформуванні галузі освіти необхідно виходити з положення про те, що кожен 

член суспільства повинен бути оптимально пристосований до професійної діяльності за 

рахунок максимального використання індивідуальних здібностей. Для досягнення цієї мети 

необхідно забезпечити інвестиції у вищу освіту і підвищення кваліфікації людей, а також 

домогтися прискорення прогресу у вирішенні фундаментального завдання модернізації 

національної системи освіти, для того, щоб кожна людина могла отримати нові знання, 

навички та компетенції, які їй будуть потрібні в процесі навчання впродовж життя. 

Нагальна потреба у ліквідації недоліків вищої школи вимагає концептуального 

удосконалення освіти і професійної підготовки фахівців. Це вимагає проведення відповідних 

заходів щодо формування відношення до людини як мети соціального прогресу, а не засобу; 

орієнтація на активізацію людського капіталу у вищій освіті і професійній підготовці, що 

базується на концепції гармонійного розвитку людини; реформування системи вищої освіти. 

Вирішення проблеми інвестування в розвиток вищої освіти, «людського капіталу» 

дасть змогу досягти не лише короткотермінового економічного успіху, а й закласти засади 

для формування сталих довготермінових тенденцій розвитку національної економіки з її 

подальшою інтеграцією в Європейський простір вищої освіти. 
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к.пед.н., доц. Возняк А.Б. 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ 

 

В статье раскрыта проблема образования в Украине и в частности - в сфере высшего 

образования. Проанализированы основные моменты реформ, происходящих в современном 

образовании Украины. Также раскрыты этапы формирования и внедрения принципов 

Болонского процесса, задачи, пути адаптации высшего образования Украины в европейское 

образовательное и научное пространство. Главным приоритетом развития национальной 

системы образования является курс на превращение ее в основательную и качественную 

отрасль. На сегодняшний день считается край важным приблизить украинское образование с 

международными стандартами, обогатить ее действенными теоретическими и 

практическими разработками, оптимизировать структуру, обеспечить высококачественными 

кадрами. 

Ключевые слова: Болонский процесс, высшее образование, международные стандарты 

общество, система высшего образования. 

 

A. Wozniak  

SYSTEM OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE 

 

The article deals with the problem of education in Ukraine in particular - in higher education. 

Analyzed the main points of the reforms taking place in modern education in Ukraine. Also disclosed 

stages of formation and the introduction of the Bologna process, task, by adapting higher education of 

Ukraine into the European educational and research area. The main priority of the national education 

system is a course to transform it into a solid, high-quality industry. Nowadays it is considered important 

to bring an end to Ukrainian education with international standards to enrich its efficient theoretical and 

practical developments, to optimize the structure, provide quality shots. 

Keywords: the Bolognia process, higher education, international standards of society, the system of 

higher education. 
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ЦЕННОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
У статті розглядаються особливості реалізації ціннісного підходу у професійній 

підготовці майбутнього вчителя. Показана роль педагогічної освіти у забезпеченні безпеки і 

розвитку Росії в сучасному світі. 

Ключові слова: ціннісний підхід, підготовка вчителя, педагогічна освіта, загальнолюдські 

духовно-моральні цінності, базові національні цінності, методичні прийоми. 

 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или 

практическими задачами. В современном информационном обществе произошли 

существенные изменения не только в социальном образе жизни людей, но и в системе 

образования, ее ценностях, содержании и методическом обеспечении педагогического 

идеала. Принцип гуманизации образования определяется как ведущий и предполагает, 

прежде всего, его ориентацию на общечеловеческие ценности. 

Мы исходили из того, что образовательно-воспитательные учреждения всех типов 

призваны имеющимися в их распоряжении педагогически оправданными средствами 

реализовывать государственную политику в области подготовки юного поколения к жизни и 

труду, а также полноценно удовлетворять актуальные запросы общественности в сфере 

образовательно-воспитательных услуг. Естественно, что миротворческая составляющая 

является непременным и притом первоочередным компонентом любого социального заказа 

на этом направлении функционирования общества и государства. 

Оптимизация личностного и профессионального развития личности будущего учителя 

начальных классов может быть достигнута, по нашему мнению, посредством использования 

многообразных методических приемов, в числе которых целевое обращение к 

общечеловеческим и национальным духовно-нравственным ценностям на учебных и 

внеаудиторных занятиях, в ходе педагогической практики. Его сущность – предложение 

будущим учителям начальных классов рассматривать и продумывать идейно-нравственный 

замысел и богатейшее содержание духовно-этических заповедей планетарного характера как 

теоретико-методологическую и жизненно-практическую платформу для собственного 

профессионально-педагогического самосовершенствования в годы вузовского обучения и 

далее – на протяжении всей профессионально-трудовой деятельности. 

«Воспитание субъекта мировой цивилизации, - утверждает Г.Б. Корнетов, - 

предполагает помощь в формировании у него способности осваивать как общечеловеческое, 

так и локально-цивилизационное (национальное) начало в культуре, а так же 

самоидентифицироваться по отношению к ним, сохраняя и формируя свой личностно-

индивидуальный стержень, свое неповторимое Я…Но национальная принадлежность лишь 

тогда становится опорой самоутверждения и самореализации человека, когда он осмыслит и 

почувствует ее (да и себя самого!) в общечеловеческой перспективе мировой цивилизации», 

что в целом отражает развитие гуманистической тенденции в обществе» [5, С.136]. Эту же 

мысль проводил в своих работах Н.Б. Бердяев, подчеркивая, что развитие и обогащение 

всечеловеческого достигается через глубину и богатство национальных индивидуальностей 

и культур и, наоборот. И другого исторического пути нет и быть не может [2, С.94]. 

В качестве основных характеристик процесса освоения ценностей мы выделяем 

единство опредмечивания и распредмечивания, актуализации и потребления ценностей. Мы 

убеждены в том, что педагог должен знать сущностную природу общечеловеческих 

ценностей в единстве с отечественными (национальными), их место и роль в гуманизации 

образования и уметь выстраивать субъект-субъектные взаимоотношения с детьми на 

гуманистических принципах, предполагающих приоритет общечеловеческих ценностей. 

Поэтому цель применения данного приема заключалась в том, чтобы убедить 

обучающихся на факультете юношей и девушек в безусловной роли общечеловеческих 
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духовно-нравственных ценностей в миротворческой деятельности современных школ и 

вузов. Назначение: формирование отвечающей современным общественно-государственным 

требованиям гармонично развитой личности как интегративного социально-

психологического феномена, «учителя-воспитателя», воплощающего разделяемые всем 

человечеством добродетели: ответственный гражданин, добрый семьянин, эффективный 

работник, патриот и интернационалист. 

На опыте соответствующей образовательно-воспитательной работы в вузе и школах 

города мы убедились в том, что в контексте осуществляемой преподавателями и студентами 

миротворческой деятельности одну из ведущих ролей – ориентирующе-целеустремляющую 

– играет совокупность принятых и разделяемых населением Земли общечеловеческих и 

отечественных духовно-нравственных ценностей. Педагогическо-социальная значимость 

всего свода этих ценностей заключается в том, что в нем сконцентрированы гуманистически-

миролюбивые чаяния и надежды всех поколений планеты. Все родители хотят видеть своих 

детей живущими в добром здравии и любви ко всему родному, в мире и взаимовыгодном 

сотрудничестве, в дружбе с окружающими независимо от особенностей их взглядов и образа 

жизни, в добросовестном труде и семейном счастье, в благородных заботах о нуждающихся 

и об окружающей природной среде, в доброте и справедливости. 

Рассматривая содержание общечеловеческих духовно-нравственных ценностей, 

необходимо видеть диалектическое единство в системе общечеловеческих и специфически-

региональных ценностей западного мира и восточного, северного и южного, национальных, 

половозрастных, индивидуальных, когда общее проявляется через особенное и единичное, 

равенство составляющих его частей. Отражение национально-регионального компонента в 

содержании педагогических дисциплин ориентирует студентов на освоение ценного и 

богатого наследия народной педагогики в воспитании детей, нацеливает будущих учителей 

на анализ и педагогическую оценку народных традиций, обычаев народов, населяющих 

сегодняшний Башкортостан; способствует постижению сути народной педагогики как 

конкретно-исторического и национально-особенного проявления содержания духовно-

нравственных ценностей человечества в сфере подготовки новых поколений каждого народа 

к жизни и труду.  

Общечеловеческие духовно-нравственные ценности своим воспитательно-

развивающим потенциалом оказывают благородное воздействие на характер и особенности 

проектирования и осуществления педагогических действий в процессе преподавания 

предметов учебного плана и проведения досуговых дел в студенческой или ученической 

среде. В практической работе реализуется педагогическая позиция человекопоклонничества, 

адекватная актуальным идеям времени и общечеловеческим духовно-нравственным 

ценностям, помещающая растущего человека в центр образовательно-воспитательного 

процесса и отводящая ему социально-психологическую роль субъекта собственного 

развития. Эта позиция приемлема как для педагогического персонала, так и для 

обучающегося контингента, поскольку позволяет привести в движение индивидуально-

личностное начало функционирующей педагогической системы и переместить акцент в 

деятельности педагогов на реализацию в полной мере отвечающую его статусу 

коррекционно-управленческой функции – на руководство жизнедеятельностью 

воспитанников не в форме постоянной опеки, а в виде целостной совокупности 

воодушевляющих детей и юношество благожелательных воспитательных советов, 

пожеланий, инструкций, указаний, рекомендаций по осуществлению личностного и 

профессионального самосовершенствования. 

Необходимость методического обеспечения процесса воплощения общечеловеческих и 

национальных духовно-нравственных ценностей в систему профессиональной подготовки 

будущих учителей начальных классов предполагала научную интерпретацию и 

теоретическое обоснование включения в контекст занятий по педагогике материала о 

духовно-нравственных ценностях человечества и базовых национальных ценностях, а так же 
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осуществлению тактических и оперативных действий по педагогическому управлению 

данным процессом. 

Наш психологический расчет состоял в воздействии социально одобряемыми духовно-

нравственными ценностями человечества на все сферы личности каждого студента в 

процессе изучения педагогических дисциплин. В потребностно-мотивационном плане они 

как нечто профессионально значимое увлекали юношей и девушек соответствующей 

деятельностью по их освоению и овладению ими. Они регулировали профессионально 

выгодное переструктурирование формирующихся у будущего учителя начальных классов 

мотивов изучения профессии, выводя на первую позицию в иерархии мотивов те, которые 

предполагали реализацию духовно-культурных и образовательно-воспитательных запросов 

общества. В интеллектуально-мировоззренческом плане эти ценности наполняли сознание 

занимающегося на факультете положениями разумного устройства и существования земной 

цивилизации – о мирном сосуществовании народов, о любви к родным и привязанности к 

отчему краю, о здоровом образе жизни, о моральном облике высокой человечности, о 

трудолюбии, о милосердии, о доброте и т.д. Занимая приоритетные позиции в сознании 

будущих учителей, эти заповеди предшествующих поколений ориентируют студента на 

непрестанный поиск оптимальных возможностей для общего и профессионального 

самосовершенствования. В эмоционально-волевом плане они успешно способствовали 

развитию в студенческой среде морально высоких чувств, выражающих устремленность 

будущего учителя к развитию и саморазвитию себя как гражданина и наставника детей, 

достойного ожиданий общества. Эти ценности стимулировали зачастую и волевое 

становление юношей и девушек, укрепляли их решительность и настойчивость в овладении 

педагогическим профессионализмом. В деятельностно-поведенческом плане они 

подпитывали активность наших студентов в профессионально-педагогическом 

самосовершенствовании, помогали им организовывать свою направленность на поиск и 

освоение профессионально значимого материала. 

В теоретическом плане формирование педагогического профессионализма мы 

связываем с последовательным совершенствованием будущим учителем своей 

профессионально-педагогической культуры, представляющей собой систему 

общечеловеческих идей, профессионально-ценностных ориентаций и качеств личности, 

универсальных способов познания и гуманистических технологий педагогической 

деятельности (В.А. Сластенин); наращиванием творческого начала в воспитательно-

образовательной деятельности; всесторонним освоением широкого диапазона 

общечеловеческих и отечественных духовно-нравственных ценностей, упрочением и 

утверждением активной гражданской позиции.  

Выводы. Исходя из этого, представляется чрезвычайно важным одно обстоятельство, 

подтвержденное вузовской практикой: овладение молодыми людьми теоретико-

методологическими основами и методикой действенного влияния на сознание, чувства и 

поведение учащихся начальных классов детерминирует, в свою очередь, возрастание 

потребности будущих учителей в профессионально-педагогическом, а также в 

общеличностном самосовершенствовании. 

Пополнение профессионально-педагогического мировоззрения будущих учителей для 

начальной школы общечеловеческими и отечественными духовно-нравственными 

ценностями, как правило, оправдывает себя уже в период педагогической практики 

студентов в школах, в самостоятельной работе после окончания вуза, способствуя духовному 

развитию и воспитанию младших школьников.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

 СТАНОВЛЕНИЕМ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ВУЗЕ 

 
Статья посвящена научному анализу особенностей педагогического управления процессом 

профессиональной подготовки будущих учителей. Дана характеристика источников 

профессионально-педагогического становления студентов педагогической академии, овладение 

которыми повышает уровень общеличностной и профессионально-педагогической зрелости 

будущего учителя. 

Ключевые слова: подготовка будущих учителей, педагогическое управление, источники 

профессионально-педагогического становления студентов, педагогическая культура. 

 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или 

практическими задачами. В современных условиях гуманизации современной школы 

возросла потребность в подготовке высококвалифицированных специалистов по обучению и 

воспитанию младших школьников, способных осуществлять инновационную деятельность в 

контексте личностно-ориентированной педагогики, в задействовании в этом процессе 

комплекса воспитательно-развивающих средств. 

Вопрос о важности исследования психолого-педагогических проблем подготовки 

будущих учителей обусловлен возрастанием роли человеческого фактора в различных 

сферах жизни общества. В одной из своих основных работ, посвященных проблеме 

человекознания, Б.Г.Ананьев подчеркивал исключительно важное значение исследования 
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человека как субъекта труда, субъекта познания, коммуникации и управления, как предмета 

воспитания [1, С. 5]. Психолого-педагогические рекомендации, связанные с педагогическим 

управлением профессионого становления будущего учителя, в этом случае реализуются 

опосредованным путем: через организацию объективных условий по профессиональной 

подготовке и организации педагогического процесса и деятельности учителя. В связи с этим 

у будущего педагога возрастает потребность в знании о собственных способностях и путях 

их реализации на основе приобретенных предметных знаний, умений, навыков, творческих 

параметров деятельности. 

При этом необходимо учитывать, что научная организация педагогического управления 

требует от управляющей подсистемы системного анализа ситуаций, построения модели 

управляемого объекта, его возможных модификаций, моделирование процесса 

профессиональной деятельности управленца и поведения личности обучающегося как 

составной части управляемой педагогической системы. 

Управление педагогическим процессом становления высококвалифицированных 

специалистов по образованию и воспитанию младших школьников в период обучения на 

факультете педагогики и методики начального образования педвуза связано с получением и 

переработкой соответствующей информации и включает в себя четыре блока: 1. блок сбора 

информации. Оценка самой информации при этом осуществляется на основе исследования 

мотивации субъекта, выяснения уровня профессиональной компетентности и опыта 

управленческой деятельности;  2. блок постановки цели, принятия решения, разработки 

программы действий. Блок связан с построением гипотезы, образа желаемого результата; 3. 

процессуальный блок. Он связан с практической деятельностью по решению поставленных 

задач управления; 4. блок, включающий в себя контроль и оценку результатов 

управленческой деятельности, сравнение результатов с поставленными целями. 

Особенности управления педагогическим процессом связаны с формированием 

интересов, развитием мотивационно-потребностной сферы личности и установки на 

профессиональную подготовку личности студента. Для того, чтобы обеспечить повышение 

качества подготовки школьных учителей, необходимо постоянно ставить задачи развития и 

закрепления у студентов глубоко внутреннего устремления к профессионально-деловому 

самосовершенствованию, росту педагогической культуры.  

На уровне методологического анализа особенностей педагогического управления 

необходимо отметить, что большинство исследователей ориентируются на формирование и 

развитие познавательной мотивации, познавательных способностей обучаемых на разных 

уровнях образовательной системы, но не затрагивают вопросы мотивации как функции 

управления. Однако, по нашему размышлению, в деятельности преподавателя высшей 

школы данная функция занимает особое место, поскольку выступает основным 

инструментом, с помощью которого реализуются стимулирующие цели управления. 

Управление процессом развития и закрепления у студентов глубоко внутреннего 

устремления к постоянному и неуклонному росту педагогического мастерства требует 

достаточной информации: о содержании педагогического процесса, его функционировании 

на основе присущих ему принципов, о методах и формах решения управленческих проблем; 

о направленности образования и задачах формирования устремленности конкретной 

личности; о внутреннем содержании личности студента, ее установках, потребностях, 

ценностных ориентирах; о методах и средствах, источниках, определяющих эффективное 

функционирование педагогического процесса и организационно-методическое обеспечение 

профессиональной подготовки будущих учителей-воспитателей. 

На основе проведенного анализа научно-педагогической литературы были выявлены 

следующие требования, необходимые для построения модели управления: модель 

управления должна носить этапно-уровневый характер; соответствовать цели и предмету 

управления; быть адекватной поступающему потоку информации; отражать как динамику 

педагогического процесса, так и управление этим процессом; соответствовать уровню 
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взаимодействия участников процесса управления; быть адаптивной, учитывать 

изменяющиеся условия управления педагогическим процессом. 

Очевидно, что условия научного проектирования новой образовательной системы, 

осуществления научно-методической работы в образовательном учреждении, связаны с 

выявлением принципиально новых ценностных оснований и целевых ориентиров 

проектируемых изменений в сфере образования и  отражены в научных концепциях А.Г. 

Асмолова, В.В. Давыдова, В.И. Загвязинского, В.В. Краевского, Л.П. Крившенко, И.И. 

Легостаева, Т.Ю. Ломакиной, А.М. Новикова, М.М. Поташника, В.В. Рубцова, В.А. 

Сластенина, Т.И. Шамовой, Г.П. Щедровицкого.  

Разрабатываемая нами система педагогического управления профессиональным 

становлением будущего учителя основывается на психолого-педагогических 

закономерностях; предполагает достижение конкретных целей образования и практической 

деятельности специалистов в области начального образования; направлена на подготовку к 

качественному и высококвалифицированному выполнению практических функций; строится 

на принципах гуманизации, сотрудничества и сотворчества. Проблема, на наш взгляд, 

заключается в искусстве проектирования образовательного процесса, эффективном 

использовании преимуществ традиционной и инновационных форм обучения, внедрении 

инновационных методик обучения с ориентацией на региональный социальный заказ 

(например, дистанционного обучения), в обеспечении учебного процесса современной 

научной, методической и учебной литературой, в использовании информационных 

технологий для осуществления качественного учебного процесса.  

Мы считаем, что зона профессионально-педагогического самосовершенствования 

будущих педагогов может быть значительно расширена за счет наполнения образовательно-

воспитательного пространства и досугового времени студентов полноценной в 

познавательном отношении и педагогически значимой жизнедеятельностью, а также 

целенаправленного использования соответствующих педагогических средств и источников 

информации, позволяющих обучающимся в вузе осваивать профессионально-

педагогическую культуру. 

Научное представление педагогических средств и источников информации 

сопровождается характеристикой присущего каждому из них обучающе-образовательного и 

воспитательно-развивающего потенциалов. 

Первый источник профессионально-педагогического становления будущих учителей-

воспитателей в условиях функционирования педвуза – образовательно-воспитательный 

процесс учебного заведения во всем богатстве его многоликих проявлений, его обучающе-

образовательный и воспитательно-развивающий потенциал. 

Теоретико-методологическое обоснование высокой социальной значимости и 

исключительной научной целесообразности осмысленного включения в содержание 

профессиональной подготовки регулярного пополнения наставнической информации о всех 

имеющих отношение к этой работе психолого-педагогических феноменах и учебно-

воспитательных реалиях, о логике их расположения в структуре учебных курсов, о методике 

преподнесения информации об их сути, содержании и методике донесения до сознания 

обучаемых в многолетней профессионально-подготовительной деятельности вуза. Трактовка 

сущности изучаемых учебных дисциплин как носителей обобщенной информации о 

функционировании образовательно-воспитательной среды, демонстрация ее использования в 

предметном обогащении профессионально-личностной культуры будущих учителей-

воспитателей. Научно-психологическая интерпретация специфики и особенностей 

проявления внутренней взаимосвязи профессионально-педагогического мастерства 

вузовских наставников и происходящих в сознании личности будущего учителя-воспитателя 

изменениях в потребностно-мотивационной, интеллектуально-мировоззренческой, 

эмоционально-волевой, деятельно-поведенческой сферах. Предоставление студентам 

реальной возможности сравнивать и сопоставлять личное искусство разных преподавателей 

вуза, факультета по предметно-профессиональной подготовке, размышлять над тонкостями 
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ситуативного выбора ими наиболее приемлемых методических приемов, оптимальных 

технологий работы в сходных жизненно-практических обстоятельствах. 

Второй источник –педагогический опыт профессиональной деятельности 

общеобразовательных, специальных и дополнительных образовательно-воспитательных 

учреждений. 

Достойная индивидуально-творческого заимствования постановка педагогами задач 

целенаправленной подготовки детей к самостоятельной жизни, к включению в 

интеллектуальную, трудовую, духовно-нравственную, правовую, экологическую, 

экономическую, эстетическую, физкультурно-спортивную и иную социально значимую 

жизнедеятельность общества. Методологически обоснованное использование в качестве 

фундаментальной научной основы для проектирования и управления образовательно-

воспитательной деятельностью в многонациональном детско-юношеском сообществе школы 

содержания общечеловеческих и национальных духовно-нравственных ценностей. 

Предоставление молодому поколению Отечества путем дифференциации образовательно-

воспитательных учреждений по направлениям деятельности благоприятных условий для 

всестороннего развития и последовательного совершенствования всех пригодных для 

профессионального самоопределения природных задатков 

Третий источник – педагогически сориентированное содержание публикуемых 

средствами массовой информации материалов об образовательно-воспитательной 

деятельности учреждений с педагогической направленностью.  

Профессионально-журналистское преломление в доступных массовому читателю, 

зрителю и слушателю изданиях и передачах прогрессивных педагогических идей, а также 

оригинально-авторского применения их в образовательно-воспитательной деятельности, 

подготавливающей подрастающее поколение к жизни и труду. Аналитическое, экспертно-

оценочное описание использования в школах примеров героического участия земляков в 

ратных событиях и трудовых деяниях республиканского и государственного масштабов, в 

научных открытиях, в культурно-массовых мероприятиях. Привлечение внимания 

общественности к практике лучших педагогических коллективов по приобщению молодого 

поколения национальной республики к традиционным видам и способам хозяйствования, 

ремеслам, культуре оформления жилища, одежды и т. п. Транслирование и научное 

исследование фактов подключения наставниками своих подопечных к массовым народным 

празднествам, гуляниям и т. п. в целях их поликультурного образования, эффективной 

социализации, воспитания толерантности. Демонстрация позитивно воспринимаемой 

местными жителями практики высокорезультативного освоения детьми, подростками, 

юношами и девушками национальных видов спорта, народных подвижных игр и т. п.  

Четвертый источник: учебная и методическая литература по специальности. 

Рекомендуемое будущим учителям-воспитателям содержание данного источника 

позволяет создать в сознании обучающихся своеобразное панорамное видение каждым 

выпускником вуза базы применения знаний по специальности. Литература такого рода 

способствует четкому очерчиванию реальных границ распространения специально-

предметного действия в системе образования. Ее содержание формирует в сознании 

обучающихся стержень для опредмеченного обогащения и упрочения специально-

предметной и профессиональной педагогико-методической культуры. 

Пятый источник: научно-педагогическая литература. 

Научные монографии, а также диссертации по итогам научно-педагогических 

исследований и их авторефераты способствуют своим содержанием проникновению 

студенческого сознания вглубь интересующих будущих учителей-воспитателей психолого-

педагогических фактов и явлений. Логикой проведения научно-педагогических 

исследований их авторы учат новое поколение педагогов программировать и приводить в 

движение процессы всестороннего развития подопечных, а на этом фоне – отслеживать 

характер и особенности содержания отдельных личностных качеств и свойств под влиянием 
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наставнических воздействий, прививают будущим специалистам культуру гуманистического 

развивающего воздействия на подопечных. 

Ознакомление будущих педагогов с массивом доступных монографических и 

реферативных представлений хода и итогов научно-педагогических исследований вносит в 

профессиональное сознание обучающихся методологически ценное организующее начало, 

высоконаучный управленческий момент, поднимает их сознание на достаточную высоту и 

широту восприятия психолого-педагогических феноменов и школьно-производственных 

реалий. Целенаправленная проработка источников научно-педагогического характера – ключ 

к искусству научного описания целенаправленно изменяемой специалистами-педагогами 

образовательно-воспитательной среды, а соответственно – и творческого представления 

результатов собственных поисков в курсовых и дипломных работах, в докладах и 

публикациях студентов на международных, всероссийских, региональных и внутривузовских 

научно-практических конференциях. 

Шестой источник: художественная литература о школе и учителе в образовательно-

воспитательном контексте. 

Художественно-творческим обобщением и воспроизведением картин 

функционирования различных звеньев системы образования у разных стран и народов 

литература этого рода способствует формированию в сознании будущего специалиста 

представления об общественно-исторической обусловленности характера и содержания 

подготовки подрастающих поколений к полноценному участию в историческом процессе. Ее 

содержание приближает сознание студентов к непосредственным образовательно-

воспитательным реалиям прошлого и настоящего, к поучительной конкретике 

функционирования института воспитания в истории человечества, опредмечивает генезиз 

возникновения и становления современной системы образования. Художественная и 

публицистическая литература о школе и учителе-воспитателе раскрывает разнообразные 

стороны педагогического новаторства и творчества учителей и родителей в области 

социализации и повышения уровня многообразной культуры детей. 

Седьмой источник – образ жизни народов, населяющих сегодняшний Башкортостан, 

его обучающе-образовательный и воспитательно-развивающий потенциал. 

Организуемое вузовскими наставниками погружение будущих учителей-воспитателей 

в образ жизни местных народов позволяет формировать и укреплять в их сознании 

убежденность в том, что историческое величие и высокая духовность народов, населяющих 

сегодняшний Башкортостан, предопределена их стремлением к сохранению и 

преумножению гуманистической культуры как опыта народного воспитания. На примере 

лучших школ Республики Башкортостан студенты вуза профессионально анализируют и 

положительно оценивают возможность перенесения опыта семейного воспитания в 

образовательное пространство школы. Студенты осваивают образцы сотрудничества школы, 

семей учащихся и местной общественности в разнообразной подготовке подрастающих 

поколений к расширенному воспроизводству своей регионально-этнической культуры, к 

созиданию новых материальных и духовных благ. 

Восьмой источник: мировая и национальная культура. 

Провозглашенная государством и субъектами Российской Федерации в 

соответствующих законах об образовании декларация о необходимости постижения 

обучающейся молодежью мировой и национальной культуры как цели функционирования 

системы образования воспринимается и расценивается нами в качестве отправного пункта 

содержания всех педагогических систем страны. Основательное познание феноменов 

мировой культуры способствует освоению будущими учителями-воспитателями явлений 

национальной культуры, а те в свою очередь содержательно обогащают и объективируют в 

сознании студентов соответствующие феномены культуры мировой. Осмысление данного 

факта способствует проникновению студенческого сознания в существеннейшие сферы 

изучаемых психолого-педагогических явлений и управление этими явлениями на 

достаточном теоретико-методологическом уровне. 
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Выводы. Методическое сопровождение профессиональной подготовки педагогов на 

основе использования определенного комплекса педагогических средств и источников 

способствует повышению уровеня общеличностной и профессионально-педагогической 

зрелости наших студентов, наращиванию потенциала общей и профессиональной культуры.  
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Головнева Н.А. 

ПЕДАГОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ 

СТАНОВЛЕННЯМ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ У ВНЗ 

 

Стаття присвячена науковому аналізу особливостей педагогічного управління процесом 

професійної підготовки майбутніх вчителів. Дана характеристика джерел професійно-

педагогічного становлення студентів педагогічної академії, оволодіння якими підвищує рівень 

общелічностного і професійно-педагогічної зрілості майбутнього вчителя. 

Ключові слова: підготовка майбутніх вчителів, педагогічне управління, джерела 

професійно-педагогічного становлення студентів, педагогічна культура. 

 

N. Golovneva 

PEDAGOGICAL MANAGEMENT OF FUTURE TEACHERS’ PROFESSIONAL  

DEVELOPMENT IN HIGH SCHOOL 

 

The article is devoted to scientific analysis of the peculiarities of pedagogical control to provide 

methodical potential of future instructors’ professional training. The author gives the definition of 

sources of students’ professional pedagogical development, mastering of which raises the level of 

students’ personal and pedagogical maturity. 

Keywords: training future teachers, teacher management, sources of professional education of 

students, teaching culture. 
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УДК 378.                                                                                           Зарицька А.І. (ВІКНУ)  

Турченко Ю.В. (ВІКНУ) 
 

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 
 

У статті аналізується використання інноваційних технологій щодо вивчення 

української мови як іноземної, їх взаємодію з традиційними формами і методами викладання 

дисципліни, зокрема, розглядаються технології інтерактивних методів, які традиційне 

викладання зроблять цікавим та допоможуть підвищити ефективність навчального процесу і 

рівень знань. Особлива увага приділяється характеристиці рольових ігор. Проаналізовано 

програму створення презентацій Power Point як форму роботи, яка допоможе легко засвоїти 

новий лексичний та граматичний матеріал. 

Ключові слова: інноваційні технології, українська мова як іноземна, навчальний процес. 
 

Постановка проблеми. Розвиток українського суспільства на сучасному етапі 

характеризується виведенням освіти в Україні на рівень розвинутих країн світу. Закріплення 

Конституцією України статусу української мови як державної зумовлює зростання її 

значення у всіх сферах українського суспільства: вона є мовою державних органів влади, 

мовою радіо і телебачення, преси, художньої літератури, мовою науки й освіти, засобом 

спілкування людей у виробничій і культурній сферах. Ці функції української мови актуальні 

не тільки для носіїв мови, а й для іноземців.  

Методика викладання української мови як іноземної  порівняно молода наука. Саме 

цим зумовлена увага викладачів, методистів до інновацій. Проблема удосконалення форм і 

методів викладання української мови як іноземної, їх постійного оновлення, пристосування 

до нових умов життя останнім часом не виходить з розряду актуальних для вищої освіти. 

Сучасна наука вже має певний досвід у розв’язанні подібних питань. Так, на сьогодні вже є 

значна кількість праць, у яких розглядається сутність інновацій у викладанні української 

мови як іноземної, тому перед викладачем у ВНЗ постає проблема пошуку шляхів 

підвищення пізнавального інтересу до вивчення мови, закріплення їхньої позитивної 

мотивації до навчання.  

Отже, використання інноваційних технологій у навчанні, їхня взаємодія з традиційними 

формами та методами викладання дисципліни дає можливість вирішити цю проблему. Немає 

жодної класифікації методів навчання, яка охопила б широкий та різноманітний діапазон 

традиційних та нетрадиційних методів викладання української мови як іноземної. 

Неможливо зупинятися на використанні тих чи інших методів окремо. Лише поєднуючи 

традиційні та нетрадиційні методи викладання української мови як іноземної у вищих 

навчальних закладах можна отримати високий результат. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Узагальнено-теоретичний аспект щодо 

поняття педагогічної технології розроблений сучасними педагогами: В. Безпалько, 

М. Кларіним, Б. Лихачовим, В. Монаховим, Г. Селевко та іншими. Проблему використання 

інноваційних методів розглядали такі вчені, як: О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, 

В. Загвязинський, Н. Юсуфбекова та інші. Проблеми мовної підготовки аналізуються у 

науковій літературі Т. Кошелева,  Г. Попова, І. Соломаха,  Суміна, Н. Ушакова, Н. Хлизова. 

Значну кількість публікацій науковців присвячено аналізу вивчення української мови як 

іноземної: Я. Гладир, І. Жовтоніжко, Т. Єфімова, А. Кулик, Т. Лагута, О. Тростинська, 

Г. Тохтар, Б Сокіл та інші. Використання інноваційних технологій під час викладання 

іноземних мов розглядали О. Коваленко, Є. Можар, Л. Олійник та інші. 

Українська вища школа накопичила немалий досвід викладання української мови як 

іноземної. З кожним роком усе більше застосовують новітні методи і прийоми навчання із 

використанням технічних засобів: аудіовізуальні методи, комп’ютеризовані програми, що 

мають на меті за досить обмежений час навчити іноземців використовувати стандартні мовні 

конструкції, відпрацювати навички спілкування у різноманітних життєвих ситуаціях, надати 

основи правил письма та ключ до взаєморозуміння з носіями іншої мови, а також 

підготувати до спілкування, ознайомити з традиціями та культурою країни. В підручнику 

«Методика викладання іноземних мов у вищій школі» за редакцією Ю. Жлуктенка 
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звертається увага на те, що «вивчення іноземної мови у ВНЗ саме по собі не може бути 

самоціллю. Воно повинне озброїти майбутнього фахівця широкими можливостями 

одержання з джерел такої інформації, яку можна було б використати в інтересах його 

професії»[8]. Перед викладачем української мови вищих навчальних закладів постає 

завдання навчити іноземця користуватися українською мовою в процесі формування його 

загальнолюдських і фахових знань, створити такі умови вивчення української мови, щоб 

вони могли активно послуговуватися нею в усіх сферах громадського життя, оскільки 

іноземці використовують мову і як інструмент набуття професійних знань, і як засіб 

повсякденного спілкування. Застосування на практиці інноваційних методологічних підходів 

надає можливість викладачам мови впроваджувати та удосконалювати нові методи роботи, 

підвищувати ефективність навчального процесу та рівень знань. 

Формулювання цілей статті. Запропонована стаття має на меті дослідити особливості 

використання інноваційних технологій у викладанні української мови іноземцям, їхню 

взаємодію з традиційними формами та методами викладання дисциплін.  

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

− вивчення літератури з методики викладання української мови як іноземної; 

− дослідження особливостей використання інноваційних технологій під час викладання 

української мови як іноземної. 

Виклад основного матеріалу. Стрімкі зміни, що відбуваються в українському 

суспільстві, осучаснення освітньої системи, досягнення в галузі теорії та практики навчання 

ставлять перед освітньою системою України необхідність оновлення змісту та методів 

застосування інноваційних підходів до викладання української мови як іноземної. Стрімкий 

вихід України у світовий та європейський простір створює потребу певних змін у галузі 

освіти, та особливо в галузі викладання іноземних мов у вищій школі. Одним із сучасних 

методів являється використання комп’ютерних технологій, який відкриває перед слухачами 

доступ до нових джерел інформації, підвищує їх мотивацію до отримання інформації, 

підвищує ефективність самостійної роботи, дає нові можливості для творчості. 

 Методичні переваги навчання українській мові як іноземній за допомогою 

мультимедійних засобів свідчать, що цей метод має більший ступінь інтерактивного 

навчання, дає можливість обирати темп та рівень завдань, покращує швидкість засвоєння 

граматичних конструкцій та накопичення словникового запасу. Також до безумовно 

технічних переваг цього методу можна віднести можливість використання інтерактивних 

відео - та аудіо роликів при навчанні усному мовленню. Демонструючи схеми, фото та 

малюнки за тематикою мовного спілкування, реалізується принцип наочності. 

Запровадження мультимедійних технологій створює умови для інтерактивного спілкування, 

що на сьогоднішній день є найважливішою складовою навчального процесу. 

Використовуючи мультимедійні технології викладач може подати інформацію в абсолютно 

новій та ефективній формі, зробити її більш повною, цікавою та наближеною до тематики 

спілкування, що вивчається [3]. А також, мультимедійні технології дозволяють розробити 

яскраві та більш цікаві вправи на говоріння, а також важливо те, що засвоєння нової 

інформації проходить в ігровій формі – активна участь у діалогах та рольових іграх, читання 

текстів, засвоєння основних граматичних конструкцій, вивчення стандартних письмових 

граматичних та лексичних правил, основним результатом чого буде володіння і розуміння 

мови.  

Використання інноваційних методів допоможе зробити традиційне викладання 

української мови як іноземної цікавим, підвищити ефективність навчального процесу і 

рівень знань слухачів, враховуючи їх інтереси, нахили, здібності. Поєднання традиційного 

досвіду – сприймання нового матеріалу, засвоєння, осмислення, узагальнення – але у 

незвичайних формах.  

Термін «інновація» латинського походження й означає зміну, введення нового. У 

педагогіці термін позначає нововведення, оновлення процесу навчання. Інноваційні 

технології містять такі підходи до викладання іноземних мов, як: 
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- Інтерактивні методи викладання. 

- Використання технічних засобів навчання (комп’ютерних та мультимедійних, мережі 

Internet) для контролю знань, зберігання і використання навчальних матеріалів. 

У методології викладання української мови як іноземної допомагають інтерактивні 

методи викладання іноземних мов. Інтерактивне навчання можна визначити як взаємодію 

учасників процесу здобуття знань за допомогою викладача, що володіє методами 

спрямованими на оволодіння знаннями [5]. Провідними ознаками та інструментами 

інтерактивної педагогічної взаємодії є: полілог, діалог, між суб'єктні відносини, свобода 

вибору, створення ситуації успіху, позитивність і оптимістичність оцінювання, рефлексія та 

інше. На уроках викладання української мови як іноземної використовуємо такі форми 

інтерактивних методів: «Незакінчені речення», «Мозковий штурм», «Вилучи зайве», «Обмін 

думками», «Інтерв’ю», «Роз'єднай слова», «Дешифрувальник», «Алітерація імені» (особливо 

ефективно використовувати при організації знайомства групи або при вивченні теми 

«Зовнішність і характер людини»), «Заверши фразу», «Комплімент», «Прогноз погоди», 

«Асоціації», «Алфавіт» (дозволяє повторити практично всю лексику з теми), «Хвилина 

розмови», «Зміна співбесідника» (тренування діалогічного мовлення) та інші [5]. 

Використання інтерактивних методів у педагогічному процесі спонукає викладача до 

постійної творчості, вдосконалення, зміни, професійного зростання, розвитку. Адже 

знайомлячись з тим або іншим інтерактивним методом, викладач визначає його педагогічні 

можливості, ідентифікує з особливостями слухачів, приміряє до своєї індивідуальності. І ця 

інноваційна діяльність не залишає педагога, поки він усвідомлює, що інтерактивні методи 

навчання є дієвим педагогічним засобом, а використання в педагогічному процесі технології 

інтерактивного навчання – необхідна умова оптимального розвитку і тих, хто вчиться, і тих, 

хто навчає. 

У процесі використання інноваційних технологій, як правило, застосовують рольові 

ігри. Уроки вивчення української мови як іноземної не є винятком. Ігри розвивають 

пізнавальний інтерес, активізують розумову діяльність. Гра розвиває спостережливість, 

вчить робити висновки, зіставляти окремі факти. Під час гри краще засвоюється матеріал, 

застосовуються набуті знання в нових ситуаціях. Рольова гра вимагає прийняття конкретних 

рішень у проблемній ситуації в межах ролі. Рольові ігри складаються з певної кількості 

завдань, які мають на меті прийти до згоди або знайти взаємодію з партнером і вимагають 

прийняття конкретних рішень у проблемній ситуації в межах ролі.. У рольових іграх 

обов`язково формуються соціально-рольові відносини учасників. Від слухачів вимагається 

вирішити поставлене завдання і правильно програти свою соціальну роль. Наведемо 

приклади ситуативно-рольових ігор, які використовуємо у навчанні: «Розмова у вагоні», «У 

таксі», «Ми заблукали», «Вибачте, як пройти до..», «У банку», «Купуємо сувеніри», «Біля 

театральної каси», «Музеї нашого міста», «Ходімо у кіно» та інші. 

Оволодівши програмою створення презентацій Power Point, викладач сам стає 

режисером свого заняття. Програма проста у використанні, вона дозволяє педагогові 

створити анімаційний опорний конспект уроку, включити відео- і аудіофрагмент, зобразити 

в динаміці якесь явище, подію, що допоможе легко засвоїти новий лексичний чи 

граматичний матеріал. Особливо використовуємо презентації під час вивчення нової лексики 

з тем «Навчання», «Продукти», « Вулиця», «Місто», «Транспорт», «Магазин», «Відпочинок» 

та інші. 

Висновки. Таким чином, застосування на практиці інноваційних методологічних 

підходів значно поліпшує якість презентації навчального матеріалу та ефективність його 

засвоєння студентами, збагачує зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію до вивчення 

української мови, створює умови для більш тісної співпраці між викладачами і студентами. 

Нові інноваційні технології у викладанні української мови як іноземної продовжують 

з’являтися. Це вказує на перспективу подальшого наукового дослідження в сфері пошуку та 

застосування ефективних інноваційних підходів при вивченні української мови як іноземної. 
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Зарицкая А.И., Турченко Ю.В. 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА КАК 

ИНОСТРАННОГО 

 

В статье анализируется использовании инновационных технологий при изучении 

украинского языка как иностранного, их взаимодействии с традиционными формами и 

методами преподавания дисциплины, в частности, рассматриваются технологии 

интерактивных методов, которые традиционное преподавание сделают интересным, помогут 

повысить эффективность учебного процесса и уровень знаний. Особое внимание уделяется 

характеристике ролевых игр. Проанализирована программа создания презентаций Power Point 

как форма работы, которая поможет легко усвоить новый лексический и грамматический 

материал. 

Ключевые слова: инновационные технологии, украинский язык как иностанный, учебный 

процесс. 

A. Zaritska, Y.Turchenko  

NNOVATIVE METHODS OF TEACHING UKRAINIAN LANGUAGE AS  

A FOREIGN ONE 

 

The article tells about the usage of innovative technologies in the process of studying Ukrainian 

language as a foreign one, their interaction with traditional forms and methods of teaching a subject. 

Special attention is paid to team working technologies, which would make the process of teaching much 

more interesting, would help to raise effectiveness of an educational process and to improve academically. 

The main emphasis is put on characteristics of role-playing games. Power Point Program, which is used 

for presentations, was thoroughly analyzed as a form of work, that would help to learn new lexical and 

grammatical material more easily. 

Keywords: the innovative technologies, ukrainian as a foreign language, the learning process. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ 

 
Сучасні війни та конфлікти мають свої особливості протікання. Враховуючи особливості 

протікання сучасних війн та конфліктів, розглянути процеси модернізації передових армій 

світу, зокрема США. Така модернізація вимагає змін у навчально-виховному процесі підготовки 

військовослужбовців, зокрема курсантів військових закладів. Комплексне поєднання 

управлінських реформ, технологічного переоснащення і психологічно-інтелектуальної 

адекватності військовослужбовців, особливо офіцерів, забезпечує високий рівень боєздатності 

збройних сил країни. Нові способи збройної боротьби, зміна тактики ведення військових 

операцій, нове озброєння спричинюють необхідність постійного навчання військовослужбовців. 

Нові інформаційні технології дають можливість створення нових форм і методів навчання. Але 

при цьому форми і методи навчання у військовій школі носять переважно практичну 

спрямованість. Визначено напрямки вдосконалення педагогічного процесу навчання з 

урахуванням психологічного навантаження і національно-патріотичної спадщини України. 

Ключові слова: навчально-виховний процес, психологічні навантаження, підготовка 

військовослужбовців. 

 

Вступ. Контроль сировинних ресурсів, особливо енергетичних стає основним у 

міжнародних відносинах країн на початку ХХІ століття. Військово-політична ситуація у світі 

формується на його основі, а також з врахуванням боротьби за ринки збуту у випадку 

перенасичення економіки. Для України важливою є національна безпека в нових 

швидкозмінних умовах існування яка забезпечується наявністю національних збройних сил 

відповідної якості. При цьому слід врахувати, що Україна уже двічі - в XVII столітті й на 

початку XX-го - не змогла здобути справжньої незалежності лише тому, що не вдалося 

забезпечити національну безпеку. 

Постановка задачі. Комплексне поєднання управлінських реформ, технологічного 

переоснащення і психологічно-інтелектуальної адекватності військовослужбовців, особливо 

офіцерів, забезпечує високий рівен боєздатності збройних сил країни. Нові способи збройної 

боротьби, зміна тактики ведення військових операцій, нове озброєння спричинюють 

необхідність постійного навчання війсковослужбовців. Нові інформаційні технології дають 

можливість створення нових форм і методів навчання. Але при цьому форми і методи 

навчання у військовій школі  носять переважно практичну спрямованість. Істотний вплив на 

вибір методів навчання визначає рівень освіченості курсантів. 

Аналіз останніх досліджень. У всіх арміях світу загальні принципи підготовки 

військових кадрів приблизно однакові. Разом з тим, кожна країна пройшла свій, саме їй 

властивий, шлях історичного розвитку. Ці національні особливості обумовлюють певні 

відмінності в системі відбору кандидатів для військової підготовки, підходів до організації і 

змісту навчання. 

Особливістю російської системи підготовки офіцерів є [1] фундаментальність 

підготовки як загальнонаукової, так і військово-професійної. Лейтенант Збройних Сил Росії, 

прибуваючи у війська, відразу здатний приступити до виконання посадових обов'язків. У 

арміях провідних країн світу випускники військово-навчальних закладів, як правило, 

потребують додаткової підготовки. Наприклад, в США випускники військових академій 

(Вест-Пойнт, Колорадо-Спрінгс, Аннаполіс) після чотирьох років навчання здобувають вищу 

освіту, ступінь бакалавра і загальну військову освіту. Але перед призначенням на посаду всі 

офіцери проходять курс спеціалізації в школах родів військ і служб по вибраній 

спеціальності строком від 4 до 8 тижнів. Випускники військових училищ Великобританії 
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також після отримання первинного офіцерського звання, як правило, додатково йдуть на 

курси спеціалізації при навчальних центрах родів військ. 

Іншою відмінною рисою підготовки майбутніх командирів в російських військових 

вузах є її універсальність. Як правило, випускник здатний виконувати обов'язки не тільки за 

штатним призначенням. Об'єм знань, умінь і навиків, отриманих у ВУЗі, дозволяють 

молодому офіцерові швидко освоювати і споріднені військові спеціальності, а також без 

додаткової підготовки виконувати обов'язки по вищестоящих посадах до рівня командира 

батальйону. Наприклад, в німецькій армії, вже перед призначенням на посаду командира 

роти, батареї або ескадрильї офіцери повинні додатково проходити чотиритижневі курси 

командирів підрозділів в школі роду військ. 

Передбачено на учбових заняттях, навчаннях і військових іграх значну частину часу 

відводити на відробіток дій командирів в умовах інформаційного протиборства сторін, 

нестандартної, швидкозмінної бойової обстановки, особливо в гірсько-лісистій місцевості, в 

містах і в умовах обмеженої видимості.  

Окрім цього основна увага приділяється практичній підготовці офіцерів. Наприклад, 

співвідношення теоретичного і практичного навчання має співвідношення 30 і 70 відсотків, 

упроваджені планові системи тренувань і відробітку нормативів як в учбовий, так і в 

позаурочний час. Також передбачено проведення військового стажування курсантів в 

з'єднаннях і частинах постійної готовності в період інтенсивної бойової підготовки, участь 

курсантів в показових заняттях з бойової готовності і бойового злагодження військових 

округів.  

Офіцерське середовище формує особливий склад характеру, стиль поведінку, високий 

рівень відповідальності, відчуття обов’язку, чесне відношення до дорученої справи, 

компетентність, професіоналізм [2]. Створенню такого середовища повинні забезпечувати 

соціальні, психологічні, педагогічні чинники, задіяні ще з навчання у військовому ВУЗі.  

Професія офіцера – це складне інтелектуальне заняття, що вимагає тривалого 

всестороннього навчання і тренування. При цьому майстерність офіцера полягає в управлінні 

озброєним насильством, але не в застосуванні насильства як такого. Стрілянина з кулемета, 

гранатомета або танка це в основному технічне ремесло. Керівництво мотострілковою або 

танковою ротою це абсолютно інший вид уміння. Інтелектуальний зміст військової професії 

вимагає від сучасного офіцера присвячувати від третини до половини свого професійного 

життя організованому навчанню. На Заході розповсюджена прусська система військової 

освіти, що включає ліберальну (загальнокультурну) підготовку і спеціальні освіта за 

професією [3]. Наголошується, що для якісної підготовки професійного офіцерського 

корпусу потрібний не менше 15-20 років (для командирів середньої ланки 5-10 років, 

старшої ланки 10-15 років, вищої ланки 15-20 і більше років). 

Прусська система військової освіти, що віддавала пріоритет загальноосвітній 

підготовці і розвитку аналітичних здібностей офіцера перед власне військовими 

дисциплінами на першому етапі його навчання, була згодом запозичена і іншими західними 

країнами. Найбільш вона розвинена у США. І зараз, при всьому ускладненні сучасної 

військової справи, в елітних американських військових академіях Вест-Пойнта, Аннаполісу і 

Колорадо-Спрінгс власне військові дисципліни займають порівняно скромне місце. Зате за 

загальноосвітнім рівнем і престижності своїх дипломів в суспільстві випускники цих 

академій ні в чому не поступаються випускникам самих кращих і дорожчих університетів 

Америки (Гарвардському, Стенфордському або Уельському). 

Особливістю навчання у військових ВУЗах Туреччини є викладання технічних 

дисциплін на іноземній мові (англійській, французькій і німецькій) [4]. Рівень навчання 

достатньо високий. Велика увага приділяється психологічній і фізичній підготовці майбутніх 

офіцерів. Випускники проходять річну спеціалізацію в училищах родів військ, після чого 

призначаються на посаді командирів взводів.  

Навчальні програми складаються академічною радою училищ і затверджуються 

генеральним штабом. На вивчення військових дисциплін (протягом чотирьох років 
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навчання) відводиться близько 1000 год в рік (таблиця). 

Таблиця 

Частка дисциплін в навчальному процесі військових вузів Туреччини. 

Дисципліни Перший курс Другий курс Третій курс  Четвертий курс  

Спеціальні 50 53,4 63,3 57 

Загальнотехнічні 30 25 20 23 

Гуманітарні 20 21,6 16,7 20 

 

Навчальний рік складається з двох періодів навчання: академічний рік, що включає 

два семестри (16 і 26 тижнів), і практичне навчання в учбовому центрі. В кінці кожного 

семестру курсанти складають іспити з усіх пройдених предметів.  

Якщо в цивільних ВУЗах на курсі навчається по 200 - 250 чоловік, то у військових 

училищах учбові групи створюються з 15 - 20 чоловік, причому на 65 курсантів припадає 

один учбовий кабінет і одна лабораторія (в університетах - один кабінет на 800 - 1000 

студентів).  

В ході учбового процесу командування училища стикається з труднощами по 

укомплектовуванню кафедр викладацьким складом. В даний час значна частина викладачів, 

особливо для читання загальнотеоретичних курсів, запрошується з цивільних вищих учбових 

закладів.  

Приділяється значна увага нових технологій у навчальному процесі. 

Експертами Міністерства оборони США Doom був визнаний потенційним 

прототипом комп'ютерних симуляторів для підготовки бійців спеціальних підрозділів [5]. За 

замовленням Міністерства оборони США дві організації Institute for Creative Technologies і 

Каліфорнійський Університет створили прототип комп'ютерного симулятора для корпусу 

Морської Піхоти - Marine Doom. 

Комп'ютерні стимулятори широко застосовуються в збройних силах США для 

навчання стрільців, водіїв, льотчиків, танкістів, механіків, моряків і так далі. Використання 

симуляторів дозволяє заощадити значні кошти. Вартість одного тренувального польоту 

винищувача F-16 складає близько $15 тис. - в комп'ютерних класах курсант може "літати" 

кілька разів в день. 

Безумовно, комп'ютер ніколи не зможе замінити реальної бойової машини і реального 

військового досвіду, але він здатний допомогти в підготовці солдатів, тим паче, що 

віртуальна реальність нині як ніколи тісно стикається з реальним світом. Наприклад, 

напрацювання софтверної компанії Novalogic, що створила популярну гру Delta Force, 

використовуються для створення бойової системи управління і зв'язку Land Warrior, якою в 

перспективі буде оснащений кожен американський солдат. 

Мета статті. Враховуючи особливості протікання сучасних війн та конфліктів, 

розглянути процеси модернізації передових армій світу, зокрема США. Розглянути зміни у 

навчально-виховному процесі передових армій, що пов’язані нагальними потребами 

сьогодення. Провести паралелі з військовою педагогічною освітою в Україні і визначити 

напрямки вдосконалення педагогічного процесу навчання курсантів з урахування 

національно-патріотичної спадщини. 

Основний матеріал. Ведення військових дій в сучасних умовах зв'язане з 

розмиванням класичних меж між стратегічним, оперативним і тактичним рівнями управління 

за рахунок додання військовим діям комплексного характеру для досягнення військових і 

політичних цілей [6]. 

В сучасних умовах комплексний характер застосування збройних сил продиктований 

необхідністю узгодження традиційних бойових дій із загальними завданнями досягнення 

національних політичних, економічних, військових або інших цілей. Це обумовлено 

різноманітністю характеру і безперервністю процесу появи нових загроз, а також 

невідповідністю традиційної структури збройних сил і оперативних концепцій їх 

застосування вирішуваним завданням і їх інертністю в питаннях модернізації і адаптації до 
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постійних змін простору безпеки. 

Характер сучасних воєн (збройних конфліктів) визначається їх військово-політичними 

цілями, засобами досягнення цих цілей і масштабами військових дій.  

Військовий конфлікт як спосіб вирішення суперечностей між державами з 

двостороннім застосуванням зброї або у разі збройного зіткнення усередині держави може 

відбуватися у формі [7]: 

регіональної війни (конфлікт високої інтенсивності) — війни між державами 

(коаліціями держав), які для досягнення своїх політичних цілей використовують всі сили і 

засоби, не виключаючи застосування зброї масового ураження; 

локальної війни (конфлікт середньої інтенсивності) — війни між державами, що 

ведеться з обмеженими цілями, для досягнення яких використовуються звичайні засоби 

збройної боротьби з обмеженням масштабу і району їх застосування; 

збройного конфлікту (конфлікт низької інтенсивності) — обмеженого збройним 

зіткненням між двома державами або збройного зіткнення усередині держави, яка є 

сукупністю військових (бойових) дій і не переходить у війну (відсутність правового акту про 

оголошення стану війни). 

Характерними рисами сучасної збройної боротьби є: 

широке застосування новітніх систем озброєння і військової техніки, зокрема 

застосування високоточної зброї, засобів повітряного нападу, розвідки і радіоелектронної 

боротьби; 

зростання ролі і значущості протиборства в інформаційній сфері, використання новітні 

інформаційних технологій; 

високоманеврові (мобільні) дії військ (сил) на розрізнених напрямах з широким 

застосуванням сил швидкого реагування, аеромобільних військ, десантів і військ 

спеціального призначення; 

широке застосування спеціальних (неконтактних) способів ведення збройної боротьби 

(спеціальних операцій), дальньої вогневої і електронної атаки, підривних дій; 

одночасна атака військ (сил), об'єктів тилу, економіки, комунікацій на всій території 

воюючих сторін; 

збільшення масштабів збройної боротьби (втягнення у військовий конфлікт інші 

держави) і спектру засобів, які застосовуються (включаючи зброю масового ураження). 

Відповідно до цього сучасна війна (озброєний конфлікт) може бути [8]: 

за військово-політичними цілями - справедливою (що не суперечить Статуту ООН, 

основоположним нормам і принципам міжнародного права, стороною що піддалася агресії і 

ведеться в порядку самооборони); несправедливою (що суперечить Статуту ООН, 

основоположним нормам і принципам міжнародного права і ведеться стороною, що 

здійснила збройний напад);  

по вживаних засобах - із застосуванням ядерного і інших видів зброї масового 

знищення; із застосуванням тільки звичайних засобів поразки;  

Основні загальні риси сучасної війни: 

вплив на всі сфери життєдіяльності людства;  

коаліційний характер;  

широке використання непрямих, неконтактних і інших (зокрема нетрадиційних) форм і 

способів дій, дальньої вогняної і електронної поразки;  

активне інформаційне протиборство, дезорієнтація громадської думки в окремих 

державах і світової спільноти в цілому;  

прагнення сторін до дезорганізації системи державного і військового управління;  

застосування новітніх високоефективних (зокрема заснованих на нових фізичних 

принципах) систем озброєння і військової техніки;  

маневрені дії військ (сил) на розрізнених напрямах з широким застосуванням 

аеромобільних сил, десантів і військ спеціального призначення;  

поразка військ (сил), об'єктів тилу, економіки, комунікацій на всій території кожній з 
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протиборчих сторін;  

проведення повітряних кампаній і операцій;  

катастрофічні наслідки поразки (руйнування) підприємств енергетики (перш за все 

атомною), хімічних і інших небезпечних виробництв, інфраструктури, комунікацій, об'єктів 

життєзабезпечення;  

висока вірогідність залучення до війни нових держав, ескалації озброєної боротьби, 

розширення масштабів і спектру вживаних засобів, включаючи зброю масового знищення;  

участь у війні разом з регулярними нерегулярних озброєних формувань.  

Збройний конфлікт може виникнути у формі збройного інциденту, збройної акції і 

інших збройних зіткнень обмеженого масштабу і стати наслідком спроби вирішити 

національні, етнічні, релігійні і інші суперечності за допомогою засобів збройної боротьби. 

Особливою формою збройного конфлікту є прикордонний конфлікт. 

Збройний конфлікт може мати міжнародний характер (за участю двох або декількох 

держав) або неміжнародний, внутрішній характер (з веденням озброєного протиборства в 

межах території однієї держави).  

Збройний конфлікт характеризується:  

високою залученістю в нього і уразливістю місцевого населення;  

застосуванням нерегулярних озброєних формувань;  

широким використанням диверсійних і терористичних методів;  

складністю морально-психологічної обстановки, в якій діють війська;  

вимушеним відверненням значних сил і засобів на забезпечення безпеки маршрутів 

пересування, районів і місць розташування військ (сил);  

небезпекою трансформації в локальну (міжнародний озброєний конфлікт) або цивільну 

(внутрішній озброєний конфлікт) війну.  

Для вирішення завдань у внутрішньому озброєному конфлікті можуть створюватися 

об'єднані (різновідомчі) угрупування військ (сил) і органи управління ними. 

Локальна війна може вестися угрупуваннями військ (сил), розгорненими в районі 

конфлікту, з посиленням їх при необхідності за рахунок перекидання військ, сил і засобів з 

інших напрямів і проведення часткового стратегічного розгортання озброєних сил. 

У локальній війні сторони діятимуть у межах протиборчих держав і переслідують 

обмежені військово-політичні цілі. 

Регіональна війна може стати результатом ескалації локальної війни або озброєного 

конфлікту і вестися за участю двох або декількох держав (груп держав) одного регіону, 

національними або коаліційними озброєними силами із застосуванням як звичайних, так і 

ядерних засобів поразки. 

Великомасштабна війна може стати результатом ескалації збройного конфлікту, 

локальної або регіональної війни, залучення в них значної кількості держав різних регіонів 

світу. Великомасштабна війна із застосуванням тільки звичайних засобів ураження 

характеризуватиметься високою вірогідністю переростання в ядерну з катастрофічними 

наслідками для цивілізації, основ життєдіяльності і існування людства. 

У великомасштабній війні сторони ставитимуть радикальні військово-політичні цілі. 

Вона зажадає повної мобілізації всіх матеріальних і духовних ресурсів держав-учасників. 

Великомасштабній (регіональною) війні може передувати період загрози. Великомасштабна 

(регіональна) війна може мати початковий період, основним змістом якого є напружена 

озброєна боротьба за оволодіння стратегічною ініціативою, збереження стійкого державного 

і військового управління, досягнення переваги в інформаційній сфері, завоювання 

(утримання) панування в повітрі. 

У разі затяжного характеру великомасштабної (регіональною) війни її мета 

досягатиметься в подальших і завершальних періодах. 

Сучасні війни (збройні конфлікти) є частиною загального поля бою. З появою нових 

інформаційних технологій поле битви більше не являє собою неперервній лінійний простір, 

що існує тільки і фізичному просторі. 
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Так, наприклад, інформаційні війни за впливом співставимі з ядерною чи 

бактеріологіною зброєю. До того ж відсутні побічні ефекти, створення інформайфної зброї 

дешеве і доказати її застосування вкрай важко. 

Можливість застосування інформаційної зброї стало можливим завдяки зміні 

смислового контакту людини з світом. У 18 столітті людина отримувала факти із ЗМІ і сама 

їх інтерпретувала; до початку 20-го століття (до появи кіно і телебачення) людина 

отримувала факти і інтерпретації із ЗМІ і намагається помістити їх в своїй моделі світу; 

сьогодні створюється ситуація, коли людина отримує факти, інтерпретації і одночасно 

модель світу [9].  

Інформаційною зброєю називаються засоби  

знищення, спотворення або розкрадання інформаційних масивів;  

подолання систем захисту;  

обмеження допуску законних користувачів;  

дезорганізації роботи технічних засобів, комп'ютерних систем.  

Атакуючою інформаційною зброєю сьогодні можна назвати: 

комп'ютерні віруси, здатні розмножуватися, упроваджуватися в програми, передаватися 

по лініях зв'язку, мережах передачі даних, виводити з ладу системи управління і т. п.; 

логічні бомби - програмні заставні пристрої, які заздалегідь упроваджують в центри 

військової або цивільної інфраструктури, що інформаційно-управляють, щоб по сигналу або 

у встановлений час привести їх в дію; 

засоби придушення інформаційного обміну в телекомунікаційних мережах, 

фальсифікація інформації в каналах державного і військового управління; 

засоби нейтралізації тестових програм; 

різного роду помилки, що свідомо вводяться супротивником в програмне забезпечення 

об'єкту. 

В даний час розроблена Пентагоном концепція ведення інформаційних воєн 

реалізується на двох рівнях: державному і військовому. 

На державному рівні мета інформаційного протиборства полягає в ослабленні позицій 

конкуруючих держав, підриві їх національно-державних засад, порушенні системи 

державного управління за рахунок інформаційної дії на політичну, дипломатичну, 

економічну і соціальну сфери життя суспільства, проведення психологічних операцій, 

підривних і інших деморалізуючих пропагандистських акцій. Інформаційні операції на 

даному рівні можуть вирішувати завдання захисту національних інтересів США, 

попередження міжнародних конфліктів, припинення провокаційних і терористичних акцій, а 

також забезпечення безпеки національних інформаційних ресурсів. 

На військовому рівні інформаційною зброєю є комплекс заходів, що проводяться в 

масштабах збройних сил країни, їх видів, об'єднаних командувань в зонах, і є складовою 

частиною військових кампаній (операцій). Вони направлені на досягнення інформаційної 

переваги над супротивником (в першу чергу в управлінні військами) і захист своїх систем 

управління. Для цього можуть використовуватися будь-які військові і технічні сили і засоби, 

при формальному дотриманні правових, моральних, дипломатичних, політичних і військових 

норм. Перед збройними силами вперше поставлено завдання дії на супротивника ще в період 

загрози (до початку активних бойових дій) з тим, щоб забезпечити вигідну для США 

спрямованість процесів управління і ухвалення рішень стороною протиборства. 

Найближчим часом Сполучені Штати мають намір сформувати спеціальний підрозділ 

по забезпеченню кібербезпеки [10]. Формування нового підрозділу є частиною комплексної 

програми модернізації мережевих політик безпеки. Завдання командування: протидія 

кібератакам і посилення захисту проти зростаючих загроз урядовим і військовим мережам. 

Новий підрозділ буде підпорядкований Стратегічному командуванню США і 

контролюватися директором Агенства національною безпеки США. 

Іншою дуже значущою загрозою безпеці держави є консцієнтальна агресія. 

Зараз світ вступив в новий етап боротьби - конкуренція форм організації свідомості, де 
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предметом поразки і знищення є певні типи свідомості [11]. В результаті консцієнтальної 

війни певні типи свідомості просто повинні бути знищені, перестати існувати, їх не повинно 

бути. А носії цих типів свідомості, навпаки, можуть бути збережені, якщо вони відмовляться 

від форм свідомості - предметів руйнування і поразки. Типи свідомості - предмети поразки в 

консцієнтальній війні - повинні бути видалені за рамки цивілізаційних допустимих і 

прийнятних форм.  

Знищення певних типів свідомості припускає руйнування і переорганізацію суспільних 

сукупностей, які конституюють даний тип свідомості.  

Можна виділити п'ять основних способів поразки і руйнування свідомості в 

консцієнтальній війні [12]: 

1. Поразка нейро-мозкового субстрата, що знижує рівень функціонування свідомості, 

може відбуватися на основі дії хімічних речовин, тривалого отруєння повітря, їжі, 

направлених радіаційних дій; 

2. Пониження рівня організації інформаційно-комунікативного середовища на основі її 

дезинтеграції і примітивізації, в якій функціонує і "живе" свідомість; 

3. Окультна дія на організацію свідомості на основі направленої передачі мислеформ 

суб'єктові поразки; 

4. Спеціальна організація і розповсюдження по каналах комунікації образів і текстів, 

які руйнують роботу свідомості (умовно може бути позначено як психотропна зброя); 

5. Руйнування способів і форм ідентифікації особи по відношенню до фіксованих 

суспільних сукупностей, що приводить до зміни форм самовизначення і до деперсоналізації.  

Основна мета несмертельної зброї – впливати на психіку людини, деморалізувати його, 

позбавити можливості вести «правильні» військові дії [13]. Ввести в свідомість мас 

атмосферу страху, невизначеності. Як воювати, якщо дивним чином паливо перетворилося 

на кисіль, розтанули автопокришки, а наблизитися до ворога неможливо, тому що солдатів 

охоплює незрозумілого походження страх або їх шкіра починає буквально кипіти?! 

У даний час військові лабораторії світу розробляють чотири види несмертельної зброї: 

електромагнітне (можливості використання різного роду випромінювань), хімічне (найбільш 

відомий прототип - сльозоточивий газ), акустичне, механічне або кінетичне (найбільш 

відомий приклад - гумова куля). У тропічних державах вибухають спеціальні заряди, що 

привертають кровоссальних комах. Існують також спеціальні особливо слизькі суміші, що 

наносяться на грунт і роблять неможливими будь-які різкі рухи. Дане покриття може бути 

розміщене навколо будівель, що охороняються, і зможе перешкодити ворогові проникнути 

туди, а також липкої піни, що дуже швидко застигає на повітрі.  

Розроблені також спеціальні склеювальні суміші. З їх допомогою можна зупиняти 

рухому техніку і людей. Вони просто прилипають до землі. З щодо нових засобів, що 

з'явилися в 80-90-і роки, слід зазначити липку піну, яка швидко полімеризиється на повітрі. Її 

принцип роботи такий, що вона укладає супротивника в якусь подібність полімерної 

гальмівної сорочки.  

Виведені штами бактерій, що перетворюють паливо в желе або поїдають гуму з шин 

автомобілів, мікросхеми і пластики. 

Можливість такого різнопланового впливу на безпеку країни вимагає комплексного 

підходу до проблеми забезпечення захисту держави. Загальну проблему можна розділити на 

три плани: військовий, інфомаційний та психологічний.  

Зараз в провідних державах світу проходить модернізація і трансформація військових 

збройних сил на основі новіх концепцій, що відображають особливості нашої сучасності. 

Провідним лідером тут залишаються США. 

Процес реформування Сухопутних військ США, що почався, в широкому плані полягає 

в створенні Сухопутних військ США нового типу (Objective Force) [14]. Серед таких заходів 

чітко окреслені два напрямки - реорганізаційний і технологічний.  

Американські Сухопутні війська нового типу повинні бути реорганізовані, 

укомплектовані підготовленим особовим складом, перспективними озброєнням і військовою 
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технікою і здатні ефективно діяти при проведенні основних бойових операцій (від боротьби з 

тероризмом до забезпечення внутрішньої безпеки США). У основу їх дій закладається 

принцип: "першим побачив, першим ухвалив рішення, першим почав діяти - і рішуче 

досягаєш перемоги". Для успішної реалізації даного принципу вироблені наступні вимоги до 

перспективних сил:  

- швидке реагування (responsive) на кризові ситуації в будь-якому регіоні світу;  

- своєчасне розгортання (deployable) в райони оперативного призначення;  

- висока маневреність (agile) на всіх рівнях дій;  

- універсальність застосування (versatile) угрупувань військ (сил);  

- достатня для успішного ведення будь-якого роду дій уражаюча сила (lethal) 

формувань;  

- значна живучість (survivable) на полі бою;  

- здатність до ведення тривалих дій (sustainable).  

Сухопутні війська нового типу будуть здатні проводити операції в будь-яких умовах 

обстановки - від дій на відкритій місцевості до ведення дій в складних умовах (у місті, горах, 

пустелях і т. п.) з використанням як звичайних засобів поразки, так і зброї масового 

ураження. Частини і підрозділи Сухопутних військ США нового типу будуть навчені і 

відповідним чином технічно оснащені для участі в самостійних, об'єднаних і 

багатонаціональних (коаліційних) операціях.  

Технічною основою нових підрозділів повинне стати сімейство нових бойових 

броньованих машин, що розробляються в рамках програми FCS "Перспективна бойова 

система". FCS зв'язується в єдине ціле через складну мережеву архітектуру, яка має декілька 

рівнів зв'язків, взаємини, обміну інформацією і синхронізації діяльності. FCS буде Системою 

Систем, в якій об'єднаються існуючі системи, системи, що розробляються, а також системи, 

які потрібно буде розробити за технічними вимогами військових.  

FCS має наступну структуру: cолдат, комунікації і засоби зв'язку, наземні бойові 

машини. 

В Україні розробляється нова перспективна модель ЗСУ - "Модель-2010", що 

передбачає розвиток військового мистецтва та принципові зміни "від солдата до з'єднань і 

об'єднань". Плани Міноборони передбачають оснащення військ (сил) сучасними зразками 

озброєння і військової техніки, відновлення її технічного стану. Серед основних пріоритетів 

у цій сфері: відновлення і модернізація літаків для Повітряних сил ЗСУ, вертольотів для 

Сухопутних військ, радіотехнічних систем повітряного і морського спостереження, 

продовження будівництва двох літаків Ан-70. Також увага буде приділена підвищенню 

технічного стану корабельного складу, морській авіації; ремонту і модернізація існуючих 

зразків кораблів, літаків і вертольотів для Військово-Морських сил ЗСУ; продовження 

розробки власного багатоцільового корвета. До пріоритетів віднесено і продовження ресурсу 

зенітно-ракетних комплексів, зенітних ракет видів ЗСУ, ракетного і мінно-торпедного 

озброєння ВМС; створення єдиної автоматизованої системи управління військами і зв'язку 

на основі цифрових технологій; оснащення сил спеціальних операцій новими зразками 

озброєння і військової техніки; модернізація бронетанкової техніки і ракетно-

артилерійського озброєння, створення багатофункціонального ракетного комплексу; 

закупівля автомобільної техніки власного виробництва.  

Наукові дослідження нових зразків військової техніки проводяться на рівні закритих 

конструкторських бюро або науково-дослідних центрів при інститутах чи навчальних 

закладах. На кафедрі АТ Академії Сухопутних військ проводяться дослідження, пов’язані з 

ефективністю використання військової техніки, підвищення її живучості. В перспективі – 

проведення досліджень, пов’язаних з використанням мобільних роботів у військовій справі. 

Отже, можна зробити висновок, що зміна політичної ситуації у світі привела до зміни 

характеру військових дій. Відповідно помінялася концепція ведення військових операцій. Це 

в свою чергу вимагає зміни військової техніки і способів її використання. А відтак 

військовослужбовці, особливо курсанти як майбутні офіцери лінійних частин, повинні 
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володіти іншим і більш структуризованим багажом знань. Застосування нових технологій у 

військовій справі приводить до значно суттєвіших психологічних навантажень. Тому ще у 

час навчання у військовому ВУЗі курсант повинен отримати певний інформаційний та 

психологічний досвід для швидшої адаптації і ефективної професійної діяльності у 

військовій частині. До того ж рівень майбутнього офіцера забезпечує в перспективі належне 

виховання всього особового складу Збройних Сил України. 

Використання нових технологій у військовій справі ставить нові вимоги і до 

військовослужбовців. Однозначно всі розуміють, що військова діяльність – справа для 

професіоналів. До того ж важливішим стає рівень професіоналізму. 

Професіонал може успішно застосовувати свої знання, лише усвідомлюючи себе 

частиною цієї ширшої традиції. Відповідно, професійна освіта складається з двох ступенів: 

першою є загальноосвітня. Така освіта професіонала зазвичай отримується в 

загальноосвітніх установах. Друга, технічна фаза професійної освіти, припускає вже 

наявність спеціалізованих учбових закладів. 

Для оволодіння військовою майстерністю потрібна широка гуманітарна освіта. Способи 

організації і застосування збройного насильства на будь-якому етапі історії дуже тісно 

пов'язані із загальними культурними особливостями суспільства. Межі військової 

майстерності перетинаються з межами історії, політики, економіки, соціології і психології. 

Крім того, військові знання перетинаються з природними науками, такими як хімія, фізика і 

біологія. Для належного розуміння своєї справи офіцер повинен уявляти собі, яким чином 

воно пов'язане з іншими областями знань, а також як ці області знань можуть сприяти його 

власним цілям. До того ж він не зможе по-справжньому розвинути свої аналітичні здібності, 

інтуїцію і уяву, якщо тренуватиметься тільки у виконанні професійних обов'язків.  

Базові поняття професіоналізму потрібно закладати, ще під час навчання у військовому 

ВУЗі. Базові методики такого навчання вже історично сформовані.  

Розвиток національної системи виховання у військових навчальних закладах пройшов 

через головні етапи [15]: 

1) до XVII століття – період передісторії (фактична відсутність спеціальної професійної 

підготовки кадрів для війська та їх спеціального виховання); 

2) XVII – XVIIІ століття – козацький період (стихійний характер військової освіти й 

виховання керівних кадрів для збройних сил); 

3) кінець XVIIІ – початок ХХ століття – інституційний (імперський) період (створення 

системи виховання у спеціальних військових навчальних закладах на території України для 

підготовки офіцерів російської армії). 

Школу української військової педагогіки потрібно лише модернізувати з урахування 

реалій сьогодення. 

Віднедавна дослідників все більше цікавить козацька педагогіка, що формувалася у той 

час, коли українські землі знаходилися в межах кількох держав, тому будувалася з 

прагненням знайти власні способи самозахисту, самооборони, активної військової протидії 

[16]. Головним парадоксом козацької системи виховання було її існування за умови 

відсутності української держави, яку козацтво мало би захищати як її збройні сили. 

Специфіка системи козацького виховання проявлялася в таких головних аспектах: 

1) це була система виховання воїна-патріота без власної держави (тобто було відсутнє 

соціальне замовлення на такий результат виховання); 

2) система козацького виховання регулювалася не нормативно-правовими засадами 

держави, а так званим "звичаєвим" правом, що ґрунтувалося на християнських засадах та 

народних традиціях; 

3) складовими козацької системи виховання були: патріотичне, релігійне, трудове, 

фізичне, розумове виховання; 

4) образ лицаря-козака став суттєвим підґрунтям для формування згодом національного 

виховного ідеалу. 

Ідейно-патріотичні засади виховання є основою психологічної стійкості, особливо під 
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час військових конфліктів. Для підвищення морально-психологічної і бойової стійкості 

курсантів необхідно вирішувати наступні завдання: 

- виховати фізично витривалих і психологічно стійких воїнів, здатних успішно долати 

будь-які труднощі бойового і похідного життя; 

- виробити у них стійкі професійні навики, що дозволяють успішно діяти в 

екстремальних умовах на полі бою; 

- сформувати психологічну готовність до боротьби з сильним супротивником, здатним 

добиватися успіху в ході бойових дій; 

- забезпечити соціально-психологічну згуртованість частин і підрозділів, бойових 

екіпажів і розрахунків.  

Основними методами, які доцільно використовувати в ході психологічного виховання 

курсантів, є групова дискусія, ролева гра, психогімнастичні і релаксаційні вправи [17]. При 

застосуванні таких методик покращується загальний психологічний розвиток курсанта, який 

полягає в тому, що у курсанта з'являються нові знання, поняття, уявлення, він не тільки 

дізнається те, чого раніше не знав, оволодіває тією технікою, якою раніше не володів, але 

разом з цим піднімається на вищий рівень функціонування своєї психіки і свідомості. 

Підвищується ефективність його психічної діяльності в цілому, всіх психічних процесів. 

Курсант стає більш спостережливішим, він помічає багато таке, чого раніше не помічав 

взагалі, у нього підвищується швидкість сприйняття і його точність. Розширюються 

можливості пам'яті, вона надійніше служить курсантові у важких ситуаціях. Особливо 

помітно розвиток мислення. Підвищуються кмітливість, розторопність, розвиваються 

військова хитрість, тактичне мислення. Майбутній офіцер враховує в своїх рішеннях більше 

число фактів, шукає глибші причини тих або інших явищ, швидко і рішуче приймає дієві 

заходи. Істотно поліпшується просторове мислення, що забезпечує уявний обхват великих 

територій, хороше орієнтування в масштабних подіях. Окрім пізнавальної сфери психіки 

розвиток охоплює і область емоцій, відчуттів і волі. Росте емоційно-вольова стійкість особи, 

збагачується духовний світ, розвиваються вищі відчуття: етичні, соціальні, естетичні [18].  

Курсант, крім психологічної стійкості, повинен володіти якісним багажом професійних 

знань, підкріплених практичним досвідом їх застосування. В цьому напрямку основні 

зусилля в підготовці майбутніх офіцерів слід спрямовувати на підвищення їх навиків в 

роботі по організації бою на місцевості, ухваленні обґрунтованих рішень, умінні проявляти 

військову хитрість і творчо мислити, ефективному управлінню і використанню бойових 

можливостей підлеглих, доданих і підтримуючих частин (підрозділів) при виконанні 

поставлених завдань.  Пріоритети в оснащенні Сухопутних військ ВВТ віддаються 

модернізації, створенню і закупівлі сучасних засобів розвідки, зв'язку, високоточної зброї, 

ударних вертольотів, автоматизованих систем управління і протитанкових ракетних 

комплексів. 

Поставлені завдання необхідно реалізувати за рахунок вироблення практичних вмінь та 

навичок шляхом проведення бойової стрільби, тактичні (тактико-спеціальні) навчання. Для 

цього вкрай важливою є наявність і вдосконалення учбової матеріально-технічної бази 

бойової підготовки є, а саме начальних стендів, тренажерів, наявності полігонної бази. 

Висновки. Зміна тактики військових операцій, нові способи збройної боротьби, нове 

озброєння, особливо використання віртуальних мережевих систем комунікації, спричинюють 

необхідність постійного навчання військовослужбовців. Нові інформаційні технології дають 

можливість створення нових форм і методів навчання. Але при цьому форми і методи 

навчання у військовій школі носять переважно практичну спрямованість. Інформаційне 

навантаження, можливість ведення інформаційних та консцієнтальних війн вимагає значної 

психологічної стійкості курсантів. Для її забезпечення  необхідно поглиблювати ідейно-

патріотичні засади виховання і різноманітні психологічні тренінги. 
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Зинько Р.В., Шпак О.Б., Гавенко Б.И. 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ  

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Современные войны и конфликты имеют свои особенности протекания. Учитывая 

особенности протекания современных войн и конфликтов, рассмотрены процессы 

модернизации передовых армий мира, в частности США. Такая модернизация требует 

изменений в учебно-воспитательном процессе подготовки военнослужащих, в частности 

курсантов военных заведений. Комплексное сочетание управленческих реформ, технологической 

переоснастки и психологически интеллектуальной адекватности военнослужащих, особенно 

офицеров, обеспечивает высокий уровень боеспособности вооруженных сил страны. Новые 

способы вооруженной борьбы, изменение тактики ведения военных операций, новое вооружение 

вызывают необходимость постоянной учебы военнослужащих. Новые информационные 

технологии дают возможность создания новых форм и методов учебы. Но при этом формы и 

методы учебы в военной школе носят преимущественно практическую направленность. 

Определены направления совершенствования педагогического процесса учебы с учетом 

http://www.mil.ru/info/53270/53783/57068/index.shtml
http://www.situation.ru/app/aut_s_402.htm
http://www.situation.ru/app/j_art_984.htm
http://www.situation.ru/app/j_art_984.htm
http://www.situation.ru/app/index.htm
http://www.narodnapravda.com.ua/politics/4623b83786953/
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психологической нагрузки и национально-патриотического наследства Украины. 

Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, психологические нагрузки, подготовка 

военнослужащих. 

 

R. Zin'ko, O. Shpak, B. Gavenko 

PARTICULARLY IN TRAINING CADETS SCHOOLS 

 

Modern wars and conflicts have their specific running features. Taking into account the 

peculiarities of the running of the modern wars and conflicts to explore the modernization of the front-

rank armies of the world, especially USA. Such modernization requires changes in an educational process 

of servicemen preparation, in particular students of soldiery establishments. Complex combination of 

administrative reforms, technological upgrading and psycho- intellectual adequacy of personnel, 

especially officers, ensures a high level of combat readiness of the armed forces. New methods of warfare, 

changing tactics of military operations, new weapons cause the need for continuous training of military 

personnel. New information technologies allow to create new forms and methods of teaching. But the 

forms and methods of training in military schools are predominantly orientated on the practice. Certain 

directions of improvement of pedagogical process of studies taking into account the psychological loading 

and patriotic inheritance of Ukraine are determined. 

Keywords: educational-educate process, psychological loadings, preparation of servicemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 37.017                                                                           к.соц.н. Кожедуб О.В. (ВІКНУ) 

 

АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

КУРСАНТІВ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
Метою статті є визначення акмеологічного підходу до організації самостійної роботи 

курсантів вищого військового навчального закладу 

У статті розглядаються особливості організації самостійної роботи курсантів вищого 

військового навчального закладу при опануванні ними змісту військово-професійних навчальних 

дисциплін, характеризуються мета, завдання та види самостійної роботи курсантів. Автор 

визначає самостійну роботу курсантів як засіб досягнення ними “акме” у їх військово-

професійній діяльності. 

Отримані результати дають підстави для визначення акмеологічного підходу як 

прогресивного в організації учбового процесу у вищій військовій школі. 

Ключові слова: акмеологічний підхід, самостійна робота курсантів вищого військового 

навчального закладу. 

 
Постановка проблеми. Питання організації самостійної роботи та формування 

навичок та вмінь самостійної навчально-пізнавальної діяльності курсантів вищого 

військового навчального закладу є актуальною та ключовою у системі підготовки майбутніх 

офіцерів. 

Перед викладацьким складом вищих військових навчальних закладів, які здійснюють 

підготовку офіцерських кадрів стоїть відповідальне завдання – навчити вихованців 

самостійно здобувати нові знання та озброїти їх методикою організації самостійної роботи. 



 198 

У теорії і практиці педагогічної науки накопичено значний досвід, який може стати 

основою удосконалення методики організації самостійної роботи майбутніх офіцерів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Так, теоретико-методологічні засади 

організації самостійної роботи у системі підготовки педагога в умовах університетської 

освіти досліджувались А. Алексюком, І. Бендерою, С. Вітвицькою, В. Козаковим, 

О. Кучерявим, О. Мещаніковим, В. Мороз, Ю. Пімєновою та ін. Педагогічні умови 

підвищення ефективності організації та управління самостійною роботою студентів вивчали 

Е. Гапон, Л. Журавська, Г. Романова, М. Смирнова, М. Солдатенко, Б. Степанишин, 

І. Шимко та ін. Розглядали самостійну роботу студентів як засіб удосконалення підготовки 

майбутнього спеціаліста І. Бобакова, В. Буринський та ін. Обґрунтовували окремі аспекти 

організації самостійної роботи студентів при викладанні навчальних дисциплін Е. Борткевич, 

Н. Ванжа, В. Василів, В. Грішин, Н. Кардаш, З. Кучер, О. Рогова, Н. Шишкіна та ін. 

Особливості організації самостійної роботи військовослужбовців вивчали А. Барабанщиков, 

В. Давидов, В. Ягупов. 

Такі науковці як А. Деркач, Н. Кузьмина, Ю. Гагін, І. Волков, Е. Степанова та багато 

інших російських та вітчизняних дослідників заклали підґрунтя акмеалогії та займаються 

розробкою окремих її галузей. Сьогодні активно розвиваються такі напрямки професійної 

акмеології як педагогічна акмеологія (А. Бодалев, А. Деркач, В. Тарасова); військова 

акмеологія (В. Михайловский, Л. Лаптев, В. Новиков); соціальна акмеологія (А. Лященко, 

Г. Филиппова); шкільна акмеологія (В. Максимова); медична акмеологія (В. Андронов, 

А. Васюк, С. Толстов). 

Формування цілей статті. Проте, проблема організації самостійної роботи курсантів 

вищого військового навчального закладу як засіб досягнення ними акме (вершини) в 

військової професії є ще мало розробленою. Тому, метою даної статті є визначення 

акмеологічних підходів до методики організації самостійної роботи майбутніх офіцерів в 

ході вивчення ними військово-професійних навчальних дисциплін. 

Виклад основного матеріалу. Зазначимо, що останні роки науковці різних галузей 

педагогічної та психологічної наук роблять спроби поглянути на проблеми розвитку та 

становлення особистості крізь призму акмеологічної науки. 

Необхідно зауважити, що поняття “акмеологія” у науковий обіг було введено відомим 

радянським психологом М. Рибніковим у 1928 році. Дане поняття позначало особливий 

розділ вікової психології – психології зрілості або дорослості [3]. Пізніше Н. Кузьміна 

формулює ряд положень для обґрунтування акмеології – нової науки про професіоналізм 

діяльності і особистості, про фактори досягнення або недосягнення вершин 

професіоналізму [3]. 

Зазначимо, що освіта – це та сфера, в якій всі науки виступають в ролі засобів розвитку 

інтелекту, почуттів, волі, творчої діяльності вихованців навчальних закладів. 

Переосмислення шляхів та перспектив розвитку здійснюється сьогодні на основі 

формування нових концепцій. Розробка останніх та пошук способів та методів пізнання 

направлені на людину як суб’єкт діяльності. Одним з таких нових напрямків є акмеологія. 

яка займається комплексним дослідження особистісно-професійного розвитку людини при 

досягненні найвищих результатів в продуктивній діяльності [5]. 

Акмеологічний підхід сьогодні є одним з прогресивних для сучасної вищої школи, в 

тому числі і для вищої військової школи. Як слушно зазначає А. Деркач сутність 

акмеологічного підходу дослідження полягає в здійсненні комплексного вивчення і 

відновлення цілісності суб’єкта, який проходить етап зрілості, коли його індивідуальні, 

особистісні і суб’єктно-діяльнісні характеристики вивчаються в єдності та у взаємозв’язку 

для того щоб сприяти досягненню ним вищих рівнів розвитку [1]. 

Одним з головних понять акмеологічної науки є поняття вершинності, яке підкреслює 

максимальну точку досягнення успіху [5]. 
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Зазначимо, що світові та пропоновані останнім часом національні стандарти в основу 

навчання ставлять самостійну, творчу роботу тих хто навчається. На цьому принципі 

базуються новітні технології навчання. 

Тому, досягнення мети нашої статті полягає в обґрунтуванні акмеологічного підходу до 

організації самостійної роботи курсантів вищого військового навчального закладу з таких 

військово-професійних навчальних дисциплін як “Тактика”, “Основи військового 

управління”. “Військова топографія”, “Радіологічний, хімічний та біологічні захист”, 

“Статути Збройних Сил України та їх практичне застосування”, “Стрілецька зброя та вогнева 

підготовка”, “Автомобільна та бронетанкова техніка”. 

Зауважимо, що часто причиною неуспішності курсанта в сучасних умовах освітньо-

економічного, психологічного та побутового перевантаження є його невміння методично 

грамотно організувати свою самостійну навчально-пізнавальну діяльність. Тому завдання 

військового педагога – допомогти курсанту організувати свою самостійну роботу щодо 

опанування змісту військово-професійних навчальних дисциплін. 

Відповідно до навчального плану військового інституту Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка обсяг годин які відводяться на самостійну роботу 

курсантів з опанування вище зазначених військово-професійних дисциплін становить 318 

годин. 

Самостійна робота вихованців вищого військового навчального закладу визначається 

“Інструкцією про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах 

Збройних Сил України та військових підрозділах вищих навчальних закладів України” як 

основний засіб засвоєння навчального матеріалу. Вона здійснюється з метою відпрацювання 

та засвоєння навчального матеріалу, визначеного тематичним планом для самостійних 

занять; закріплення та поглиблення знань, умінь та навичок; виконання індивідуальних 

завдань з навчальних дисциплін (курсові роботи, розрахунково-графічні роботи, реферати 

тощо), воєнно-наукових і атестаційних робіт; підготовки до майбутніх занять та контрольних 

заходів; формування у курсантів культури розумової праці, самостійності та ініціативи у 

пошуку та набутті знань [2]. 

Як зазначає В. Ягупов самостійна робота курсантів – це сукупність різноманітних 

навчальних прийомів і дій, за допомогою яких вони самостійно закріплюють і поглиблюють 

раніше набуті теоретичні знання, практичні навички та уміння, а також оволодівають 

новими. Вона має надзвичайно важливе значення для формування і удосконалення бойової 

майстерності, мислення і переконань. 

Сучасні освітні процеси і науково-технічна революція роблять самостійну роботу 

одним із головних методів навчання курсантів [7], який лежить в основі процесу досягнення 

ними акме. 

Самостійна робота майбутніх офіцерів – це цілеспрямована пізнавальна методично та 

організаційно упорядкована діяльність, яка здійснюється без прямої допомоги викладача. 

Метою самостійної роботи курсантів є розвиток творчих здібностей та активізація 

розумової діяльності; формування потреби у безперервному самостійному поповненні знань; 

розвиток морально-вольових зусиль; самостійна робота курсантів як результат їх морально-

вольових зусиль. На самостійну роботу зазвичай виноситься: частина теоретичного 

матеріалу, менш складного за змістом та виконання практичних завдань, які не потребують 

безпосереднього керівництва викладача [6]. 

Основними видами самостійної роботи курсантів є: робота з друкованими джерелами; 

самостійне вивчення бойової техніки та зброї; самостійні тренування; самостійний перегляд 

кінофільмів, телепередач, прослуховування радіопередач [7]. При організації самостійної 

роботи курсантів також доцільно використовувати методи та форми організації самостійної 

роботи цивільної вищої школи. Так до таких методів та форм організації даного виду 

навчальної діяльності відносяться: переробка інформації, отриманої безпосередньо на 

навчальних заняттях; робота з відповідними підручниками та особистим конспектом лекцій; 

самостійне вивчення окремих тем або питань із розробкою конспекту; написання рефератів, 
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повідомлень; творчі завдання (доповіді, проекти, огляди тощо); виконання підготовчої 

роботи до практичних занять; виконання індивідуальних графіків, розрахункових завдань; 

виконання курсових робіт (проектів); підготовка письмових відповідей на проблемні 

питання; виготовлення наочності; складання картотеки літератури за змістом фахової 

діяльності; підбір власної бібліотеки з основних напрямів фахової діяльності [6]. 

Для того щоб самостійна робота курсантів була ефективною діяльність військового 

педагога повинна здійснюватись відповідно таких правил: створення належних 

організаційно-методичних умов для самостійної роботи; чітке та докладне визначення змісту 

самостійної роботи, який повинен вимагати певних розумових зусиль від курсантів; чітке 

формулювання певних проблемних завдань які необхідно розв’язати під час самостійної 

роботи; курсант повинен уяснити завдання на самостійну роботу з військово-професійних 

дисциплін; окреслення зв’язку між вивченим курсантами матеріалом і матеріалом, який їм 

необхідно вивчити самостійно; розкриття значення знань, які отримуються курсантами для 

майбутньої професійної діяльності; завдання на самостійну роботу ставити таким чином, 

щоб зацікавити ним курсантів; забезпечення особового складу в достатній кількості 

навчальною літературою, посібниками, статутами, зразками бойової техніки та зброї; 

всебічне врахування індивідуально-психологічних особливостей підлеглих, їх здібностей, 

інтересів, нахилів; систематичний контроль і дійова допомога воїнам під час самостійної 

роботи [7]. 

Самостійна підготовка курсантів забезпечується системою навчально-методичних 

засобів, передбачених для вивчення конкретної військово-професійної навчальної 

дисципліни. До яких відносяться: навчальна програма з дисципліни з чітким визначенням 

змісту й обсягу аудиторної і позааудиторної навчальної роботи з військово-професійних 

навчальних дисципліни; основна література (підручники, конспекти лекцій, навчальні та 

методичні посібники) військово-професійних навчальних дисципліни; додаткова література 

(наукова, фахова, монографічна, періодична); методичні матеріали (методичні вказівки щодо 

організації та здійснення самостійної роботи курсантів; методичні рекомендації щодо 

вивчення окремих тем чи набуття практичних навичок); конспект лекцій або опорний 

конспект; перелік тем курсових робіт (проектів); перелік питань, що виносяться на 

семінарські заняття; пакет контрольних завдань, запитань, тестів для самоперевірки; перелік 

літератури; робочий зошит (звіт) для виконання самостійної роботи [6, 7]. 

Зазначимо, що плином часу навички розумової праці переходять у звички і стають 

природною потребою особистості курсанта. 

Військовий педагог не обмежується у виборі інших завдань для самостійної роботи 

курсантів за умови відповідності змісту завдання до робочої програми навчальної 

дисципліни. 

Висновки. Таким чином, аналіз науково-педагогічної та методичної літератури 

допоміг: 

1. встановити, що акмеологічний підхід є одним з прогресивних для сучасної вищої 

школи в тому числі вищої військової школи. Основними постулатами якого є вершинність, 

яке підкреслює максимальну точку в досягненні успіху; 

2. з’ясувати, що самостійна робота курсантів – це сукупність різноманітних навчальних 

прийомів і дій, за допомогою яких вони самостійно закріплюють і поглиблюють раніше 

набуті теоретичні знання, практичні навички та уміння, а також оволодівають новими; 

3. визначити особливості організації успішної самостійної роботи курсантів, що 

полягають в дотриманні ряду правил. 
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к. соц.н. Кожедуб Е.В. 

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОХОД К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

КУРСАНТОВ ВЫСШЕГО ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Целью статьи является определение акмеологического подхода к организации 

самостоятельной работы курсантов высшего военного учебного заведения. 

В статье рассматриваются особенности организации самостоятельной работы 

курсантов высшего военного учебного заведения при овладении ими содержания военно-

профессиональных учебных дисциплин, характеризуются цели, задачи и виды самостоятельной 

работы курсантов. Автор определяет самостоятельную работу курсантов как средство 

достижения ими "акме" в их военно-профессиональной деятельности. 

Полученные результаты дают основания для определения акмеологического подхода как 

прогрессивного в организации учебного процесса в высшей военной школе. 

Ключевые слова: акмеологический подход, самостоятельная работа курсантов высшего 

военного учебного заведения. 

 

E. Kozhedub 

ACMEOLOGICAL APPROACH TO THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF 

CADETS OF THE MILITARY INSTITUTION 

 

Aim is to determine acmeological approach to the organization of independent work of cadets of the 

military institution. 

The peculiarities of organization of independent work of students of higher military educational 

institution in mastering the content of professional military disciplines , characterized the goals, objectives 

and types of self-study students. The author defines the independent work of students as a means of 

achieving their "Acme" in their military career. 

The results obtained provide a basis for determining acmeological approach as progressive in the 

educational process in higher military school . 

Keywords: acmeological approach, independent work of students of higher military educational 

institution. 
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ПІДХІД ЩОДО АНАЛІЗУ РІВНЯ РОЗВИТКУ ВИЗНАЧЕНИХ ПРОВІДНИХ 

ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СУЧАСНОГО СТАНУ ВИХОВАННЯ У КУРСАНТІВ 

ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
У статті запропонований підхід щодо аналізу рівня розвитку визначених провідних 

лідерських якостей сучасного стану виховання у курсантів вищого військового навчального 

закладу. Отримані результати дозволяють науково-обґрунтовано визначати рівень аналізу 

розвитку визначених провідних лідерських якостей у курсантів вищих військових навчальних 

закладів на різних етапах та надати рекомендації по їх формуванню та розвитку.  

Ключові слова: виховання, лідерські якості, вищій військовий навчальний заклад. 

 

Вступ. Система військової освіти є складовою державної системи освіти і функціонує 

на засадах єдиної законодавчої та нормативно-правової бази. Тому її подальший розвиток і 

реформування передбачається здійснювати в контексті нового етапу модернізації 

національної системи вищої освіти на підставі появи таких цінностей у суспільстві, як: 

саморозвиток, самоосвіта, самопректування особистості, що стали основою нової 

педагогічної парадигми – особистісно орієнтованої освіти. 

Постановка задачі дослідження. Аналіз рівня розвитку визначених провідних 

лідерських якостей сучасного стану виховання у курсантів вищого військового навчального 

закладу дозволяє визначити основні лідерські якості курсантів, які найбільш цінуються у 

військовому середовищі. Висновки з цих досліджень вимагають від керівного складу ВВНЗ, 

особливо курсової ланки управління (начальники курсів, курсові офіцери, офіцери-

вихователі та ін.), проведення з курсантами цілеспрямованої виховної роботи щодо 

формування у них якостей, які бажано мати військовослужбовцям під час служби у Збройних 

силах [1, 2].  

Аналіз теоретичного обґрунтування, науково-методичного забезпечення та сучасного 

стану виховання лідерських якостей у курсантів [1-7] дозволяє стверджувати про недостатній 

науковий рівень розробленості проблеми цілеспрямованого формування та розвитку 

лідерських якостей у майбутніх офіцерів у системі вищих військових навчальних закладів. 

Отже актуальним для військово-педагогічної теорії і практики постає наукове завдання 

присвячене вихованню лідерських якостей у майбутніх офіцерів у вищих навчальних 

закладах. 

Основна частина. Дослідження складалося з таких етапів. 

Перший – виявлення якостей особистості курсантів, що найбільш цінуються у 

військовому середовищі (за допомогою “пілотажного” дослідження) і складення оціночних 

карток. 

Другий – самооцінка і взаємооцінка товаришів по групі з точки зору розвиненості 

встановлених на першому етапі дослідження лідерських якостей курсантів ВВНЗ. 

Зіставляючи отримані результати само- та взаємооцінки, ми зробили висновок про рівень 

розвитку цих якостей у курсантів. 

Проаналізуємо цю методику на практиці. На першому етапі курсантам (кожної групи 

окремо) було запропоновано визначити якості, яким вони надають перевагу, та навести їх у 

таблиці за значимістю. Для цього вони вибирають десять провідних якостей, які у курсантів 

зустрічаються найчастіше. Отримані таким чином десять провідних лідерських якостей 

курсантів заносяться до спеціальних опитувальних карток під номерами, що відповідають їх 

рангу.  

Далі обчислюються дані з метою отримання середньої само- і взаємооцінки рівня 

розвитку визначених провідних лідерських якостей курсантів в групі. 
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Підрахування середньої оцінки здійснювалось таким чином: слід скласти всі 

самооцінки курсанта і поділити їх на десять. Для цього складається таблиця, що має сім 

стовпців (за кількістю балів, що містяться у застосованих шкалах оцінки) і десять смуг (за 

кількістю провідних лідерських якостей курсантів, які оцінювалися) (табл. 1). До таблиці 

заноситься кількість відповідних оцінок за кожною якістю. Припустимо, за кожну якість 

курсант отримав чотири семибальні оцінки, чотири оцінки по шість балів, десять 

трьохбальних тощо. Ці дані перемножуються на відповідний показник балів, а отримані 

результати наводяться рядками в таблиці. Результат записується в правому крайньому 

стовпці того рядка, до якого він належить. 

Таблиця 1 

Підсумковий протокол рейтингу лідерських якостей 

 

Бали 
Якості, що оцінюються 

1 2 3 4 5 6 7 

Сума 

балів 

1: Чесність   10 8 2 4 4 124 

2: Сила волі 1 2 8 6 5 2 4 118 

3: Вихованість 1 7 8 4 1 4 3 95 

4: Чуйність  1 3 9 7 3 5 135 

5: Працьовитість  3 3 7 8 3 4 129 

6: Самоусвідомлення  10 9 2 2  5 100 

7: Інтелект  2 5 9 4 4 4 127 

8: Ерудиція   10 8 5 1 4 121 

9: Товариськість   7 9 6 2 4 127 

10: Охайна зовнішність   1 10 9 3 5 141 

  
Кожна з отриманих таким чином проміжних сум оцінок поділяється на кількість 

курсантів, що оцінювались. Результат записується у підсумковий протокол біля прізвища 

відповідного курсанта. Це і складає середню об’єктивну оцінку за кожну якість. Потім 

виводиться загальна середня оцінка якостей курсанта. 

У таблиці 2 наведені, наприклад, середні оцінки і самооцінки якостей вихованця.  

Порівнюючи самооцінку, середні оцінки товаришів по службі та експертів, робиться 

висновок про те, чи є самооцінка даного курсанта об’єктивною, завищеною або заниженою.  

У нашому дослідженні була використана репрезентативна вибірка, що складає 2,1 

відсотка курсантів ВВНЗ України [8, 9]. Ми згрупували визначені якості в 14 груп і 

запропонували курсантам розташувати їх за пріоритетами. У більшості навчальних груп 

курсанти на перше місце ставили чесність і групу якостей, що входять до цього поняття. 

На другому місці у більшості груп виявилися сила волі та відповідні їй інші якості: 

самовладання, стійкість, твердість, терпіння, наполегливість, завзятість. Цікаво, що 

значущість лідерських якостей у життєдіяльності підвищується від III до V курсу. 

Очевидно, це пояснюється тим, що обрана професія вимагає постійного самовладання, і 

майбутні офіцери мають систематично займатися вихованням власної вольової сфери 

наполегливіше [1, 2, 6].  
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Таблиця 2 

Особистий підсумковий протокол Афанасенко Б. 
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Оцінка 4,3 4,4 4,2 3,4 4,8 4,6 3,6 4,5 4,3 4,5 5,0 

Самооцінка 5,1 5 4 3 3 4 6 7 6 5 5 

 

 

На третьому місці – працьовитість поряд із такими особистісними якостями, як 

старанність і ретельність. Причому значення цих якостей поступово підвищується від III до 

V курсу. 

На четвертому місці виявилася досить близька за змістом до доброти якість особистості 

– чуйність. 

На п’ятому місці – вихованість, ввічливість, інтелігентність, тактовність, делікатність, 

люб’язність. Але ця якість знаходиться на третьому місці на III курсі, на V курсі стає “менш 

цінною” і займає лише восьме місце. 

На шостому місці – ерудиція – освіченість, начитаність, знання, кругозір. 

Такі якості особистості, як розум, інтелект, кмітливість, тямовитість посідають сьоме 

місце. 

Восьме місце взагалі залишилось за вірністю справі, що представляє такі якості 

людини, як довіра, дружелюбність, відданість. Порівняно невелика різниця в значенні цих 

якостей свідчить про те, що уява курсантів різних вікових груп збігається. 

На дев’ятому місці в різних групах виявилися якості особистості, поєднані в групу з 

узагальнюючим для неї словом “самоусвідомлення”. Це – самоконтроль, самоаналіз, 

самооцінка, скромність, самокритичність. Безпосередньо до них примикає близька за змістом 

група якостей особистості, що займає тринадцяте місце – здібності. 

Десяте місце залишилось за якостями “охайної зовнішності” – елегантність. 

На одинадцятому – доброта. 

На V порівняно з III курсом зменшується вага для курсантів таких якостей особистості, 

як скромність, чемність, ввічливість, вихованість, делікатність, культура, тактовність. Тому 

необхідно посилити виховні заходи, спрямовані на підтримку і розвиток відповідних якостей 

особистості у курсантів вищих військових навчальних закладів. 

Із цих 14 груп якостей вибираються найбільш вагомі для майбутніх офіцерів. З цією 

метою їм було запропоновано оцінити рівень вихованості цих якостей у себе, товаришів і 

командирів, причому на цьому етапі в кожній групі можуть бути названі “власні” якості.  

Перелік даних показників враховував знання сутності поняття “волі “ та лідерських 

якостей, оцінки, переконання, вольового ідеалу (поведінки за певних умов) (В.1.); потреби, 

навички і вміння вольової життєдіяльності (В.2); вольова поведінка, виховання лідерських 

якостей та самовиховання (В.3); поєднання військово-професійних та лідерських якостей 

(В.4); готовність до реалізації виховних функцій у військових підрозділах (В.5). 

Зміст показника В.1. у дослідженні було вирішено пов’язати із знаннями сутності 
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лідерських якостей у курсантів, що були здобуті з літературних джерел та під час підготовки 

до вступу у ВВНЗ, а також під час вступних іспитів. 

Зміст наступного показника В.2 визначався вміннями і навичками діяльності, що 

передбачено реалізацією мотивації особистості у вихованні лідерських якостей, діяльністю 

за прикладом ідеалу у житті і військовій службі, боротьбі з проявами слабкої та “злої” волі. 

Важливою ознакою цього показника є рівень сформованості лідерських якостей та особистий 

вольовий ідеал (поведінки за певних умов). 

Характерним є вплив виховання лідерських якостей на спрямованість особистості. За 

статистичними даними, в учасників секцій спортивного і професійного розвитку майже не 

помічено порушень військової дисципліни та порядку. 

Зміст В.3 обумовлений тим, що вольова людина орієнтується у життєдіяльності майже 

без сторонньої допомоги, організуючи цей процес самостійно. Оскільки лідерські якості є 

джерелом вольової поведінки, що забезпечує дотримання курсантами військової дисципліни 

та вимог, шанування морально-лідерських цінностей (чесність, обов’язок, мужність) і 

традицій (в тому числі бойових традицій частин і підрозділів, історичних традицій 

військового товариства і дружби); піклування про відповідний зовнішній вигляд та 

внутрішній порядок у приміщеннях; вміння співпрацювати у військовому колективі, 

забуваючи про власні примхи для досягнення суспільної мети; відповідне ставлення до 

критики, самовиховання і самоперевиховання. 

Наступний показник В.4 (системний) відображає відповідну єдність військово-

професійних, фізичних і лідерських якостей у вихованців, що у сукупності стверджує 

наявність у воїнів мети – формування ідеалу поведінки за певних умов. 

Останній показник В.5 визначався наявними вміннями і навичками в організації і 

проведенні виховання лідерських якостей військовослужбовців, формувався і 

вдосконалювався під час навчання і педагогічної практики у військових підрозділах, на 

молодших курсах під час проведення курсу молодого воїна, в підрозділах забезпечення 

навчального процесу під час польових навчань та стажування, а також протягом військової 

переддипломної практики у військових частинах на офіцерських посадах. Враховувалися 

вміння та навички курсантів використовувати методи та засоби виховання лідерських 

якостей (тренування, змагання, іспити, заліки) для формування постійної впевненості у 

власних силах, попередження позастатутних відносин між вихованцями, а також для 

профілактики і подолання наслідків соціально-економічних, і психічних травмувань. Під час 

дослідження використовувалися загальнонаукові та психолого-педагогічні методи [2, 7, 10]. 

Емпіричні методи застосовувалися у поєднанні з логічними та теоретичними. При 

проведенні констатуючого і формуючого експериментів для визначення рівня вольової 

вихованості курсантів за обраними показниками використовувалися: метод спостереження, 

незалежних експертів, опитування, співбесіди, бесіди, вивчення результатів діяльності 

курсантів та інші.  

Дослідження рівня лідерських якостей у курсантів і результативності відповідних 

компонентів педагогічного процесу проводилося у курсантських підрозділах Військового 

інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету 

України "КПІ". Воно охопило сімсот сорок шість курсантів, а також сорок п’ять слухачів, 

двадцять сім командирів, викладачів і офіцерів структур виховної роботи. Означена вибірка 

n (k) = 746 є репрезентативною. Репрезентативність означеної вибірки ми забезпечуємо її 

обсягом, а також дотриманням науково обґрунтованих правил вибору. Обраний обсяг n (k) 

психолого-педагогічного дослідження є достатнім для даної генеральної сукупності N 

(загальної кількості курсантів, що підтверджується розрахунками репрезентативності 

вибірки з припущенням п’ятивідсоткової помилки за методикою В.Ядова, В.Паніотто, 

В.Максименко) [10].  

Згідно з теорією ймовірності, така вибірка правильно вказує на властивості всієї 

означеної кінцевої сукупності, оскільки будь-яка з можливих вибірок заданого обсягу із 
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сукупностей обсягу N має однакову ймовірність бути фактично обраною. 

При вивченні існуючого стану педагогічного процесу ми керувалися наступними 

критеріями: 

1. Відповідність змісту, об’єму і характеру виховання лідерських якостей соціальному 

замовленню, можливостям і умовам життєдіяльності даного ВВНЗ.  

2. Динамічність позитивних змін самовиховання (оволодіння знаннями щодо поняття 

“воля” та “лідерські якості”, методикою самовиховання лідерських якостей, втілення 

системи виховання лідерських якостей у життєдіяльності). 

3. Координація і планування необхідних заходів виховання лідерських якостей. 

4. Динаміка позитивних змін лідерських якостей особистості. Ставлення до власних 

лідерських якостей, само- та взаємооцінка. Динаміка знань та переконань. Динаміка в 

поведінці.  

Необхідно відмітити, що вищезгадана вибірка є майже однорідною, оскільки 

організаційні, педагогічні, навчальні умови для виховання лідерських якостей курсантів 

зазначених закладів освіти були майже ідентичними, що стверджується актами державних 

екзаменаційних комісій за 1995-2002 роки на час проведення експерименту. Під час 

дослідження використовувався метод експертних оцінок. Роль експертів виконували 

викладачі, командири курсантських підрозділів і офіцери-вихователі. Визначені категорії 

експертів, а також їх фахові якості, об’єктивність, міра узгодженості їх думок обумовили 

достатню точність експертних оцінок. Міра узгодженості думок експертів була визначена за 

допомогою використання коефіцієнта кореляції Спірмена [9].  

 

P = 1 – (((6 а))/ (n
2
(n - 1))), 

 

де: P – коефіцієнт кореляції рангів / він може коливатися у діапазоні від +1 до –1/; а – 

різниця номерів рангів; n –число ознак, які порівнювалися. 

Коефіцієнт кореляції [8, 9] (рівень узгодженості роботи експертів) складав у 

Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 

Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації Національного технічного 

університету України "КПІ" відповідно 0,81 та 0,76, що свідчить про досить високий рівень 

узгодженості експертів. Вони добре знали своїх вихованців і особливості психолого-

педагогічного процесу виховання їх лідерських якостей у відповідному ВВНЗ протягом 

тривалого часу, що дало змогу різнобічно вивчити вихованців. 

З метою оптимізації, узагальнення думок експертів при реєстрації результативності 

процесу виховання лідерських якостей курсантів використовувалися кількісні оцінки згідно з 

чотирьохбальною дискретною шкалою порядку. Під час визначення процесу оцінювання 

була використана методика дослідження проблем військової педагогіки і психології 

О.Барабанщикова, В.Давидова, М.Феденко щодо формалізації думок експертів [217, с. 54].  

Застосовувався досвід оцінки якостей волі і здібностей офіцерів армій зарубіжних 

країн, матеріали методичних зборів психологів, що проводилися у Головному управлінні 

військової освіти Міністерства оборони України 1999р., та збірника О.Макаренкo. Для 

оцінки рівня лідерських якостей і визначених психічних утворень особистості  курсантів 

використовувалася наступна шкала [1-7, 11]:  

5 – високий рівень розвиненості лідерських якостей особистості; ці якості стали рисами 

характеру і виявляються у різноманітних видах життєдіяльності; знання теоретичних 

положень глибокі і пов’язуються з особливостями військово-професійної діяльності; 

особистість, як правило, перевищує вимоги щодо вмінь і навичок; 

4 – середньо-високий рівень розвитку даних якостей особистості, але вони виявляються 

ще не в усіх видах життєдіяльності; знання теоретичних положень глибокі і пов’язуються з 

практикою, але не на всі питання відповіді повні; вміння і навички в цілому відповідають 

вимогам; 
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3 – середній рівень розвитку даних якостей особистості; означені якості особистості і 

протилежні якості виявлені нерівномірно і в цілому урівноважують одна одну; є знання 

основного теоретичного матеріалу, але вони в недостатній мірі пов’язані з педагогічною 

практикою; вміння і навички часто не відповідають вимогам. 

2 – низький рівень, помірніше виявляються якості особистості, протилежні тим, що 

оцінюються, знання неглибокі, слабко пов’язані з виховною практикою; вміння і навички, як 

правило, не відповідають вимогам. 

Завдання дослідження рівня вольової вихованості курсантів полягало у виявлені (у %) 

кількості об’єктів сукупності n (k) військовослужбовців, яким були притаманні визначені 

ознаки (показник вольової вихованості). Рівень сформованості показників у курсантів 

оцінювався експертами. Після отримання результатів за показниками В.1, В.2, В.3, В.4, В.5, 

було здійснено визначення підсумкового показника вихованості лідерських якостей у 

курсантів сукупності n (k). 

У процесі оцінювання умов у (1, 2, 3, 4, 5) процесу виховання лідерських якостей 

курсантів досліджувався вольовий аспект наступних властивостей і компонентів виховного 

процесу: цілеспрямованості, доцільності, поступовості; системи фахових та гуманітарних 

наук, занять з бойової підготовки; несення внутрішньої та вартової служби, стройової та 

фізичної підготовки. Розглядались умови життєдіяльності, виконання курсантами 

розпорядку дня та розкладу занять, самостійна робота та дозвілля; педагогічна практика та 

стажування курсантів.  

При реєстрації практичної цінності визначених структурних елементів психолого-

педагогічного процесу виховання лідерських якостей курсантів і при підведенні підсумків 

ефективності зовнішніх і внутрішніх умов використовувалася наступна шкала оцінки:  

5 – висока можливість (стійкий ідеал вольової поведінки)(далі ІВП) для вирішення 

виховних завдань; 

4 – добра можливість (помірний ІВП) для вирішення виховних завдань; 

3 – середня можливість (задовільний ІВП) для вирішення виховних завдань; 

2 – низька можливість (нестійкий ІВП або відсутній) або повна відсутність можливості 

для вирішення виховних завдань; 

При визначенні показника В.1 особливістю співбесід була їх змістовна обмеженість у 

знаннях сутності поняття “воля” та “лідерські якості” та методики їх виховання. 

Передбачалося, що відповідні знання були отримані курсантами як під час планового 

навчання у ВВНЗ і школі (ліцеї, гімназії), технікумі (коледжі), так і під час самостійної 

роботи. Експерти методом контрольного спостереження оцінювали лідерські аспекти 

самостійної роботи курсантів під час самопідготовки і самовдосконалення на різноманітних 

гуртках. Для дослідження поглядів курсантів стосовно їх вольового розвитку під час 

навчання та життєдіяльності і дозвілля використовувалися методи анкетного опитування, 

аналіз документів, узагальнення незалежних характеристик. Було розроблено 10 варіантів 

анкет та системи спрощеного аналізу. Попередня апробація анкет довела доцільність: 

відбору для кожної анкети деяких питань, які вимагають від того, кого опитують, дати 

розгорнуту відповідь; роз’яснення перед початком опитування його завдань і значення для 

результатів дослідження; надання курсантам можливості анонімних відповідей. Апробація 

анкети дозволила перевірити і оцінити її теоретичну обґрунтованість (валідність). 

Була досліджена активність курсантів у сприйнятті окремих видів роботи. Для 

забезпечення неможливості подвійного тлумачення запитань їх формулювання було простим 

і перехресним (відповідь на одне запитання перевіряє ймовірність відповіді на інші 

запитання) а викладання – поступовим (кожне наступне запитання розвиває і конкретизує 

попереднє). Зокрема, під час анкетування курсантам було запропоновано письмово 

відповісти на запитання: ”Чого прагне людина в житті?” Все, що цікавить її, стимулює до дії, 

визначає її цілеспрямованість і характеризує спрямованість особистості, її світогляд. Це 

дозволило визначити і вивчити: 

1. Зацікавленість, потреби курсантів (в чому вони бачать в більшій мірі необхідність в 
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духовному і матеріальному відношенні). 

2. Ідеали (хто для них є прикладом, кому і чому вони б хотіли наслідувати). 

3. Мету найближчу і перспективну (чого бажають досягнути в учінні, роботі над 

собою, спілкуванні з товаришами по службі та професорсько-викладацьким складом та ін.). 

4. Домінуючу мотивацію у ставленні до військової служби, учіння, товаришів по 

службі, різноманітних видів діяльності (що стимулює курсантів до дії, розвитку лідерських 

якостей, відчуття обов’язку, честі, гідності, відповідальності, зацікавленість або корисність, 

страх чи інші сили). 

5. Рівень і особливості знань, ставлення до релігії (вплив релігійності на ставлення до 

служби, товаришів по службі, самого себе). 

Встановлено, що активність курсантів у сфері самовиховання була незначною. Було 

визначено, що знання сутності поняття “воля” та “лідерські якості” присутнє у 78 % 

курсантів, то самовихованню лідерських якостей приділяють увагу лише 4 %. 

При визначенні показника В.2 були узагальнені дані про участь курсантів в 

різноманітних видах гуртків технічної творчості: спортивного орієнтування (“полювання на 

лиса”), вивчення абетки Морзе та ін. 

В процесі дослідження виявлено, що до основних масових форм організації вольової 

активності курсантів, які використовувалися, відноситься анонімне (анкетне) опитування, 

яке довело, що на першому курсі значна кількість респондентів (64 %) позитивно ставиться 

до означених форм роботи. Курсанти стверджували, що “є змога реалізувати себе”, “можна 

стати кращим у справі”, “фізична і вольова сфера розвивається тільки у ВВНЗ”. Проте, 

узагальнення відповідей респондентів показало поступове зростання негативного ставлення 

до масових форм роботи, відслідкувалася думка, що все робиться для ”показухи”. На 

старших курсах навчання дослідження показало позитивне відношення до означених форм 

роботи лише у 28 % курсантів. 

В досліджуваних курсантських підрозділах здійснювалась індивідуальна робота з 

організації діяльності курсантів. 

Слід зазначити, що значна кількість курсантів (до 26 %) виявила активність у деяких 

формах організаційної діяльності. Всього за показниками В.2 було позитивно оцінено 78,2 % 

курсантів, але відмінні і добрі оцінки отримало лише 46,7 %. 

Для визначення показника В.3 з даної сукупності n (k) експертами були досліджені: 

якість дотримання курсантами розпорядку дня, навчальних занять, норм загальнолюдського 

та військового етикету, традицій ВВНЗ та курсантського підрозділу, ступінь сформованості 

таких лідерських якостей: стійкість, мужність, витривалість, терпіння, цілеспрямованість; 

виконання вимог статутних положень щодо військової дисципліни і порядку; постійне 

піклування про зовнішній вигляд, вміння співпрацювати у військовому колективі, 

організація самовиховання і самоперевиховання.  

Узагальнені результати оцінювання вольової поведінки курсантів наведено в таблиці 

(табл. 3).  

Надійність експертних оцінок забезпечувалася активним використанням методу 

незалежних характеристик. До процесу оцінювання відповідних якостей курсантів роль 

експертів виконували викладачі, лаборанти, молодший командний склад (старшини курсів, 

командири груп та відділень), представники служб забезпечення навчального процесу 

(інструктори, бібліотекарі, лікарі, службовці їдалень). Враховувалася колективна думка 

стосовно окремих курсантів та використовувався метод спостереження. Одним з основних 

методів був аналіз документів діяльності (вивчення журналів, особових справ, адресатів 

листування, курсової документації). Активно застосовувалося спілкування з батьками, 

родичами та друзями вихованців. 

Експерти дійшли до висновку, що для сукупності n (k) показник В.3 складав 78,4 %. 

Проте, лише 36,6 % курсантів отримали уміння та деякі навички позитивного рівня з 

організації вольового самовиховання. 
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Таблиця 3 

Оцінки вольової поведінки курсантів 

 

Елемент показника вольової 

поведінки на 5, 4, 3, 2 

Кількість курсантів, у 

яких означені якості 

сформовані у % 

Дотримання курсантами розпорядку дня, 

розкладу занять, загального та військового 

етикету 

86,8 

 

Ступінь сформованості лідерських якостей 90,2 

Виконання статутних вимог, військової 

дисципліни і порядку 
88,5 

Підтримка зовнішнього вигляду та 

внутрішнього порядку 
89,1 

Вміння співпрацювати у колективі для 

досягнення мети. 
64,2 

Організація самовиховання і самоперевиховання 41,4 

Всього позитивних оцінок 86,8 

 

 

Важливу роль у визначенні оцінки курсантів за показником В.4 відіграв метод 

узагальнення незалежних характеристик. Цей метод передбачав використання бесід, 

анкетних методик та аналізу документів, в тому числі результатів навчання і виховання 

курсантів. Встановлено, що відмінні і добрі результати отримало 32 % курсантів, а 

незадовільні 27,6 %. 

Для оцінки показника В.5 використовувався метод спостереження за змістом і якістю 

педагогічної практики курсантів у власному підрозділі, на молодших курсах під час 

проведення курсу молодого воїна, у підрозділах забезпечення навчального процесу, під час 

військової практики та стажування. 

Оцінювалися результати стажування курсантів у військових підрозділах з питань 

організації і проведення виховання лідерських якостей солдат і сержантів, а також 

проводився аналіз відгуків на випускників з військових частин. Узагальнення результатів 

зазначеної педагогічної практики наведено в наступній таблиці. Нижчевикладені результати 

свідчать, що лише 17 % курсантів отримали елементарні вміння і навички по організації 

виховання лідерських якостей військовослужбовців. Таким чином, для сукупності n (k) В.5 = 17 

%. У решти, 83 % вихованців ефективної педагогічної практики за різноманітних обставин не 

було. У переважної більшості курсантів не відбулося формування і вдосконалення вмінь і 

навичок з основ педагогічної майстерності . 

Узагальнені результати дослідження рівня сформованості лідерських якостей у 

курсантів вищих військових навчальних закладів наведені у таблиці (табл. 4). 
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Таблиця 4 

 

Результати дослідження рівня сформованості лідерських якостей у курсантів вищих 

військових навчальних закладів  

 

Умовне 

позначення 

показника 

Назва показника рівня сформованості 

лідерських якостей у курсантів ВВНЗ 

Кількість 

позитивних 

оцінок у 

сукупності n, 

% 

В.1. 
“воля”, знання сутності, поняття, оцінки, 

ідеал, переконання, вольова самоосвіта 
71,6 

В.2 
потреби вміння і навички вольової 

діяльності 
78,8 

В.3 
вольова поведінка, вольове самовиховання 

та самоперевиховання 
86,9 

В.4 
відповідність професійних та лідерських 

якостей 
71,6 

В.5 
готовність до реалізації виховних функцій у 

військових підрозділах 
16 

В.6 
загальна оцінка вольової вихованості 

курсантів ВВНЗ МОУ 
35,6 

 

 

Як наслідок цього, багато випускників ВВНЗ після прибуття до військових частин і 

отримання першої офіцерської посади не готові проводити цілеспрямований, постійний і 

ефективний виховний процес з військовослужбовцями строкової служби. 

Таким чином, в результаті констатуючого експерименту встановлено, що 71,6% 

курсантів мали позитивний рівень лідерських якостей, незадовільні результати отримали 

28,4 % вихованців. Виявлено, що у більшості курсантів “ідеал вольової поведінки” є 

недостатньо мотивований і слабо поєднаний з виховною практикою. 

Наслідком низького рівня сформованості лідерських якостей у курсантів є суттєве 

погіршення з часом їх вольового рівня і професійної підготовки, зниження боєготовності 

підрозділів і військових частин. Це помітно впливає на воєнну безпеку держави. 

Лише 16 % курсантів отримала позитивні оцінки за відповідний рівень вмінь і навичок 

при проведенні педагогічного процесу виховання лідерських якостей у військовослужбовців. 

Це свідчить про ігнорування у ВВНЗ педагогічної практики курсантів як важливого засобу 

формування у майбутніх офіцерів якостей лідера, вміння працювати з підлеглими та 

створювати робочі умови у військовому колективі. 

Загалом, відмінні і добрі результати були у 35,6 %, а слабко та незадовільно сформовані 

лідерські якості були виявлені у 64,3 % майбутніх офіцерів. 

Висновки. Запропонований підхід щодо аналізу рівня розвитку визначених провідних 

лідерських якостей сучасного стану виховання у курсантів вищого військового навчального 

закладу дозволяє науково-обґрунтовано визначати рівень лідерських якостей у курсантів 

ВВНЗ на різних етапах та надати рекомендації по їх формуванню та розвиненню. 

Встановлено, що значна частина результатів оцінки рівня лідерських якостей не в повній мірі 

відповідає вимогам сьогодення, а саме вихованню, розвитку та педагогічної підготовки 

майбутніх офіцерів, отже пошук причин низького рівня виховного процесу у ВВНЗ і 

визначення шляхів його покращення стає актуальним і буде становити подальші наукові 

дослідження у цьому напрямку. 
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ПОДХОД ОТНОСИТЕЛЬНО АНАЛИЗА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВЕДУЩИХ 

ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАНИЯ У КУРСАНТОВ 

ВЫСШЕГО ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

В статье предложен подход к анализу уровня развития определенных передовых лидерских 

качеств современного состояния воспитания у курсантов высшего военного учебного заведения. 

Полученные результаты позволяют научно-обоснованно определять уровень анализу развития 

определенных передовых лидерских качеств у курсантов высших военно учебних заведений на 

разных этапах и дать рекомендации по их формированию и развитию. 

Ключевые слова: воспитание, лидерские качества, высшое военное учебное заведение. 

 

 
 A. Kolesnik, A. Tereshchenko, S. Laletin, V. Rusetskiy 

APPROACH REGARDING ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF LEADERSHIP 

QUALITIES CERTAIN LEADING THE CURRENT STATUS OF EDUCATION STUDENTS HAVE 

HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

In this article is proposed an approach to analyze the level of education and leadership of cadets of 

the military institute. The obtained allow science-based analysis to determine the level of development of 

certain advanced leadership skills for students of higher military educational institutions at different 

stages and make recommendations for their formation and development. 

Keywords: education, leadership skills, higher military educational institution. 
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УДК 378.147: 371.3: 373.3                              Кондратюк А.Л. (Жит.ГУ им. Ивана Франко) 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ГОТОВНОСТЬ К ВЕДЕНИЮ 

ДИАЛОГА КУЛЬТУР 

 
В статье сделан акцент на то, что изучая язык и культуру страны, изучаемого языка 

можно говорить о психологических, политических, литературных и даже рекламных реалиях. 

Социокультурная компетенция – это готовность и способность к ведению диалога культур, 

что предполагает знание собственной культуры и культуры страны изучаемого языка. Это 

инструмент воспитания международно ориентированной личности, осознающей 

взаимозависимость и целостность мира, необходимость межкультурного сотрудничества в 

решении глобальных проблем человечества. 

Ключевые слова: культура, социокультурная компетеность, межкультурное 

сотрудничество, иностранный язык. 

 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или 

практическими задачами. Роль английского языка в образовании не исчерпывается тем, 

что он расценивается в наше время как одна из приоритетных дисциплин, о чем 

свидетельствуют увеличение времени, отведенного новым госстандартом на его изучение и 

результаты социологических опросов. Иностранный язык объективно является 

общественной ценностью, поэтому его включение программу средней школы – социальный 

заказ общества. Он способствует расширению не только филологического , но и общего 

кругозора учащихся. При изучении иностранного языка учащиеся овладевают новыми 

средствами общения для непосредственного доступа к ценностям мировой культуры, в 

особенности к культурным ценностям страны изучаемого языка: ее истории, географии, 

науке, литературе, искусству. Вот почему можем говорить о процессе аккультурации 

личности при изучении иностранных языков, т. е. усвоением человеком, выросшим в одной 

национальной культуре, существенных факторов, норм и ценностей другой национальной 

культурой. Вопрос аккультурации имеет непосредственное отношение к преподавания 

иностранного языка : единственной и максимальной целью преподавания культуры в связи с 

языком является формировании личности на рубеже культур, а отсюда вытекает, что 

методисты и преподаватели должны ознакомиться с закономерностями и результатами 

процесса усвоения человеком новой культуры. В тесной связи с указанной проблемой стоит 

еще один комплекс методических вопросов, а именно социокультурный аспект при обучении 

иностранным языкам. Тезис социальности языка следует понимать как диалектическое 

единство языка и культуры, языка и общества. В любой момент развития культуры 

обслуживающий ее язык отражает ее полностью и адекватно. Следовательно, движущей 

силой прогресса, вообще любых перемен в языке являются в конечном счете общество, 

коллектив членов национально - культурной и языковой общности. Однако одновременно 

допустимо говорить и об определенном воздействии языка на развитие культуры (например, 

в области фольклора, художественной литературы). В такой взаимозависимости 

наблюдаются известные конфликты и даже неполные соответствия, поэтому единство языка 

и культуры на самом деле является диалектическим, а любые попытки установить 

механическую привязку языка к культуре или культуры к языку искажают сложное и 

многоплановое явление.  

Слово культура в его широком антропологическом значении (противопоставляя его 

более узкому значению “искусство” ) может быть определено как “ the way the people of one 

community see the world around them, their way of thinking , behaving, reacting to the world and 

to the other people”. Культура определяется интеллектуальными, моральными и физическими 

ценностями. Мир реальности, реальный мир, люди постигают путем как физического так и 

социокультурного опытов. Таким образом они входят в культурную жизнь общества. Язык 

отражает социокультурную направленность и взаимосвязи, потому что он ссылается на 

объекты через понятия. Вот почему культурный фон языка так важен, и язык не может 



 213 

изучаться изолированно , то есть только как набор лексических единиц и грамматических 

правил. “ …languages are not mere collections of labels or nomenclatures attached to pre-existing 

bits and pieces of the human world, but that each community lives in a somewhat different world 

from that of others , and that these differences are both realized in parts of their cultures and 

revealed and maintained in parts of their languages.”( J.B.Carrol, The Study of Language, 

Cambridge, Mass., )  

Язык – это часть культуры, а культура – это часть языка, и его невозможно изучать как 

средство коммуникации без прочных культурологических знаний.Социокультурный 

компонент языков не сводится только к кильтам и балалайкам, то есть к словам-реалиям, 

обозначающих какие-то предметы , существующие только в данных странах и не имеющих 

эквивалентов в других. Изучая язык и культуру страны , изучаемого языка можно говорить о 

психологических, политических, литературных и даже рекламных реалиях. Особое значение 

в изучении культуры народа занимает юмор, характеризующий своеобразие мышления 

народа. Социокультурная компетенция есть готовность и способность к ведению диалога 

культур, что предполагает знание собственной культуры и культуры страны изучаемого 

языка. Это инструмент воспитания международно ориентированной личности, осознающей 

взаимозависимость и целостность мира, необходимость межкультурного сотрудничества в 

решении глобальных проблем человечества.(ELT News, 1996 ) Предметом социолингвистики 

являются описание и анализ взаимоотношений языка и общества , общества и культуры. 

Социолингвисты в своей деятельности никогда не ограничиваются рассмотрением 

исключительно языковых единиц, а регулярно и систематически обращаются к так 

называемым экстралингвистическим фактам, т.е. к тем явлениям действительности, которые 

отражаются языком, испытывают воздействие языка или влияют на изменение языка. 

Социолингвистическая компетенция есть способность использовать и преобразовывать 

языковые формы в соответствии с ситуацией. Здесь важно знать семантические особенности 

слов, идиоматических выражений, их семантики в зависимости от стиля и характера 

общения, того эффекта, который они могут указывать на собеседника. Основная функция 

языка – быть средством общения между людьми. Однако столь же существенно назначение 

языка может быть средством познания мира. Иными словами, язык участвует не только в 

передаче мысли о чем-то уже познанном (другому человеку), но и в формировании самой 

этой мысли (для самого себя). Официальное включение национально – культурного 

компонента в содержание обучения влечет за собой пересмотр старого статуса учителя 

иностранного языка : он должен быть не только знатоком иноязычной культуры в широком 

объеме (политической, экономической, художественной, экологической, интеллектуально-

этической , языковой и др.), но и своей национальной , поскольку , процесс усвоения 

иностранного языка и дальнейшее его применение справедливо программируется как 

межкультурная коммуникация, как диалог культур, сопряженным оказывается ряд 

теоретико-практических проблем: определение различных терминов и понятий 

страноведческого характера, в частности содержания единицы страноведческой информации 

и критериев ее отбора; нахождение способов и приемов презентации страноведческого 

материала, его закрепления и применения; группировка аутентичных материалов и методы 

работы с ними. Межкультурная коммуникация – это адекватное взаимопонимание двух 

участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам. ( 1 

; 26)  Дело в том, что даже владея одним и тем же языком, люди не всегда могут понять друг 

друга, и причиной часто является именно расхождение культур. Именно поэтому цель 

преподавания иностранных языков – это в первую очередь обеспечение межкультурного 

общения и взаимопонимания между партнерами. В январе 1998 года в г. Граце ( Австрия ) 

состоялся Международный семинар, посвященный проблемам раннего обучения 

иностранным языкам. Одна из проблем, обсуждаемых на семинаре, звучала следующим 

образом “Социокультурные и интеркультурные аспекты изучения и обучения языкам”. В 

рамках обсуждения этой проблемы было отмечено, что три основные сферы 

интеркультурной коммуникативной компетенции – когнитивная, прагматическая и 
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мотивационная – являются одинаково важными и существенными в изучении иностранных 

языков. В когнитивной сфере цель состоит в получении информации о других культурах, при 

этом необходимо обращаться не только к культуре страны изучаемого языка, но и к культуре 

других стран. Прагматическая цель предполагает приобретение практических умений, 

необходимых для межкультурного общения. В мотивационном плане цель – это 

формирование такого отношения у обучающегося, которое включает открытость, 

толерантность и уважение к культуре другого народа, а также исключает предрассудки, 

стереотипы и дискриминацию. Ознакомление учащихся с интеркультурным компонентом 

языка можно осуществлять, используя картинки, рисунки; реалии ( марки, монеты и др. ); 

коммуникативные жесты; видео; страноведческие комментарии; тексты разного вида. 

Желательно приглашать в класс носителей языка. В рамках тренировки и применения могут 

быть использованы такие виды деятельности, как ролевая игра, проектная работа, постановка 

спектаклей, использование сказок, песен , стихов и т.д. Кроме того, для формирования 

межкультурной компетенции было рекомендовано: создание клубов по переписке ; 

приготовление еды по национальным рецептам; разгадывание географических загадок и 

головоломок; коллекционирование моделей машин, судов, марок, игрушек из стран; 

размещение в классе флагов, символики, постеров. Эти и другие формы и приемы работы 

помогут учащимся приобрести межкультурную коммуникативную способность для того, 

чтобы достичь “the liberating value of stepping outside one’s own culture and one’s own 

language’ (Peter Doye and Alison Hurrel ) Хотя существует множество определений 

“культуры”, Сторти , автор книги “The Art of Crossing Cultures” ссылается на общественные 

ценности и убеждения и также на поведения, которые они за собой влекут. Действительно 

существуют общемировые ценности и верования, но зачастую они отличаются в различных 

культурах какими-то небольшими деталями или поведением, связанным с ними. Сторти 

утверждает, что, находясь в другой стране “ ignorance is the breeding ground for anxiety”. Мы 

всегда чувствуем себя неловко и даже иногда испытываем страх, когда общаемся с людьми, 

живущими в стране, о которой нам ничего неизвестно , так как мы не знаем , что ожидать от 

них и что они ожидают от нас. Конечно, лучший способ познакомиться со страной 

изучаемого языка – это посетить ее, познакомиться с носителями языка, самому на своем 

опыте ощутить все реалии. Но иногда такое знакомство может сопровождаться так 

называемым “культурным шоком”. Человек, оказавшись в незнакомой стране, чувствует 

беспокойство, страх, дискомфорт, так как все для него здесь незнакомо, он испытывает 

стеснение в общении, боится сознаться в своей неосведомленности. Вот почему важно 

постараться предотвратить его, уделяя особое значение в процессе обучения иностранным 

языкам формированию у учащихся национально-культурного компонента. Некоторые 

распространенные проблемы, которые могут привести к культурному шоку попадают под 

следующие две категории :Проблема сходства - мы представляем, что все люди в мире, 

будучи людьми, должны иметь одинаковые ценности, убеждения и манеру поведения. 

Проблема различий - зная, что человек другой культуры имеет отличные от нас убеждения и 

ценности, а также манеру поведения нам кажется, что мы никогда не сможем договориться с 

таким человеком и принять его точку зрения. По мнению М.В.Ляховицкого, основным 

средством обучения иностранному языку является языковая среда, а весь остальной арсенал 

орудий обучения – от раздаточной карточки до компьютера – является вспомогательным, 

призванным создать более или менее ярко выраженную “иллюзию приобщения учащихся к 

естественной языковой среде”. Вот почему искусственная адаптация к чужой культуре 

может быть достаточно трудна. Но такое знакомство с культурой страны изучаемого языка 

обязательно принесет положительные результаты. Преимуществами такого знакомства могут 

стать следующие моменты :  

 Возможность свободного общения с носителями изучаемого языка. 

 Чувство спокойствия и раскованности при посещении страны изучаемого языка. 

 Более глубокое понимание своей собственной культуры. 

 Более глубокое понимание самого себя. 
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По нашему мнению, формирование у учащихся национально-культурного компонента 

включает не только знакомство с историей, традициями, выдающимися людьми страны 

изучаемого языка , но в первую очередь должно давать знания , которые пригодятся 

учащемуся непосредственно в ситуациях общения. Поэтому мы выделяем три общих 

концепции, которые должны быть включены в процесс формирования национально-

культурного компонента, а именно : 

1. Межкультурное общение включает в себя знакомство с ментальностью народа 

страны изучаемого языка. 

2. Межкультурное общение включает в себя язык повседневного общения.  

3. Чтобы понять чужую культуру, нужно прежде всего изучить свою собственную. 
Выводы. Прогрессирующее развитие международных контактов и связей в политике, 

экономике и культуре и в других областях обуславливает последовательную ориентацию 

современной методики обучения иностранным языкам на реальные условия коммуникации. 

Итак, целью обучения иностранному языку в рамках базового курса является овладение 

учащимися основами иноязычного общения, в процессе которого происходит воспитание , 

развитие и образование личности школьника. Овладение основами иноязычного общения 

предполагает достижение школьниками коммуникативной компетенции, который позволит 

им практически использовать иностранный язык в относительно естественных условиях 

общения, например читать аутентичные тексты, уметь объясняться с носителями языка в 

нестандартных ситуациях общения. Стремление к коммуникативной компетенции как 

конечному результату обучения предполагает не только владение соответствующей 

иноязычной техникой ( т. е. языковую компетенцию учащихся), но и усвоение колоссальной 

внеязыковой информации необходимой для адекватного общения и взаимопонимания. Вот 

почему обучение иностранному языку именно на старшем этапе , когда учащиеся владеют 

достаточными навыками чтения, письма, аудирования и говорения, должно строится как 

изучение феномена культуры народа, который говорит на этом языке.Адекватное общение и 

взаимопонимание недостижимо без принципиального тождества основных сведений 

коммуникантов об окружающей действительности. Заметные различия в запасе этих 

сведений у носителей разных языков в основном определяются различными материальными 

и духовными условиями существования соответствующих народов и стран, особенностями 

их истории, культуры, общественно-экономического строя, политической системы и т. п. 

Отсюда общепринятый ныне вывод о необходимости знать специфику страны/стран 

изучаемого языка и тем самым о необходимости социокультурного и межкультурного 

подхода как одного из главных принципов обучения иностранным языкам. В частности, 

российский школьник, осваивая английский язык, получает реальную и высокоэффективную 

возможность приобщиться к национальной культуре и истории англоговорящих стран, к 

современной жизни этих народов, а также лучше узнать культуру своей страны. 
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Кондратюк А.Л. 

СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ГОТОВНІСТЬ ДО ВЕДЕННЯ 

ДІАЛОГУ КУЛЬТУР 
 

У статті зроблено акцент на те, що вивчаючи мову і культуру країни, що вивчається 

можна говорити про психологічні, політичні, літературні і навіть рекламні реалії. 

Соціокультурна компетенція - це готовність і здатність до ведення діалогу культур, що 

передбачає знання власної культури та культури країни досліджуваної мови. Це інструмент 

виховання міжнародно орієнтованої особистості, яка усвідомлює взаємозалежність і цілісність 

світу, необхідність міжкультурного співробітництва у вирішенні глобальних проблем людства. 

Ключові слова: культура, соціокультурна компетеність, міжкультурне співробітництво, 

іноземна мова. 

 

А. Kondratjuk 

SOCIOCULTURAL COMPETENCE AS A WILLINGNESS TO ENGAGE IN DIALOGUE 

OF CULTURES. 
 

The article focuses on the fact that by studying the language and culture of the country of studied 

language, you can speak about the psychological, political, literary and even commercial realities. Socio-

cultural competence is a willingness and ability to engage in dialogue of cultures, which implies 

knowledge of their own culture and the culture of the country of studied language. This is the tool for 

improvement of internationally oriented personality, aware of the interdependence and integrity of the 

world, the need for intercultural cooperation in solving global problems of mankind. 
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПИСЬМІ 

МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ В МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИНАХ 

 
В статті запропоновано методику формування англомовної компетентності в письмі 

слухачів Воєнно-дипломатичної академії – майбутніх магістрів військового управління в 

міжнародних відносинах. 

Встановлено, що вона являє собою систему методів, прийомів, способів і засобів, які 

застосовуються педагогом на певних етапах та у певній послідовності для формування у 

слухачів здатності і готовності передавати англомовну інформацію у письмовому вигляді. 

Розроблена методика покращить рівень володіння письмовою англійською мовою слухачів, 

а, отже – й підвищить ефективність виконання ними своїх фахових завдань. 

Ключові слова: англомовна компетентність в письмі, англомовна підготовка, майбутні 

магістри військового управління в міжнародних відносинах. 

 

Постановка проблеми. Робота майбутніх магістрів військового управління в 

міжнародних відносинах (МВУМВ) – фахівців воєнно-дипломатичної служби – із 

забезпечення міжнародного військового та військово-технічного співробітництва України із 

іншими державами і міжнародними організаціями, представництва військового відомства 
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нашої держави за кордоном вимагає від них володіння англійською мовою на рівні не нижче 

СМР-2+ за стандартом НАТО “СТАНАГ-6001”. Необхідність сформованості англомовної 

компетентності в письмі цих фахівців має особливе значення, адже значний обсяг завдань, 

які вони виконують, передбачає письмову комунікацію англійською мовою. Очевидно, що 

підвищення рівня володіння англійською мовою таких  фахівців неможливе без 

удосконалення рівня англомовної підготовки (АП) у Воєнно-дипломатичній академії (ВДА) 

– єдиному в Україні вищому навчальному закладі з підготовки фахівців для воєнно-

дипломатичної служби. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам формування англомовної 
компетентності в письмі присвячено ряд наукових досліджень. Лідерами у цьому напрямку є 

зарубіжні, передусім британські, американські та канадські, науковці, якими протягом 

останніх десятиліть розроблена ціла низка практичних посібників для навчання і 

удосконалення письма англійською мовою як рідною, так і іноземною. Так, M.L. Conlin 

викладена концепція письмової комунікації англійською мовою та практичні рекомендації із 

написання академічних творів [4]. H. Robertson розробив опис основних частин процесу 

підготовки і написання письмового повідомлення, а також запропонував практичні завдання 

з його відпрацювання [6]. Удосконаленню навичок написання творів на мистецькі та наукові 

теми присвячено посібник L. Strath, H. Avery та K. Taylor [8]. G. Stanford розроблено 

алгоритм підготовки і написання письмового повідомлення, а J. Huizenga та M. Thomas-Ruzic 

пропонують збірник вправ і практичних завдань з удосконалення письма англійською мовою 

на різноманітні теми [5; 7]. 

Вітчизняними науковцями – О.Б. Тарнопольським та С.П. Кожушко – розроблено 

методику навчання письма англійською мовою студентів ВНЗ, де основна увага приділена 

навчанню діловому листуванню та написанню академічних та наукових матеріалів [3]. 

Науково-педагогічними працівниками Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка під керівництвом В.В. Дайнеко складено 

унікальний навчальний посібник, в якому реалізовано систему вправ для підготовки 

майбутніх дипломатів до англомовного письмового спілкування [2]. Колективом кафедри 

іноземних мов ВДА під керівництвом автора статті підготовлено навчальний посібник, у 

якому активно реалізуються елементи навчання письма майбутніх МВУМВ [1]. Проте 

необхідним є створення цілісної методики формування англомовної компетентності в письмі 

таких фахівців. 

Мета статті – розробити методику формування англомовної компетентності в письмі 

майбутніх МВУМВ 

Виклад основного матеріалу. Методика формування англомовної компетентності в 

письмі майбутніх МВУМВ ґрунтується на сучасних досягненнях методики іншомовної 

підготовки, педагогіки, психології та лінгвістики, аналізі комунікативних функцій 

співробітників воєнно-дипломатичної служби, а також багаторічному досвіді викладання 

англійської мови у ВДА. Вона включає в себе систему методів, прийомів, способів і засобів, 

які застосовуються педагогом на певних етапах та у певній послідовності для формування у 

майбутніх МВУМВ здатності і готовності передавати англомовну інформацію у письмовому 

вигляді у звичайних та несприятливих (стресових) умовах англомовного середовища. 

Іншими словами, вона дає відповідь на запитання: “Як навчати слухачів для досягнення 

ними рівня необхідного для ефективного виконання фахових завдань у письмовому мовленні 

англійською мовою?”. 

Таким чином, формування англомовної компетентності в письмі відбувається на всіх 

трьох етапах АП у ВДА. На першому і другому етапі відповідно до мети і завдань підготовки 

слухачі досягають СМР-2 у письмі. З цією метою застосовується паралельно два методи – 

розвитку репродуктивно-продуктивного уміння письма та проектів. 

Метод розвитку репродуктивно-продуктивного уміння письма – це система 

оптимальних прийомів формування у майбутніх МВУМВ здатності і готовності повного чи 

часткового письмового відтворення прочитаних (прослуханих) текстів на рівні одного чи 
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декількох абзаців з викладенням фактів у вигляді описів людей, предметів (речей, об’єктів, 

місць), розповідей у теперішньому, минулому чи майбутньому часі, інструкцій (вказівок, 

рекомендацій) щодо виконання певних дій, а також складання власних письмових 

висловлювань за цими зразками у звичайних та несприятливих (стресових) умовах 

англомовного середовища. Він включає в себе ряд прийомів та вправ, які розглядаються 

нижче більш детально. 

Прийом навчання письмовому описуванню людей, предметів (речей, об’єктів, місць) – 

це сукупність певних операцій, спрямованих на розвиток у слухачів навичок письмового 

викладення фактичної інформації про характеристики людей, властивості та ознаки, 

предметів (речей, об’єктів, місць). Ці навички відпрацьовуються конкретними вправами та 

включають в себе такі аспекти: 

– підбирання слів, виразів та складання описових речень на їх основі; 

– виявлення та письмове відтворення необхідних характеристик людини, ознак чи 

властивостей предмета (об’єкта) на рівні слів, виразів та окремих речень; 

– відтворення тексту-опису по реченню на рівні абзацу (мікротексту); 

– логічного продовження і завершення тексту-опису на рівні окремих речень та абзаців 

(мікротекстів); 

– порівняння основних характеристик людей, ознак й властивостей предметів (об’єктів, 

місць) на рівні одного чи декількох абзаців (мікротекстів). 

– вивідування інформації щодо основних характеристик людей, ознак та властивостей 

предметів (об’єктів, місць). 

– складання тексту-опису на рівні декількох абзаців за ключовими словами (виразами) 

чи отриманою інформацією. 

Наступним важливим є прийом навчання розповіді, який передбачає сукупність певних 

операцій, спрямованих на розвиток у слухачів навичок зв’язного і логічного викладення 

фактів про теперішні, минулі та майбутні події, їх порівняння і протиставлення. Цей прийом 

передбачає виконання ряду вправ на відпрацювання цих навичок, а саме: 

– встановлення смислових зв’язків між реченнями, їх об’єднання в абзац (мікротекст) 

та створення тексту-розповіді; 

– відтворення тексту-розповіді по реченню на рівні абзацу (мікротексту); 

– складання зв’язної та логічної розповіді про теперішні, минулі та майбутні події на 

рівні окремого абзацу (мікротексту) та декількох абзаців з викладенням фактичної 

інформації за графічною опорою (словами і виразами, фотографією (картинкою) тощо;  

– логічне продовження і завершення тексту-розповіді на рівні окремого абзацу 

(мікротексту) чи декількох абзаців; 

– виявлення спільних та відмінних рис між фактами про теперішні, минулі та майбутні 

події на рівні окремого абзацу (мікротексту) та декількох абзаців;  

– вивідування інформації про теперішні, минулі та майбутні події. 

Застосування цього методу неможливе без прийому навчання складанню інструкцій 

вказівок (рекомендацій), який являє собою сукупність певних операцій, спрямованих на 

розвиток навичок зв’язного і логічного викладення фактів з метою спонукання осіб до 

здійснення певних дій. Ці навички передбачають виконання майбутніми МВУМВ низки 

вправ, які спрямовані на 

– складання спонукальних речень з використанням різноманітних граматичних форм та 

їх об’єднання в інструкції (рекомендації) на рівні окремого абзацу (мікротексту); 

– відтворення тексту інструкцій (рекомендацій) по реченню на рівні абзацу 

(мікротексту); 

– перетворення розповідних (описових) речень у спонукальні та їх об’єднання в 

інструкції (рекомендації) за допомогою перехідних (сигнальних) слів та виразів на рівні 

одного чи декількох абзаців; 

– складання власного тексту інструкції за допомогою лексичних чи смислових опор 

(визначеною темою) на рівні одного та декількох абзаців;  
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– логічне продовження і завершення тексту інструкції на рівні одного чи декількох 

абзаців; 

– вивідування інформації щодо виконання певних дій. 

Відпрацювання і закріплення умінь репродуктивно-продуктивного письма відбувається 

за допомогою методу проектів, який передбачає творчу індивідуальну та спільну навчально-

пізнавальну діяльність слухачів, що спрямована на досягнення результату з розв'язання 

певного фахового завдання, пов’язаного із складанням документів (матеріалів) для 

безпосереднього виконання завдань воєнно-дипломатичної служби та їх забезпечення. 

Прийоми, які передбачає цей метод, включають в себе ряд проектів, що, в свою чергу, 

містять міні-проекти, які слухачі мають виконати в умовах максимально наближених до 

реальних.  

Перед їх виконанням викладачеві доцільно відпрацювати із слухачами (нагадати їм) 

структуру та вимоги до складання документів (матеріалів). З цією метою рекомендується 

продемонструвати зразки реальних документів (матеріалів), або знайомити з їх структурою і 

вимогами до відпрацювання. На першому та другому етапі АП доцільно запропонувати 

проекти, які більш детально описані нижче. 

Так, слухачам пропонується виконати два проекти “Службові документи 

(матеріали)” та “Дипломатичні документи (матеріали)”. Перший проект має на меті 

розвиток навички складання документів чи інших письмових матеріалів, які містять описи, 

викладення фактів, інструкції (рекомендації) для забезпечення письмової комунікації при 

виконанні службових завдань у складі багатонаціональних підрозділів.  

Слухачі виконують міні-проекти, які передбачають такі завдання: 

Ви проходите службу військовим спостерігачем у місії ООН (НАТО, ОБСЄ) у 

кризовому регіоні. складіть доповідь командиру про а) ситуацію у районі виконання 

завдання; б) інциденти, які трапилися за останню добу; 

Ви проходите службу у багатонаціональному штабі в кризовому регіоні. Готуючись до 

проведення інформаційного брифінгу з особовим складом, складіть письмову доповідь і 

презентацію зі слайдами про обстановку у цьому регіоні (проблеми із безпекою).  

Виконання цих міні-проектів рекомендується здійснювати в індивідуальному режимі. 

Другий проект – “Дипломатичні документи (матеріали)” – передбачає розвиток у 

слухачів навички складання документів чи інших письмових матеріалів, які містять описи, 

викладення фактів, інструкції (рекомендації) для забезпечення офіційного представництва 

військового відомства України в англомовних країнах. 

Вони включають такі міні-проекти, де слухачі виступають у ролі аташе з питань 

оборони (військового аташе, аташе видів збройних сил, помічників аташе) в англомовних 

країнах і мають виконати такі завдання:   

скласти такі акредитаційні документи, а саме 

– заяву на отримання акредитації;  

– повідомлення про акредитацію (завершення терміну акредитації);  

– біографічну довідку;  

– заяву на отримання права підпису;  

– заяву на отримання посвідчення;  

– лист-повідомлення всіх дипломатичних представництв в країні про акредитацію 

(завершення терміну акредитації); 

скласти, листи та матеріали до уповноважених осіб міністерства оборони країни 

акредитації, а саме 

– прохання на отримання дозволу на відвідування воєнних об’єктів на території країни 

акредитації у складі військових делегацій, отримання інформації, письмових матеріалів та 

документів про збройні сили;  

– прохання на отримання дозволу на користування військовими торгівельними 

центрами, центрами спорту, культури і дозвілля;  
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– прохання на отримання дозволу на медичне обслуговування у військових медичних 

закладах країни акредитації;  

– повідомлення про приїзд делегації міністерства оборони України (Генерального 

штабу ЗС України) до країни акредитації;  

– програму візиту делегації представників МО України (Генерального штабу ЗС 

України) до країни акредитації; 

скласти інші дипломатичні документи, наприклад 

– особисту ноту (повідомлення пана _____ про призначення його аташе з питань 

оборони (завершення терміну перебування на посаді аташе з питань оборони); 

поздоровлення зі святом Дня збройних сил країни акредитації; співчуття з приводу трагічних 

подій; інших важливих подій); 

– вербальну ноту (з нагоди призначення пана _____ аташе з питань оборони 

(завершення терміну перебування на посаді аташе з питань оборони); з приводу різних подій 

у військових, політичних та економічних відносинах між Україною та країною акредитації); 

– пам’ятну записку (з питань повсякденних дипломатичних відносин між Україною та 

країною акредитації); 

– офіційне запрошення (військових аташе різних країн, представників міністерства 

оборони та збройних сил на святкування Дня незалежності (Дня Збройних Сил) в посольстві 

України; відповідь на подібне запрошення з інших країн; відповідь про неможливість 

відвідання цього заходу);  

– лист-подяку (за гостинність під час відвідання офіційних заходів в інших посольствах 

та установах міністерства оборони та збройних сил країни акредитації; інші заходи); 

– лист-запит (на отримання допомоги чи інформації з питань виникнення труднощів у 

дипломатичних відносинах, перебування українських військовослужбовців чи працівників 

збройний сил України на території країни акредитації тощо); 

– лист-повідомлення (слів високопосадовця військового відомства України (Міністра 

оборони, Начальника Генерального штабу тощо) високопосадовцям країни акредитації з 

нагоди різних подій у двосторонніх відносинах). 

Ці міні-проекти виконуються індивідуально, або в парах. 

Таким чином, застосування цих методів розвиває і закріплює у слухачів уміння 

здійснення письмового висловлювання з викладенням фактичної (конкретної) інформації 

англійською мовою (СМР-2).  

На останньому  третьому – етапі АП застосовується метод розвитку продуктивного 

уміння письма, який передбачає систему оптимальних прийомів формування у майбутніх 

МВУМВ здатності і готовності самостійно здійснювати власні письмові висловлювання на 

абстрактні теми на рівні декількох абзаців (розгорнутого дискурсу) з метою пояснення, 

детального роз’яснення чи логічного підтримання окремих позицій (власної думки, думок 

інших людей, офіційної позиції держави тощо); заперечення та уточнення окремих деталей; 

пояснення, обґрунтовування та оцінювання певних подій і явищ; припущення 

(гіпотезування); здійснення пропозицій, порад, домовленостей; переконання, а також 

пристосування цих письмових висловлювань до будь-якої аудиторії читачів. Застосування 

цього методу забезпечує виконання слухачами майбутніх фахових завдань на СМР-2+. Він 

включає в себе декілька прийомів, які описані нижче і відображають етапи поступової 

підготовки і складання письмового повідомлення. Розглянемо їх більш детально. 

Прийом навчання формулюванню основної думки (проблеми) письмового повідомлення – 

це сукупність певних операцій, спрямованих на розвиток у слухачів навичок узагальнення 

основних думок (ідей) і висловлювання їх у вигляді квінтесенції повідомлення (тезового 

твердження) та основних аргументів (тематичних речень), за допомогою яких можна довести 

це твердження. Цей прийом передбачає виконання слухачами низки вправ з послідовним 

використанням одного й того ж мовленнєвого матеріалу і спрямований на розвиток таких 

навичок: 

– визначення тезового твердження та тематичних речень у письмовому висловлюванні; 
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– виявлення місця розміщення тематичних речень у письмовому висловлюванні; 

– формулювання тезового твердження та тематичних речень відповідно до теми 

повідомлення; 

Прийом навчання розвитку, обґрунтуванню та переформулюванню основної думки 

(проблеми) – це сукупність певних операцій, спрямованих на розвиток у слухачів навичок 

логічного розгортання і узагальнення думок у вступній і заключній частинах письмового 

висловлювання, доведення і пояснення (відстоювання) основної думки (проблеми) 

повідомлення на рівні абзацу (мікротексту), а також його оформлення зв’язними лексико-

граматичними засобами на рівні декількох абзаців (розгорнутого дискурсу). Це такі навички: 

– логічного розгортання думки у вступній частині письмового висловлювання за 

допомогою попереднього введення інформації, протиставлення чи порівняння, або подання 

інформації від загального до конкретного; 

– обґрунтування основної думки (проблеми) письмового висловлювання на рівні абзацу 

(мікротексту) шляхом доведення за допомогою ілюстрацій та описів; порівнянь і 

протиставлень; припущень (гіпотезування); статистичних даних та фактів; посилання на 

прецеденти, логічні причини та їх аналіз, цитати тощо;  

– логічного узагальнення і викладення думок у заключній частині письмового 

висловлювання за допомогою переформулювання змісту тезового твердження і тематичних 

речень, співвідношення їх із проблемами реального життя, або подання інформації від 

конкретного до загального; 

– розміщення абзаців письмового висловлювання в логічній послідовності та 

вираження відношень між ними за допомогою перехідних, (сигнальних) слів та виразів. 

Прийом навчання оформленню письмового повідомлення – це система певних операцій, 

спрямованих на розвиток у слухачів навичок лексичного, граматичного, стилістичного та 

смислового оформлення письмового повідомлення відповідно до норм англійської мови. Це, 

передусім, навички встановлення відповідності вживання лексичних, граматичних та 

стилістичних засобів нормам англійської мови у письмовому повідомленні та правильності 

смислової організації письмового повідомлення. 

Для закріплення уміння продуктивного письма використовується метод проектів, 

метою якого на цьому етапі є забезпечення відпрацювання майбутніми МВУМВ документів 

(матеріалів) на абстрактні теми. Аналіз комунікативних функцій в письмовому мовленні 

фахівця воєнно-дипломатичної служби показує, що зі слухачами доцільно продовжити 

виконання проекту “Службові документи (матеріали)”. Цей проект передбачає виконання 

завдання, у якому слухач виступає в якості офіцера, який проходить службу у 

багатонаціональному штабі в кризовому регіоні. Готуючись до проведення проблемного 

(проблемно-тематичного) брифінгу з офіцерами, він має скласти письмову доповідь і 

презентацію зі слайдами про нагальну проблему, пов’язану із питаннями безпеки у цьому 

регіоні, та шляхи її розв’язання; 

Вважається за необхідним також навчити слухачів писати академічний твір. З цією 

метою слухачі виконують проект, завданням якого є написання академічного твору 

англійською мовою на абстрактну тему, що розв’язує одну з фахових проблем. Твір має 

включати вступ, який завершується тезовим твердженням, основну частину (три-п’ять  

абзаців) та висновки; 

Висновки. Таким чином, розроблена методика  

забезпечує формування у слухачів англомовної компетентності в письмі як 

продуктивного виду мовленнєвої діяльності у послідовності, що дозволяє їм поступово 

перейти від СМР-1+ (рівень вступу у ВДА) до СМР-2 (другий етап підготовки) та 2+ (третій 

– заключний – етап підготовки); 

повністю відображає етапи процесу підготовки і написання письмового повідомлення у 

реальній (фаховій) діяльності; 

сприяє ефективному відпрацюванню дипломатичних та службових документів 

(матеріалів), а, отже, й – виконанню завдань воєнно-дипломатичної служби. 
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Перспективи подальших досліджень. Планується експериментальна перевірка 

розробленої методики. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПИСЬМЕ 

БУДУЩИХ МАГИСТРОВ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 

В статье предложено методику формирования англоязычной компетентности в письме 

слушателей Военно-дипломатической академии – будущих магистров военного управления в 

международных отношениях. 

Установлено, что она представляет собой систему методов, приемов способов ц средств, 

которые используются педагогом на определенных этапах и в определенной 

последовательности для формирования у слушателей способности и готовности передавать 

англоязычную информацию в письменном виде. 

Разработанная методика улучшит уровень владения письменным английским языком 

слушателей, и, следовательно, повысит эффективность выполнения ими своих 

профессиональных задач. 

Ключевые слова: англоязычная компетентность в письме, англоязычная подготовка, 

будущие магистры военного управления в международных отношениях. 

 

O. Lahodynskyi  

SYSTEM OF METHODS FOR DEVELOPMENT WOULD-BE MASTERS’ OF COMMAND 

AND CONTROL IN INTERNATIONAL RELATIONS ENGLISH LANGUAGE COMPETENCE IN 

WRITING 
 

The article offers the system of methods for development Military-diplomatic academy students’ – 

the would-be Masters’ of Command and Control in International Relations – English Language 

Competence in writing. 

The article finds out that it includes methods, techniques, modes and means used by the teachers at 

certain stages and in certain consequence to develop students’ ability and readiness to produce English 

information in writing. 

This system will improve students’ level of English and, as a result, will increase the efficiency of 

their professional functions. 

Key words: English Language Competence in writing, English Language Training, would-be 

Masters’ of Command and Control in International Relations. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО 

ОФІЦЕРА У СУЧАСНИХ УМОВАХ  

 
В статті розглянуті деякі аспекти використання формування системного підходу щодо 

психолого-педагогічного забезпечення професійної компетентності у майбутніх офіцерів в 

сучасних умовах у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Також, в статті йдеться про психолого-педагогічне забезпечення професійної 

компетентності майбутнього офіцера у сучасних умовах військової служби для визначення 

параметрів діяльності Збройних Сил України. Відображено ставлення висококваліфікованих 

фахівців, які будуть конкурентоспроможними у порівнянні з військовослужбовцями провідних 

армій світу. 

Ключові слова: виховання, виховна роботаі, вищій військовий навчальний заклад. 

 

Вступ. Перехід до професійної армії, який передбачений моделлю “Збройні Сили 

України – 2013”, вимагає нових підходів щодо підготовки офіцерського складу. Сьогодення 

вимагає значних змін процесу підготовки офіцерських кадрів з метою підвищення рівня 

їхньої професійної компетентності, практичної підготовленості до вирішення складних 

військово-професійних та психолого-педагогічних завдань у процесі виконання службових 

обов’язків.  

Постановка задачі дослідження. Офіцер лише тоді знаходиться на висоті, коли він 

має необхідний рівень знань та якостей організатора, вихователя та педагога, користується 

авторитетом, приймає правильні рішення. До вирішення цієї проблеми треба підходити у 

напрямку підготовки майбутнього офіцера органів виховної роботи до виконання 

конкретного виду військової діяльності у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), 

де особистість курсанта (студента), його готовність до керівництва військовим колективом 

формується під впливом усього навчально-виховного процесу, військових практик і 

стажування, у результаті подолання різного роду труднощів та протиріч. За період навчання 

у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(ВІКНУ) майбутній офіцер набуває необхідний загал знань, умінь та навичок, нагромаджує 

досвід керівної діяльності, активізує позитивні мотиви власної поведінки. У нього 

формується професійна компетентність, інтерес до професії офіцера, закладаються високі 

професійні, вольові та інтелектуальні якості.  

Основна частина. Питання системного психолого-педагогічного забезпечення 

формування професійної компетентності майбутнього офіцера у сучасних умовах стоїть 

дуже актуально. Це обумовлено новими завданнями реалізації кадрової політики, 

пов'язаними з переходом Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями, 

які проходять військову службу за контрактом, а також загальним підвищенням освітньо-

кваліфікаційних вимог до військових фахівців та рівня їх компетентності. 

Аналіз досліджень вчених інституту психології та педагогіки професійної освіти АПН 

України дозволяє до принципів ефективної організації сучасної професійної підготовки 

курсантів метою якої є забезпечення якісно нового рівня їх компетентності як майбутніх 

офіцерів віднести принципи професійної та індивідуально-особистісної спрямованості, 

інтегративності, права вибору, громадянського самовизначення, інноваційності та 

неперервності [10, с.18.] Поряд з цими принципами Н.Г.Ничкало звертає увагу на врахування 

принципів мінімізації (без збитків для фундаментальних знань спеціаліста), самостійної 

роботи, єдності у формуванні життєвих і професійно необхідних якостей особистості, 

єдності загальнонаукового та професійного знання, діяльнісного підходу до навчання й 
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активізації пізнавальної діяльності слухачів шляхом самостійного рішення творчих завдань 

[6, с. 28.]  

Психолого-педагогічне забезпечення формування професійної компетентності курсанта 

(студента) у ВІКНУ своєю метою має супроводження навчально-виховного процесу 

військового фахівця-професіонала у ВВНЗ. Результатом супроводження навчально-

виховного процесу у ВВНЗ є сформований військовий фахівець-професіонал з чітко 

визначеними лідерськими якостями, завжди готовий з високою професійною 

компетентністю керувати окремими підлеглими та підрозділами, як в мирний, так і воєнний 

час. 

Діяльність по системному забезпеченню психолого-педагогічного супроводження 

передбачається ефективною за умов практичного використання принципів : 

- комплексності : залучення у вирішення проблем формування професійної 

компетентності фахівців багатьох спеціальностей; 

- індивідуалізації: в комплексі кожен має розробляти свій власний напрямок проблеми 

формування професійної компетентності ; 

- спадковості : використовувати досвід колег провідних армій світу, країн СНД і ВВНЗ 

України ; 

- матеріальності: розвиток матеріальної бази (технічних засобів, матеріальне 

заохочення спеціалістів.) 

За визначенням академіка АПН України І.А.Зязюна “Підвалиною професійної 

майстерності є професійна компетентність (спрямованість і професійні знання становлять 

той кістяк високого професіоналізму в діяльності, який забезпечує цілісність системи, що 

само організується) [3, с.31.] 

Що ж доцільно розуміти під поняттям “професійна компетентність”? У психолого-

педагогічній літературі знаходимо інтерпретацію професійної компетентності, як:  

- систему знань та вмінь , що виявляється при вирішенні на практиці професійно-

спрямованих завдань [4, с.40];  

- систему знань та вмінь, на основі яких формується творчий потенціал та будується 

діяльність [2, с.90]; 

- систему знань та вмінь, адекватних структурі та змісту діяльності [1, с.14.] 

Як бачимо, знання та вміння є ключовими категоріями в розумінні сутності поняття 

"професійна компетентність", від ступеня розвитку яких залежить якість педагогічної 

діяльності.  

На нашу думку, під "професійною компетентністю" доцільно розуміти інтегровану 

особистісну характеристику, що включає психологічну (розуміння та усвідомлення власної 

діяльності) та теоретичну (набуття особистісно значущих знань та вмінь) готовність 

майбутнього офіцера до діяльності, його здатність вирішувати на практиці педагогічні 

завдання та виконувати роботу в цілому. Формування та розвиток "професійної 

компетентності" є процесом безперервним. Системний підхід широко використовувався в 

дослідженнях різних проблем навчання та виховання (А.М. Арсеньєв, Ю.К.Бабанський, 

М.О. Данилов та ін.). З’явилися перші значні роботи в плані обґрунтування педагогічних 

систем (В.П. Беспалько, Л.Я. Зорина, Г.І. Легенький, А.О.Лігоцький, В.П. Вікторова, 

П.Т. Фролов). 

Р.М.Макаров формулює поняття “системний підхід” як “наукову методологію, в основі 

якої лежать принципи діалектики, які дозволяють розглядати, досліджувати, конструювати 

та моделювати педагогічні процеси й явища у вигляді систем” [5 с.135.]  

Система психолого-педагогічного забезпечення професійної компетентності майбутніх 

офіцерів для реалізації свого призначення, забезпечує організацію та проведення роботи 

щодо виконання наступних завдань: 

1.Професійно-психологічний відбір на навчання: 

- вимір та співставлення з нормативними, показників психофізіологічних та 

інтелектуальних якостей; 
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- здійснення об’єктивного відбору кандидатів на навчання у ВВНЗ. 

Формування вихідних даних для попереднього розподілу абітурієнтів по навчальним 

підрозділам. 

2.Спеціалізація та комплектація навчальних груп: 

- оцінка та використання вихідних даних профвідбору для раціонального 

комплектування навчальних груп; 

- постійне вивчення та аналіз проходження адаптації курсантами в умовах навчальної 

та професійної діяльності; 

- оцінка значимості індивідуально-психологічних характеристик особистості у стані 

виражених емоційно-стресових реакцій; 

- розробка методик з підбору молодших командирів з урахуванням індивідуально-

психологічних якостей. 

3.Навчання за спеціальностями. Психолого-педагогічна корекція: 

- створення умов для формування і розвитку лідерських та вольових якостей, створення 

творчих умов діяльності навчальних груп, покращення морально-психологічного клімату, 

зміцнення військової дисципліни з метою загального підвищення якості підготовки 

військових фахівців-зв’язківців; 

- оцінка якості формування професійної компетентності за критеріями: 

- неуспішності; 

- недисциплінованості; 

- небажання навчатись; 

- інші причини; 

- розробка пропозицій щодо втілення нових методів та методик навчання; 

- дослідження участі курсантів в суспільній та військово-науковій роботі, аналіз їх 

впливу на проміжні дані успішності; 

- формування банку даних курсантів у ВВНЗ.  

4.Випускна атестація: 

- розробка і апробація суб’єктивних та об’єктивних методик оцінки спеціальних 

здібностей випускника; 

- розробка моделі фахівця випускника ВВНЗ; 

- формування вихідних даних для розподілу випускників з рекомендаціями для 

подальшого навчання (спеціаліст, магістр, ад’юнктура;) 

5.Післядипломне спостереження: 

- оцінка ефективності формування професійної компетентності за критерієм успішного 

проходження служби випускниками у військах; 

- визначення та формування переліку професійно-важливих якостей військового 

фахівця для виконання обов’язків на відповідальних посадах за призначенням; 

- проведення аналізу діяльності випускників у військах та визначення термінів якісного 

оволодівання посадою; 

- коректування процесу формування професійної компетентності за результатами 

аналізу відгуків на випускників, створення бази даних на них.  

Між усіма перерахованими завданнями системного психолого-педагогічного 

забезпечення встановлюються відповідні зв’язки, найбільш важливим з яких є зворотній 

зв’язок на основі аналізу ефективності формування професійної компетентності майбутнього 

офіцера. 

Формування психоло-педагогічного забезпечення професійної компетентності 

майбутнього офіцера є комплекс заходів, які забезпечують виявлення, прищеплення та 

розвиток у майбутнього військового фахівця якостей необхідних для оволодіння основами 

знань і умінь в економічно доцільний термін навчання, для професійного виконання 

посадових обов’язків за конкретною військовою спеціальністю офіцер органів виховної 

рооти. Цьому сприяє вивчення особистісних психологічних та психофізіологічних якостей 

кандидата на навчання, абітурієнта, курсанта, випускника оцінка й ефективне використання 
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інтелектуального, творчого потенціалу та методичного досвіду науково-педагогічних 

працівників. 

Якісну підготовку спеціалістів майбутніх офіцерів забезпечує та педагогічна 

технологія, яка передбачає систематичне діагностування готовності курсантів до навчальних 

занять, своєчасну корекцію рівня професійної компетентності та періодичний контроль за 

роботою всіх учасників навчально-виховного процесу. Здйснюючи вибір певної моделі 

технології навчання, потрібно враховувати особливості навчального закладу по підготовці 

спеціалістів для Збройних Сил України, готовність і здатність суб’єктів навчального процесу 

працювати в нових інформаційно-технологічних умовах. А це пов’язано з виконанням таких 

вимог: 

- забезпечення ефективних психолого-педагогічних умов для суб’єктів навчального 

процесу; 

- створення сприятливого педагогічного середовища; 

- створення належної організації різних видів начальної праці в урочний та 

позаурочний час у відповідності з методичними рекомендаціями засобами функціонування 

обраної моделі технології навчання; 

- додержання логічної послідовності у вивченні навчального матеріалу (розділи, теми 

тощо;) 

- мотивації вивчення фахового навчального матеріалу; 

- забезпечення доступності в навчанні та обов’язкової орієнтації на фаховий профіль 

вузу. 

Важливу роль в організації навчально-виховного процесу відіграє :  

- розклад навчальних занять як групових, так і індивідуальних консультацій з різних 

предметів, а також виховних і розвиваючих заходів;  

- чітке дотримання єдиних науково-обгрунтованих критеріїв оцінювання; 

- демонстування досягнень в навчальній діяльності майбутніх офіцерів; 

- рейтингова оцінка результатів навчання на проміжних етапах навчання та на 

завершальній його стадії; 

- забезпеченість навчального процесу сучасними дидактичними комплектами 

(навчальні програми, плани, підручники, посібники, практикуми тощо.) 

Формування психолого-педагогічного забезпечення професійної компетентності 

курсанта грунтується на вивченні та оцінці умов майбутньої професійної діяльності та її 

вимог до випускника, визначення переліку та необхідного рівня розвитку професійно-

важливих якостей, а також вивчення, психологічних, психофізичних якостей фахівця. 

Необхідно розглянути умови формування і розвитку системного психолого-

педагогічного забезпечення : 

- правильний підбір , підготовка та підвищення кваліфікації військових спеціалістів; 

- розгортання наукових досліджень ; 

- розробка психолого – педагогічного пакету документів , необхідних для реалізації 

концепцій навчально-виховного процесу; 

- організація обміну міжнародного досвіду у сфері психолого-педагогічного 

забезпечення формування професійної компетентності ; 

- зміцнення матеріально-технічної бази; 

- забезпечення методичною і науковою літературою ; 

- формування банку індивідуально-психологічних особливостей та професійних 

нахилів курсантів ; 

- перспективні напрямки науково-дослідної діяльності по удосконалення професіограм 

для всіх спеціальностей фахівців ВВНЗ. 

Отже у рамках системного психолого-педагогічного забезпечення підготовки фахівців 

зв’язківців у ВВНЗ необхідно здійснити такі напрямки педагогічної діяльності: 
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- визначення шляхів, щодо реалізації поставлених завдань по розробці системи 

психолого-педагогічного забезпечення у ВВНЗ; організація та проведення професійного 

психологічного відбору; 

- збір та аналіз даних, щодо успішності навчання курсантів за семестрами та кореляція 

успішності навчання з якістю контингенту, який прийнято до ВВНЗ; 

- аналіз причин низької успішності навчання курсантів за окремими дисциплінами та 

оцінка якості викладання цих дисциплін за результатами сесії; 

- вивчення та розповсюдження передового досвіду викладацького складу, новітніх 

методик навчання на науково-методичних концепціях, семінарах, зборах, засіданнях 

факультетів, кафедр тощо. Аналіз причин відрахування курсантів, розробка втілення заходів 

щодо покращення справ у цьому напрямку; 

- розроблення перспективних програм навчання, що випереджали б стрімкий розвиток 

новітніх технологій; 

- чітке визначення загальної і конкретної мети навчання відповідно до вимог 

державного стандарту та освітньо-кваліфікаційних характеристик сучасності; 

- спрямування технологій навчання на формування у майбутніх фахівців здатності 

орієнтуватися у сучасному просторі військової служби, виробленню вмінь критично 

оцінювати проблемні ситуації й знаходити оптимальні рішення; 

- підсумкове обстеження курсантів випускного курсу та розробка рекомендацій по їх 

розподілу; 

- аналіз діяльності випускників у військах за матеріалами досліджень та відгуків з 

військ, визначення причин зауважень та недоліків у підготовці військових спеціалістів в 

ВВНЗ. 

Висновки. Формування психоло-педагогічного забезпечення професійної 

компетентності майбутнього офіцера сприятиме становленню висококваліфікованих 

фахівців, які будуть конкурентоспроможними в порівнянні з військовослужбовцями 

провідних армій світу. Також, психолого-педагогічне забезпечення формування професійної 

компетентності майбутнього офіцера служить для грунтовного визначення та постійного 

аналізу параметрів діяльності військового фахівця в умовах служби на посадах, підрозділах 

та частинах Збройних Сил України в процесі післядипломного навчання. 
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 Лалетин С.П., к.психол.н.. Колесник О.Л., Ряба Л.А., Кравченко А.И. 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО ОФИЦЕРА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 В статье рассмотрены некоторые аспекты использования системного подхода к психолого-

педагогичного обеспечения профессиональной компетентности у будущих офицеров в 

современных условиях в Военном институте Киевского национального университета имени 

Тараса Шевченко. Также, в статье говорится о психолого-педагогическое обеспечение 

профессиональной компетентности будущего офицера в современных условиях военной службы 

для определения параметров деятельности Вооруженных Сил Украины. Отражены отношение 

высококвалифицированных специалистов, которые будут конкурентоспособными по сравнению 

с военнослужащими ведущих армий мира. 

  Ключевые слова: воспитание, воспитательная робота, высшое военное учебное заведение. 
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FORMATION SYSTEMS APPROACH PSYCHO-PEDAGOGICAL SOFTWARE  

PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE OFFICER IN MODERN CONDITIONS 

 

The article deals with some aspects of the use of systemic approach to psychological and 

pedagogical support professional competence of future officers in the current conditions at the Military 

Institute of Kyiv National Taras Shevchenko University. Also, the article focuses on psycho-pedagogical 

maintenance of professional competence of future officers in the current conditions of military service to 

determine the parameters of the Armed Forces of Ukraine. Displaying attitude of highly skilled 

professionals to be competitive with soldiers leading armies of the world. 

Keywords: education, educational robot, higher military educational institution. 

 

 

УДК  37.034                                                                  к.психол.н. Приліпко О.Ф. (ВІКНУ) 

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ДЕЯКИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ 

 
Розглядаються деякі ефективні освітні системи і технології з позиції синергетики як 

міждисциплінарного напряму у вивченні актуальних проблем сучасної науки. З позиції 

синергетичного аналізу головні положення освіти та такі сучасні освітні концепти, як суб’єкт-

суб’єктна взаємодія, особистісно-орієнтована парадигма освіти, міжпредметні зв’язки тощо 

виявляються сповненими синергетичним змістом.  

Ключові слова: освітні системи і технології, синергетика, технологія колективного 

навчання 

 

Постановка проблеми. Концепція синергізму у навчанні і вихованні набуває 

бурхливого розвитку останніми роками. Визначається, що в сучасній освіті не слід долати 

хаос знань, навчального процесу, особистості, а треба навчитись робити його творчим, 

використовуючи ідеї синергетики, яка вивчає процеси самоорганізації, сталості, розпаду та 

відродження різноманітних структур живої та неживої матерії. Тому навчальному процесові 

слід надавати самоорганізуючого, творчого характеру, оскільки цей процес має нелінійну 

природу. 
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У сучасній освіті починає все більш домінувати тенденція відходу від “книжної школи 

навчання”, а об’єктом освіти визначається не сукупність певних знань, а сукупність 

предметів, ситуацій, подій, явищ, які куди багатші за їхні образи у поняттях і теоріях.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Останнім часом у освітньому просторі ідеї 

синергетики знаходять широке застосування, коли педагогічні системи починають 

аналізуватися у термінах теорії самоорганізації. Окремі аспекти теорії самоорганізації з 

педагогічної точки зору знайшли відбиття в роботах В.О.Аршинова,  В.Г.Буданова, 

В.Г.Виненка, С.П.Капиці, Є.М.Князєвої, С.П.Курдюмова, Г.Г.Малинецького, В.В.Маткіна, 

А.П.Назаретяна, Л.І.Новикової, Є.Г.Пугачової, М.М.Таланчука, Д.І.Трубецькової, 

С.С.Шевельової, Ю.В.Шароніної  й інші. 

Проблеми застосування принципів синергетики у освітній галузі стають предметом 

вивчення багатьох науковців (І. Вінкель, В.С.Гершунький, І.В.Єршова-Бабенко, А.В. 

Євтодюк, М.Ф. Карпов, С.Ф.Клепко, В. А. Кушнір, С.Д. Максимов, А.П. Назаретян, Р.Є. 

Ровинський, В.А. Цикінта ін.), які використовують синергетичну парадигму у процесі 

осмислення освітніх процесів та у проектуванні та побудові освітніх систем [7; 9].  

Проблемі використання синергетичного підходу в педагогіці присвячені й деякі 

дисертаційні дослідження (О.І.Бочкарьов, В.Т.Виненко, В.В.Маткін, Л.В.Сурчалова, 

Ю.В.Талагаєв, М.О. Федорова й ін.) [16]. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Завданням статті є окреслення 

деяких ефективних освітніх систем і технологій з позиції синергетики.  

Виклад основного матеріалу .Основні концепти синергетики базуються на таких її 

ключових поняттях та положеннях, як цілісність, що виявляє нададдитивний характер 

(принцип “ціле більше, ніж частини”); відкритість, дисипативність систем; нелінійний 

характер розвитку, що виявляє етапи інтеграції та дезінтеграції, тобто порядок та хаос; 

аттрактори як стани, які визначають мету розвитку систем; імовірність, надслабкі сигнали, 

врешті-решт, – хаос, який постає перед нами як “детермінована”, упорядковуюча сутність. 

Всі ці концепти мають колосальну евристичну цінність у сфері освіти, яка переживає 

період докорінної трансформації, зумовленої науково-технічною революцією, 

інформаційним бумом, загальною комп’ютеризацією, глобальною екологічною кризою та 

деякими іншими явищами сучасної цивілізації. 

Головними моментами, навколо яких будується система освіти, є об’єкт освіти (учень, 

студент); мета, концепція освіти (яка у найбільш узагальненому вигляді виражає 

спрямування до гармонійної особистості); процес, навчання, виховання та розвитку в цілому, 

що реалізується у системі освіти; засоби освіти (матеріальна база, вчителі та викладачі, ін.). 

Транскрипція згаданих вище моментів освіти у площину головних концептів 

синергетики (цілісність, відкритість, нелінійний характер розвитку, аттрактори, хаос, 

імовірнісний характер, надслабкі сигнали) виявляє наріжні положення, такі, наприклад, як 

поведінкова, афективно-перцептивна, мислительна, духовно-світоглядна, особистісна 

відкритість учня та студента навколишньому світові; цілісний (інтегративний) характер 

навчання та виховання; квантовий характер розвитку учнів та студентів (чергування порядку 

та хаосу як етапів засвоєння навчального матеріалу); цілісно-системний міжпредметний 

характер репрезентації навчального матеріалу, вірогіднісний процес виховання та навчання. 

Отже, з позиції синергетичного аналізу головні положення освіти та такі сучасні освітні 

концепти, як суб’єкт-суб’єктна взаємодія, особистісно-орієнтована парадигма освіти, 

міжпредметні зв’язки тощо виявляються сповненими синергетичним змістом.  

Слід сказати, що освітні системи та технології синергетичного спрямування 

розвивалися ще у древні часи. Так Афінська система виховання залишила слід в історії 

педагогіки як провісниця високої духовної культури, формування гармонійної людини, 

основними якостями якої були духовне багатство, моральна чистота та фізична досконалість. Саме 

в Афінах виникла ідея гармонійного (синергетичного) розвитку особистості як мети 

виховання.  
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Ще один зразок синергетичної освіти втілюється у педагогічній системі Я. А. 

Коменського. Його “Пансофія” визначила вимоги всебічної і систематичної освіти і пізнання 

та утвердила принцип природовідповідності. Його ідея “всіх учити всьому”, а також принцип  

природовідповідності виявляють синергетичний принцип цілісності та відкритості.  

Ідея "спорідненого", тобто природовідповідного виховання Г.С.Сковороди виявляє 

синергетичні риси, що можна проілюструвати його висловом про те, що природа подібна до 

багатого фонтана, що наповнює різні посудини до повної місткості. За Г.С. Сковородою, 

головним для педагога є пізнання і вдосконалення природних здібностей кожної людини. 

У плані синергізму можна відмітити сучасну технологію колективного навчання 

(автори: А. Г. Рівін, В. К. Дяченко, М. П. Щетінін та ін.), яка має багато спільного з 

технологією кооперативного, співробітницького навчання [13, С. 64–120]. Особливо слід 

відмітити, бригадно-лабораторний метод, що поширювався в Україні в 20-30-х роках. 

Основні елементи цієї технології: позитивна взаємозалежність; особистісна відповідальність; 

особистісна взаємодія; соціальні навички; груповий процес. 

Вважається, що співробітницька освітня технологія випливає з нової філософії 

конструктивізму й постмодернізму, основні ідеї якої зводяться до необхідності формування 

відповідальних, творчих, активних людей, які реалізуються у полі дивертисивності 

(різноманітність поглядів, культур, методів навчання), діалогу культур, спільного навчання 

викладачів і учнів. Стрижневим моментом технологій навчання, що базуються на цій 

філософській базі (резонансне навчання, кооперативне, колективне навчання, методи 

критичної педагогіки, педагогічної антропології, автентичної та етнічної бесіди), є 

організація кооперованого, співробітницького навчання учнів за допомогою дивертисивних 

засобів групової роботи. 

Слід сказати, що найбільш зрозумілу теоретичну інтерпретацію феномен групової 

роботи одержує у контексті концепції функціональної асиметрії півкуль головного мозку 

людини, що переробляють інформацію різним чином  [3; 21] і роблять різний внесок у 

когнітивну діяльність людини. Права півкуля відбиває світ цілісно, у той час як ліва півкуля 

відбиває й освоює світ послідовно-аналітичним, дискретним чином [19]. Відомо також, що 

учні, що віддають перевагу лівопівкульовим формам психічної активності, краще працюють 

з абстрактно-фактологічним матеріалом в індивідуальному режимі, у той час як учні, що 

виявляють перевагу правопівкульовим формам психічної активності, полюбляють спільні 

форми роботи, де потрібне співробітництво, емоційне співпереживання і досягнення 

спільних цілей [22].  Цікаво відзначити і те, що ліва півкуля здійснює вольове зусилля [12, С. 

78–80], і виявляє тягу до маніпуляторно-вольової діяльності, у той час як права півкуля 

активна в стані творчості і рішення проблем [18]. Групова активність, таким чином, з одного 

боку, активізує ресурси правої півкулі, а з іншого – лівої, оскільки групова активність 

неможлива без індивідуальної активності. 

Вважається, що кооперативне навчання є однією з найбільш досліджених моделей 

навчання, оскільки воно виражає один із фундаментальних принципів навчання взагалі [17].  

Ми розглядали освітні системи, які орієнтуються на синергійно-кооперативний ефект 

навчання. Існують інші системи, що базуються на синергетичному принципі 

самодетермінізму. Тут можна говорити про особистісно-орієнтоване навчання, про 

"педагогіку життєтворчості", яка вважає, що альфою і омегою освітньої стратегії  зараз 

постає концепція життєтворчості – ідея плекання людини як суб’єкта власного життя і долі. 

"Смисл і логіка діяльності нової школи полягає в осягненні одного з найважливіших й 

найскладніших мистецтв – мистецтва жити. Мистецтва – тому, що таке життя є актом 

творчості, і, як будь-який творчий процес, життєтворчість передбачає розробку й здійснення 

оригінального творчого задуму, поєднаного з діяльністю розуму, уяви, передбачення, 

самопрограм... Життєтворчість – особлива форма творчого самовиявлення людини. Йдеться 

про життєздійснення, активне й свідоме творення людиною самої себе, причому не лише про 

ідеальне проектування, а й про чуттєво-практичне втілення життєвого проекту й задумів у 

непростих соціально-політичних й економічних умовах. Нова педагогіка – це педагогіка 
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життєтворчості, спрямована на плекання дитини як суб’єкта життя, допомогу їй у визначенні 

життєвої стратегії, у пошуках смислу життя, його повноти і культури, пізнанні життя як 

результату життєздійснення" [13, С. 368–372].  

Існують певні принципи школи життєтворчості: принцип суб’єктності; принцип 

рефлексії; ставлення до дитини як до особистості; прийняття дитини як даності; принцип 

діалогічності, позиційності, принцип більшої цінності питань, проблем, “ученого знання”, 

принцип пріоритетності творчої діяльності перед репродуктивною; принцип софійності, 

принцип духовності, духовного освоєння світу. 

Принципи життєтворчості ми зустрічаємо у всіх видатних педагогів. Так 

Ш.А.Амонашвілі розробив принципи "вічної педагогіки життя" (які виражають ідею 

гуманно-особистісної педагогіки, що реалізується через головну рушійну силу освітнього 

процесу – спілкування між учителями й дітьми): дитина – явище в нашому земному житті, а 

не випадковість. Крім того, дитина, як явище несе в собі своє життєве завдання, життєву 

місію, якій вона має служити. Тому дитину можна вважати вищим творінням Природи й 

Космосу, вона й несе в собі їхні риси – могутність і безмежність [1]. 

А в основі "педагогіки життя", розробленої Т.Ф.Акбашевим, проводиться думка про 

унікальність, що є суттєвою ознакою освіти, а сам педагогічний процес набуває характеру 

педагогічного проектування моїх відносин зі світом, іншими людьми, із самим собою. 

Одним із проявів розвитку синергетичного підходу до навчання та виховання є 

технологія імовірнісної освіти О. М. Лобка, що відповідає синергетичному принципові 

хаосу, спонтанності, самодетермінації. У цьому сенсі дана технологія може вважатися 

однією з найбільш "синергетичних" із усіх відомих освітніх технологій, оскільки синергетика 

вивчає динамічні процеси, що найчастіше мають імовірнісний характер [11].  

Коротко суть даної технології полягає в тому, що діти (5–6 років), які ще не вміють 

читати і писати, виробляють вербальну продукцію,  що спочатку записується вчителем на 

дошці. Таким чином, образний аспект комунікації  одержує реалізацію в знаковому вигляді. 

При цьому дані знаки (слова) сприймаються дітьми як цільні знакові сполучення, без 

дроблення їх на окремі елементи (букви). Згодом діти навчаються і самі виражати себе на 

письмі. Таким чином, абстрактно-логічний аспект культури починає вивчатися дітьми на 

підставі цільних знакових комплексів, що відповідає правопівкульовій стратегії обробки 

інформації, що домінує в дітей цього віку. При цьому спостерігається сплавка знакового й 

образного аспектів комунікації. Крім того, усна вербальна продукція дітей, занурена в ауру 

образів, відразу ж одержує лівопівкульову проекцію, абстрактним чином реалізується, що 

сприяє функціональному синтезові півкульвих стратегій обробки інформації і вихід на 

цільний (творчий) рівень психічної діяльності [20]. Саме ця обставина, на наш погляд, і 

визначає ефективність розглянутого методу.  

Дана технологія  іменується імовірнісною тому, що вона спирається на 

фундаментальний принцип самого життя, у якій кожна подія відбувається з якимсь ступенем 

невизначеності (імовірності). Тому потенційні можливості дитини реалізуються в житті так, 

що ні вона сама, ні хто-небудь інший не може спрогнозувати результат, а в навчальному 

процесі (уроці) не можна спрогнозувати ті моменти, у яких відбувається "зустріч" дитини з 

культурою. При цьому затверджується принцип "множинності істин" і право дитини на 

особистісно-індивідуальну траєкторію в навчальному процесі. Тут заперечується тверда 

плановість уроку, передбачається допущення певної імовірності тих або інших подій у 

ньому. 

Імовірнісний підхід до навчального процесу означає, що мистецтво вчителя полягає не 

стільки в тому, щоб  слідувати покроковій розписаності дій, скільки в утриманні широкого 

культурного простору в процесі діалогу з різними дитячими думками. Тут спостерігається 

орієнтація на метод проб і помилок, перебір випадкових варіантів, метод угадування 

(пошуку) істини. 
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Зміст освіти при цьому не в тому, щоб транслювати знання, а в множинних 

проблематизаціях, максимально провокуючих дитину на самостійний рух у просторі 

культури.  

Викладена технологія О.М. Лобка відповідає деяким новітнім освітнім принципам, які 

спрямовані на "вільний розвиток дитини" [10]. Так на думку педоцентристів, 

систематизований, науковий підхід, однакові вимоги до учнів є марними і шкідливими, вони 

перешкоджають вільному розвиткові особистості. Школа має створювати лише умови для 

самореалізації і самовираження кожної особистості, що є унікальною у своїй неповторності, 

для якої є важливішим “потік свідомості”, її власні відчуття і переживання, з яких 

складається своя, нехай трохи хаотична, оцінка світу. Для цього в процесі навчання 

створюються такі навчальні ситуації, у яких особистість дитини могла б проектувати із себе, 

зі своїх відчуттів, свого особистого “Я”, свого суб'єктивного досвіду оцінку складних 

взаємин із суспільством і сам характер соціальних ситуацій.  

Неопедоцентристські погляди спрямовані на перетворення педагогічного процесу на 

неформальний, не скований репресивними рамками, на спонтанність взаємодії учня та 

учителя, на ситуативну самоактуалізацію особистості, що знаходить своє відображення в 

пізнавальному стилі вільної емоційної експресії, автономії [2].  

Перейдемо до розгляду педагогічної технології "створення ситуації успіху" А. С. 

Бєлкіна [2], що базується на принципі "завтрашньої радості" А. С. Макаренка, на "Школі 

радості" В. О. Сухомлинського, коли весь педагогічний процес спрямований на те, як 

викликати у дітей почуття радощів, забезпечити успіх у навчанні. Психологи довели, що 

успішність дитини хоча б у одній сфері діяльності приводить до формування психологічної 

установки  на успішність та радість, що завдяки синергетичному ефекту спрямовує будь-яку 

діяльність дитини на досягнення успіху. І навпаки, якщо дитина не пізнала успіх та радість 

під час навчання у школі, то у подальшому житті для неї буде вельми проблематичним 

досягти успіху. А це призводить до формування егоцентричної та егоїстичної позиції, які 

живлять агресивне світосприйняття. Дійсно, джерелом агресії можна вважати принцип 

егоцентризму, за якого людина вірить, що світ обертається довкола неї. Наріжним 

механізмом розвитку егоцентризму є, на наш погляд, висока самооцінка особистості, 

високий рівень індивідуальних домагань, що компенсує неблагополучний оцінний досвід, 

нездатність домогтися успіху в тій або іншій сфері життєдіяльності [15, С. 96]. Тобто, 

нерозв'язний характер внутрішнього протиріччя між вимогами батьків і в цілому 

зовнішнього середовища, неможливість їм відповідати виявляє джерело постійної 

афективної напруженості, що в багатьох випадках призводить до компенсаторної гіпертрофії 

власного "Я", та розвитку егоцентризму, хворобливого самолюбства і неадекватного почуття 

власної гідності [4]. Егоцентризм у даному випадку виконує захисну функцію в конфлікті 

між "Я" та ""не-Я", призводячи до “закриття” "Я", до перекручування механізмів оцінки 

дійсності, сприяючи розвиткові агресивного відношення до дійсності.  

Отже, нездатність учня виявити свої здібності перед класом може призвести до 

покарання поганою оцінкою та моральним засудженням, що демобілізує учня, підриваючи 

віру в свої можливості. Як наслідок, знижується пошукова активність учня. Це зумовлює 

появу нових невдач та формування замкнутого кола неуспішності. М. Селігман у концепції 

"навченої безпорадності" довів, що люди, перед якими ставилися завдання, які принципово 

не мали розв'язку, виявлялися нездатними в подальшому виконати завдання, які мали 

розв'язок [14, С. 120].  

І навпаки, успіх є шляхом до радості та синергійного поєднання "Я" та "не-Я". 

Наведемо приклад [2, С. 197–198]. Директор однієї школи у дитинстві пережив стресорну 

ситуацію. Річ у тім, що до восьмого класу хлопець вчився добре, а потім через нові 

захоплення відстав з математики. Через це на черговій контрольній роботі він неправильно 

розв'язав задачу, за що й отримав двійку, хоча іншим учням за таку саму помилку вчителька 

поставила трійки. Виникла образа на несправедливість, що призвело до повного відвертання 

від предмета. Це почуття підігрівалося реакцією вчительки, яка постійно йому докоряла: "Я 
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вважала, що ти здібний, а ти...". Це призвело до погіршення справ з математики, і, як 

наслідок, неуспішнісь повністю захопила хлопця настільки, що із 9-го класу цієї школи 

учень повинен був піти і почав працювати, навчаючись у вечірній школі. До математики він 

ставився боязко, але вчителька вечірньої школи одного разу сказала: "Але ж ти здібний! Ось 

тобі задачі для вищої школи. Впевнена – справишся!" І учень справився, повірив у себе і 

вчителів, і як результат – вступ до педагогічного інституту, закінчення його з відзнакою і 

подальша робота директором у тій самій школі, звідки довелося піти через комплекс 

неуспішності. 

В процесі педагогічної діяльності цього директора сформувалося стійке переконання в 

тому, що якщо ми не бажаємо "зламати" дитину в період формування її особистості, маємо за 

мету допомогти їй в розвитку, що ні в якому разі не можна позбавляти дитину відчуття 

завтрашньої радості, віри у свої можливості, сподівань на позитивні перспективи у 

майбутньому. 

Слід сказати, що в основі технології "ситуації успіху" лежить особистісно орієнтований 

підхід до процесу навчання та виховання, а ситуація успіху є суб'єктивним психічним станом 

задоволення наслідком фізичної або моральної напруги виконавця справи, творця явища. 

Ситуація успіху досягається тоді, коли сама дитина визначає цей результат як успіх та 

спрямовується у майбутнє. Усвідомлення ситуації успіху учнем, розуміння її значимості 

виникає у нього після здолання боязкості, невміння, незнання, психологічного ураження та 

інших видів труднощів, які отримують втілення у певних психологічних установках. 

Розглянемо деякі теорії, що виявляють синергетичні ресурси та використовуються у 

побудові навчального процесу.   

Гештальттеорія (М. Вертхеймер, Г. Мюллер, В. Келер, К. Коффка, Ф. Перлз й ін.) 

ґрунтується на вченні про гештальт – цілісну організацію об'єкта сприйняття, за яких умов 

тільки і можливе засвоєння знань (принцип "ціле більше частин"). На цьому принципі 

будується особлива теорія засвоєння як одномоментне відображення в ході навчальної 

діяльності. Вправи з гештальттеорії оперують досить великими закінченими в значеннєвому 

відношенні фрагментами інформації, що передбачає відображення та збереження структури 

фрагмента і його змісту. У цілому, гештальттеорія має багато спільного з уявленнями про 

голографічну та фрактальну природу Всесвіту. 

Теорія нейролінгвістичного програмування (НЛП, NLP Neuro Linguistic 

Programming) являє собою процес навчання у вигляді руху інформації крізь нервову систему 

людини. У моделі НЛП виділяються: а) вхід інформації, її збереження, переробка і 

відтворення в тій або іншій формі; б) два види інформації: сенсорна (нейро) і вербальна 

(лінгво); в) три типи сенсорних модальностей у дітей, що відрізняються розвитком 

візуальних, аудіальних або кінестетичних (дотик) каналів проходження інформації; г) два 

типи дітей, що відрізняються розвитком різних півкуль мозку. Кожна дитина має своє 

індивідуальне сполучення особливостей нервової системи, що і визначають успішність або 

неуспішність даної системи навчання [7]. Успішність у навчанні зумовлюється процесом 

синергетичного поєднання сенсорних модальностей.  

Висновки. Слід сказати, що всі розглянуті освітні підходи так чи інакше реалізують 

синергетичні принципи. Так гештальттеорія базується на принципі цілісності сприйняття та 

структуралізації об’єктів реальності ("ціле більше частин"), сугестопедична теорія 

використовує перехідні (фазові) стани психіки, а нейролінгвістичне програмування бере за 

мету синтез всіх психофізіологічних аспектів людини. У скарбниці педагогічних систем 

можна знайти такі, які націлені на реалізацію зазначених підходів.   
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ НЕКОТОРЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ 

Рассматриваются некоторые эффективные системы и технологии с позиции синергетики 

как межпредметное направление в изучении актуальных проблем современной науки. С позиции 

синергетического анализа основные положения образования и такие современные 

образовательные концепты, как субъект-субъектное взаимодействие, личностно-

ориентированная парадигма образования, межпредметные связи и т.п. оказываются полными 

синергетическим содержанием. 

Ключевые слова: образовательные системы и технологии, синергетика, технология 

коллективного обучения 

A. Prylipko  

THE SYNERGETIC APPROACH TO THE ANALYSIS OF SOME EDUCATIONAL 

SYSTEMS 

Some effective educational systems and technologies are analysed from the standpoint of synergy as 

interdisciplinary trend in studying of actual problem of modern science. From the perspective of 

synergistic analysis chief provisions of education and modern educational concepts such as subject-

subject interaction, learner-oriented paradigm of education, interdisciplinary communication, etc. are full 

of synergistic content. 

Keywords: educational systems and technology, synergy, technology collaborative learning 
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МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ – УСПЕХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ  

 
Данная статья написана об обучение медиаобразование, как часть общего образования 

школьников и студентов, обучающихся в обычных школах, средних специальных учебных 

заведениях, в вузах, в учреждениях дополнительного образования и досуговых центрах, а также 

наряду с этим дистанционное медиаобразование школьников, студентов и взрослых, 

самостоятельное или непрерывное медиаобразование.  

Ключевые слова: медиа, медиаобразование, лицей, непрерывное образование, медиапроект, 

медиаресурс.  

 

Медиаобразование (англ. media education) – изучение средств массовой коммуникации 

– прессы, телевидения и радиовещания, кинематографа, Интернета – в рамках 

профессиональной подготовки работников этой сферы. Постановка проблемы. 

Медиаобразование также необходимо любому современному человеку для освоения 

существующих информационных технологий, формирующих медиаграмотность – развитую 

способность к восприятию, анализу, оценке и созданию медиатекстов, к пониманию 

социокультурного и политического контекста функционирования медиа в современном 

мире, используемых ими кодовых и репрезентационных систем. Медиаобразование 

включает в себя кинообразование. 

Анализ. Концепция медиаобразования восходит, в конечном счете, к идеям Маршалла 

Маклюэна, сформулировавшего принцип «Средство передачи сообщения и есть содержание 

сообщения» (англ. The Medium is the Message). Следовательно, для того, чтобы понять смысл 

сообщения, необходимо понимать, как именно устроен тот канал, по которому это 

сообщение приходит, как специфика этого канала воздействует на поступающую по нему 

информацию.[3] Главная цель медиаобразования: смягчить негативный эффект чрезмерного 

увлечения медиа (в основном по отношению к детской и молодежной аудитории). Основное 

содержание медиаобразования: помочь детям понять разницу между реальностью и 

медиатекстом. Педагогическая стратегия: вскрытие негативного влияния медиа (к примеру, 

телевидения) на конкретных примерах, доступных для понимания учащихся.[2,2] 

Изложение основного материала. «Медиаграмотность» (media literacy) – помогает 

учащимся/студентам общаться с медиа под критическим углом зрения, с пониманием 

значимости медиа в их жизни. Медиаграмотный (media-literate) учащийся/студент должен 

быть способен критически и осознанно оценивать медиатексты, поддерживать критическую 

дистанцию по отношению к популярной культуре и сопротивляться манипуляциям. В более 

специфической терминологии обучение медиаграмотности должно предоставить учащимся-

студентам возможность: 

- развивать способности, знания и отношения, необходимые для анализа способов, с 

помощью которых медиа активно конструируют реальность; 

- получать знания социального, культурного, политического и экономического 

значения этих конструкций и распространяемых ими ценностей; 

- развивать уровень оценки (appreciation) и эстетического восприятия медиатекстов; 

- декодировать медиатексты, чтобы распознать и оценить культурные ценности, 

практическую значимость, идеи, содержащиеся в них; 

- распознавать, анализировать и применять разнообразие технического использования и 

создания медиатекстов; 
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- осознавать, что те, кто создают (конструируют) медиатексты, делают это, исходя из 

множества  мотивов (контроль, давление и др.) – экономических, политических, 

организационных, технических, социальных и культурных; 

-понимать, что каждый человек вовлечен в селективный и аналитический процесс 

исследования медиатекстов. Этот процесс и связанные с ним смыслы - значения зависят от 

психологических, социальных и природных факторов. [1,7]  

Разработке разнообразных направлений и проблем медиаобразования (в основном - в 

частных, отдельных аспектах, связанных с кино, прессой или телевидением) посвящены 

многие труды отечественных и зарубежных авторов. Их можно условно разбить на 

следующие группы: 

 - исследования констатирующего характера, в которых содержатся сведения о 

восприятии медиатекстов в различных странах и возрастных категориях, о критериях и 

уровнях развития аудитории (А.Карон, И.С.Левшина, К.Тарасов, Ю.Н.Усов, А.В.Федоров, 

А.В.Шариков, С.А.Шеин, Э.Харт, и др.). 

 - исследования общетеоретического характера, выдвигающие и анализирующие 

концепции, модели, методы медиаобразования и масс-медиа в целом (К.Бэзэлгэт, 

Д.Бэкингем, Л.С.Зазнобина, Д.Консидайн, Р.Кьюби, Р.Куин, Л.Мастерман, С.Н.Пензин, 

А.В.Спичкин, К.Тайнер, Ю.Н.Усов, А.В.Федоров, А.В.Шариков, Э.Харт, Р.Хоббс и др.). 

 - работы, связанные с вопросами конкретной методики медиаобразования 

(Л.М.Баженова, О.А.Баранов, Е.А.Бондаренко, К.Бэзэлгэт, Д.Бэкингем, К.Ворсноп, 

Л.С.Зазнобина, Д.Консидайн, А.Карон, Р.Куин, С.Н.Пензин, Г.А.Поличко, Ю.М.Рабинович, 

А.В.Спичкин, К.Тайнер, Ю.Н.Усов, А.В.Федоров, А.В.Шариков, Э.Харт, Р.Хоббс и др.). 

Известно, что по отношению к медиаобразованию существует несколько различных 

подходов: 

 - интегрированный подход - через уже имеющиеся учебные предметы литературы, 

изобразительного искусства, истории, музыки и т.д. (Л.С.Зазнобина и исследовательская 

группа лаборатории технических средств обучения и медиаобразования Российской 

Академии образования, А.В.Спичкин, Э.Харт, К.Бэзэлгэт, многие другие зарубежные 

медиапедагоги); 

 - факультативный подход - создание сети факультативов, кружков, клубов, фестивалей 

медиаобразовательного цикла (О.А.Баранов, И.С.Левшина, В.А.Монастырский, 

Г.А.Поличко, Ю.М.Рабинович, Ю.Н.Усов, А.В.Федоров, Л.М.Баженова и исследовательская 

группа лаборатории экранных искусств Института художественного образования Российской 

Академии образования и др.); 

 - специальный подход, то есть введение нового предмета, спецкурса, связанного с 

медиакультурой (С.Н.Пензин, Г.А.Поличко, Ю.М.Рабинович, Ю.Н.Усов, А.В.Федоров и др.) 

[2,4]. 

Российские ученые выделяли степени организованности на формальное, 

внеформальное и неформальное медиаобразование. 

Формальное образование предполагает организацию обучения, отвечающую пяти 

основным требованиям: 1) оно приобретается обучающимися в специально предназначенных 

для обучения учреждениях (школах разного типа, техникумах, вузах и т.д.); 2) обучение 

должно осуществляться специально подготовленным персоналом (самая актуальная 

проблема подготовки квалифицированных кадров медиапедагогов, особенно для 

непрофессионального медиаобразования, в нашем стране не решена); 3) формальное 

образование предполагает получение документа об образовании, в котором фиксируются все 

пройденные предметы, в том числе медийной тематики; 4) в рамках данного вида 

образования осуществляется систематизированное обучение; 5) обучение характеризуется 

целенаправленной деятельностью обучающихся. 

Формальное медиаобразование в наше время более активно представлено на этапе и в 

форме профессионального образования (например, университетского журналистского, 

рекламного, PR-образования и т.д.) в России.  Следует отметить, в Узбекистане тоже 
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частично проводиться занятие медиаобразования на факультетах рекламного образование, 

журналистики, в факультетах социальной работе в вузах, в системе переподготовки и 

повышения квалификации кадров. 

Внеформальное образование отличается двумя из перечисленных выше признаков, а 

именно: систематизированностью и целенаправленным характером деятельности 

обучающихся. Хотя, разумеется, в конкретных условиях могут наличествовать и некоторые 

другие (например, подготовленные специальным образом кадры). Это медиаобразование, 

организованное не в учебных заведениях, а, например, в редакциях (профессиональное), 

клубах и кружках (непрофессиональное). 

Неформальное медиаобразование – это неорганизованное обучение, не имеющее ни 

одного из вышеназванных параметров. Это стихийное приобретение знаний, навыков и 

умений, относящихся к медийной тематике. К сожалению, большая часть взрослого 

населения нашей страны имеет в основном таким образом приобретенный опыт обращения 

со средствами массовой информации и коммуникации. 

Узбекский ученый Ш.Пахрутдинов тоже утверждает, что высшая цель 

медиаобразование включает в себе медиаменталитет. Потому что у каждой стране, каждого 

нации есть своя стержень существования – национальный менталитет. И 

общепедагогическая система медиаобразование идет последовательностно: 

медиаграмотность – медиазнание – медиакультура - медиаменталитет.[6,272] Которой в 

итоге приведет к развитию рациональное мышление молодежи нации, народа. 

А также, узбекский ученый М.Куранов, говорит, что медиакультурный молодеж не 

«глотают» информацию так и есть, они будут критически анализировать, глубоко проникать 

в цель идею информацию, и будут знать к чему приведет их последствия.[7] 

Вывод. Для большей эффективности формирования медиакультуры у населения 

Узбекистана, следует обучать медиаобразованию, начиная с дошкольного учреждения, затем 

продолжить его в начальных и высших классах общеобразовательных учреждения, потом в 

колледжах и лицеях, в вузе, послевузовском образовании и в системе повышение 

квалификации и переподготовки кадров [5,98]. 
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Рустамова Н.Р. 
МЕДІАОСВІТА - УСПІХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДОГО 

ПОКОЛІННЯ 

 

Дана стаття написана про навчання медіаосвіта, як частина загальної освіти школярів і 

студентів, що навчаються у звичайних школах, середніх спеціальних навчальних закладах, у 

вузах, в установах додаткової освіти та дозвіллєвих центрах, а також поряд з цим дистанційне 

медіаосвіта школярів, студентів і дорослих, самостійне або безперервне медіаосвіта . 

Ключові слова: медіа, медіаосвіта, ліцей, безперервна освіта , медіапроект, медіаресурс . 

 

 

N. Rustamovа  

MEDIA EDUCATION - SUCCESS OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF THE YOUNG 

GENERATION 

 

This article is written about media education, as part of the general education of school students 

and the students who are training at usual schools, average special educational institutions, in higher 

education institutions, in establishments of additional education and the leisure centers, and also along 

with it remote media education of school students, students and adults, independent or continuous media 

education.  

Keywords: media, media education, continuous education, media literacy. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВ ДІЯЛЬНОСТІ  

ТЬЮТОРА В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СУПРОВОДУ  

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

Стаття присвячена дослідженню основ діяльності тьютора в системі організації та 

супроводу навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. В результаті 

теоретичного аналізу наукової літератури була з’ясована сутність феномену тьюторства у 

вітчизняній освіті. Також, були визначені цілі (допомога тьюторанту у становленні його як 

самостійної та самодостатньої особистості, здатної реалізувати себе в сучасному світі), 

завдання (сприяння у побудові і реалізації індивідуально-освітньої траєкторії в межах вузу, 

формування суб’єктності студента в процесі його професійного становлення, сприяння в 

отриманні досвіду здійснення емоційно-ціннісних відносин), зміст, форми (індивідуальна 

тьюторські консультація, групова тьюторська консультація, тьюториал, тренінг, освітня 

подія), функції (проектувальна, організаційна, інформаційно-консультаційна, аналітична, 

рефлексивна), напрями тьюторської діяльності у вищому навчальному закладі. Окреслені 

напрями становлення повного циклу відтворення професії «тьютор» у вітчизняній освіті. 

Ключові слова: тьютор, тьюторант, діяльність, аналіз, завдання, ціль, вищий 

навчальний заклад. 

 

Постановка проблеми. Процеси глобалізації і інформатизації суспільства 

спонукають держави до перебудови і модернізації освітніх систем, до пошуку інноваційних 

освітніх моделей, методів, форм і технологій навчання. Завдяки поширенню нових 
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інформаційних і технічних засобів зв’язку у вищих навчальних закладах склалися 

передумови для впровадження дистанційної форми навчання, яка заснована на педагогічних, 

інформаційних, телекомунікаційних технологіях і є ефективним способом забезпечення 

розвитку особистості, її професіоналізму та успішної адаптації до вимог мінливого сучасного 

суспільства.  

У зв’язку із реформою системи вищої освіти  України, пов’язаної із зобов’язаннями 

щодо виконання Болонських угод, набули поширення ідеї розвиваючого навчання, 

особистісно-орієнтованої освіти, контекстного та модульного навчання, ігрових форм 

навчання тощо. Все це актуалізувало потребу в перегляді уявлень про цілі, зміст, форми і 

методи навчання та уявлень щодо позицій, ролі і функції викладача, які в контексті 

впровадження дистанційної форми навчання у навчальному закладі, набувають нового 

значення. Так, останнім часом з’явилися праці, які порушують питання розширення спектра 

функціонально-рольових уявлень про педагогічну діяльність і введення таких позицій, ролей 

викладача, як модератор
2
, методолог

3
, фасилітатор

4
, тьютор

5
, ігротехнік

6
 тощо [1, 2, 4, 5, 7]. 

Появу такої кількості нових позиції викладача в організації та супроводі навчально-

виховного процесу у вищому навчальному закладі викликає плутанину та неоднозначність 

тлумачення даного явища у науковій літературі та практиці. Тому метою статті є уточнення 

місця та ролі та функції викладача в системі дистанційної навчання у вищому навчальному 

закладі.   

Виклад основного матеріалу. У межах традиційного навчального процесу головною  

ланкою  забезпечення ефективності навчання є викладач. Як зауважує О. Андрєєв [1], роль 

викладача вищого начального закладу в організації та забезпеченні навчального процесу за 

формами дистанційної освіти змінилася. Викладач, який здатний ефективно реалізувати 

навчальний процес на основі електронних освітніх ресурсів і їх моделей, в даний час все 

частіше називається тьютором.  

Професія «тьютор» віднесена до категорії нових, інноваційних для вітчизняної освіти і 

українського суспільства загалом, професій (для порівняння: близько 90% занять в 

Оксфордскому і 75% в Кембріджському університетах проводяться тьюторами 

індивідуально або з невеликою групою студентів). Тьютор – представник професії, що 

виконує особливого функцію супроводу розробки і реалізації кожним студентом 

індивідуальної освітньої програми, що передбачає його професійне становлення і розвиток. 

Загалом, термін «тьютор» запозичений з англійської лексики і західної системи освіти. 

Дослівний переклад терміну tutor – наставник, вихователь.  

Проблемі дослідження місця та ролі тьютора в сучасній системі  освіти  присвячена 

ціла  низка  праць [1–5, 12], проте, тьюторська позиція в них трактується неоднозначно.  

Розглянемо різні підходи до визначення поняття «тьютор» у системі дистанційної 

освіти. На думку Ю. Деражне, «тьютор у системі відкритої освіти є найважливішим 

системоутворюючим компонентом й виконує функції викладача, консультанта, методиста та 

наставника» [5, с. 5].  

С. Змеєв вважає, що «тьютор – це наставник, член контингенту дорослих людей, які 

навчають та здійснюють постійну допомогу одному або декільком дорослим, які навчаються, 

у вирішенні питань організації навчання» [8, с. 14].   

                                                           

2 Модератор – педагогічна позиція викладача, сутність якої полягає у  виявленні прихованих можливостей 

тьюторанта. 
3
 Методолог – фахівець з розробки та адаптації технологій освіти, здатний організувати процес дослідження 

тьюторантами власних особистісних та освітніх проблем. 
4
 Фасилітатор (англ. fasilittsiya – полегшувати) – педагогічна позиція викладача, сутність якої полягає у  

полегшенні процесу набуття тьюторантом професійних знань, умінь та навичок. 
5
 Тьютор – викладач або консультант-наставник, що входить до професорсько-викладацького складу 

навчального закладу, що здійснює методичну та організаційну допомогу тьюторантові. 
6
 Ігротехнік – фахівець у сфері технік и технологій, ділових і освітніх ігор. 
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З точки зору Т. Коняніної «тьютор – це позиція, що покликана супроводжувати, 

підтримувати процес самоосвіти того хто навчається, його індивідуального освітнього 

пошуку, і полягає у практичному плані у здійсненні розробки, підтримки, та реалізації 

індивідуальних освітніх проектів та програм» [10].  

Згідно з підходами Т. Ковальової та Н. Рибалкіної, тьютор – це помічник викладача, 

посередник між лектором (професором) і студентом, який виконує скоріше не педагогічну, а 

організаторську функцію [14].  

У працях Н. Борисової та Є. Гаврилової тьютор розуміється як спеціаліст в галузі 

організації освіти та самоосвіти, який підтримує студентів у процесі формування власної 

компетентності [12, 13]. 

Л. Бендова дає наступне визначення поняттю тьютор – це особливого типу викладач, 

який виконує функцію консультанта, наставника, організатора самостійної діяльності 

студента по засвоєнню курсу та особистісно-професійного розвитку та саморозвитку  [3]. 

Проте, на наш погляд, найвдалішим є визначення поняття «тьютор», яке подає у своїй 

монографії С. Щенніков. Тьютор визначається як викладач-консультант – «спеціаліст в 

галузі організації навчання і самоосвіти. На тьютора покладена відповідальність за ведення 

цілісного освітнього модуля, організації індивідуальної та групової роботи зі студентами. До 

задач тьютора входять методична підготовка і проведення групових занять-практикумів; 

допомога у виконання атестаційних робіт, їх перевірка і оцінка; консультації та інші форми 

педагогічної та психологічної підтримки студентів; індивідуальна допомога студентам у 

вирішенні академічних чи особистих проблем, що пов’язані з навчанням; професійна 

орієнтація та консультування з питань кар’єри» [16, с.4].  

Отже, на думку більшості дослідників, тьютор – це викладач-консультант, який 

організовує навчальний процес за дистанційною формою й виконує одночасно функції 

викладача, консультанта й організатора навчального процесу.  

В результаті аналізу наукової літератури [9–11] з’ясовано, що структура діяльності 

викладача (тьютора) в умовах дистанційного навчання істотно не відрізняється від структури 

за традиційного навчання, але має свою специфіку, що зумовлюється: засобами здійснення 

педагогічної діяльності (програмними, апаратними), пов’язаними з новими інформаційними 

технологіями; функціональною спрямованістю педагогічної діяльності, характером взаємодії 

викладачів і тьюторантів
7
 (зростає роль тьюторанта в процесі навчання, а викладач стає 

координатором навчального процесу); змістом діяльності проектування навчання, 

особливостями подання навчального матеріалу, планування, координації діяльності 

тьюторантів, проведення консультацій, реєстрацій навчальних завдань, контролю і перевірки 

якості виконання завдань.  

У такому випадку суть професійної діяльності тьютора полягає в реалізації супроводу 

дистанційного навчання за індивідуальною освітньою траєкторією тьюторанта шляхом 

індивідуальної педагогічної підтримки його самостійної навчально-пізнавальної діяльності, 

консультацій щодо визначення індивідуального темпу навчання та забезпечення ефективного 

використання результатів навчання в процесі подальшого саморозвитку та кар’єрі [9].  

Іншими словами, під тьюторським супроводом розуміють педагогічну діяльність з 

індивідуалізації навчання, спрямована на виявлення та розвиток освітніх мотивів  і інтересів 

тьюторантів, пошук освітніх ресурсів для створення індивідуальної освітньої програми, на 

роботу з освітніми замовленням, формування навчальної і освітньої рефлексії того хто 

навчається. Принцип індивідуалізації навчання означає, що за студентом залишається право 

на побудову власної освіти у межах обраного вузу і обраної спеціальності [15]. Основу 

даного принципу  становить явище суб’єктності, описане у роботах Е. Бондаревскої та 

С. Полякової, які визначають його як найбільш цінну якість особистості того хто навчається. 

Суб’єктність особистості проявляється в здатності студента стати стратегом власної 

                                                           

7
 Тьюторант – той кого навчають при організації навчання за дистанційною формою 
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діяльності, ставити і коректувати освітні цілі, усвідомлювати власні мотиви навчання, 

самостійно вибудовувати дії оцінювати їх відповідність меті тощо. 

Виходячи з цього, основною метою тьюторської діяльності є допомога у становленні 

тьюторанта як самостійної та самодостатньої особистості, здатної реалізувати себе в 

сучасному світі й досягти акмеологічних
8
 вершин професіонального розвитку у відповідності 

до власних інтересів та здібностей в межах обраної професії. Часткові цілі тьюторського 

супроводу освіти студента полягають у:  

сприянні у побудові і реалізації індивідуально-освітньої траєкторії в межах вузу;  

формування суб’єктності студента в процесі його професійного становлення; 

сприяння в отриманні досвіду здійснення емоційно-ціннісних відносин. 

Завдання тьюторського супроводу полягають у: 

створення сприятливих соціально-психологічних та психолого-педагогічних умов для 

навчання у вузі; 

формування психологічної культури і зміцнення психічного здоров’я студентів; 

допомога у розкритті особистісного потенціалу, саморозвиткові, самореалізації 

студентів; 

надання психологічної допомоги у складних життєвих ситуаціях; 

формування ключових компетентностей у студентів: освітніх, особистісних, 

інтелектуальних, комунікативної, інформативної, правової, професійної; 

створення простору для професійного самовизначення студента [5]. 

Отже, основне призначення тьютора поягає у: з одного боку, забезпеченні координація 

всіх структур вищого навчального закладу, що мають на меті надання допомоги студентові у 

досягненні освітніх цілей, а, з іншого боку, обговоренні проблем і ускладнення процесу 

навчання, що виникають у студента, чим і створюються умови для реальної індивідуалізації 

процесу навчання. 

Виділяються наступні напрямки тьюторські супроводу на різних етапах навчання 

стдента: 

1- й рік навчання. Індивідуальне та групове знайомство зі студентами. Психологічний 

моніторинг (поглиблене вивчення індивідуально-психологічних якостей та здібностей 

студентів). Виявлення індивідуальних освітніх та особистісних запитів студентів. 

Проведення тренінгів особистісного розвитку, спрямованих на формування ціннісного 

ставлення студента до навчання, базової комунікативної, освітньої, інформаційної 

компетентностей. Допомога студентам в адаптації до умов навчання у вузі. Організація 

індивідуальної навчальної діяльності, навчання прийомам самостійної роботи. За 

необхідності виконання тьютором функції морального наставництва. Моніторинг засвоєння 

змісту навчання. Аналіз результатів тьюторського супроводу студентів.  

2-3-й рік навчання. В результаті індивідуальних співбесід надання допомоги у 

визначенні курсів, що вивчатиме студент, у виборі тем рефератів і курсових робіт. 

Продовження роботи з формування ціннісного відношення до навчання, організація 

індивідуальної навчальної та пізнавальної діяльності. Проведення тренінгів з: формування 

комунікативної, освітньої, інформаційної, інтелектуальної компетентностей; формування 

навичок співпраці у колективі, розвиток лідерських якостей, з отриманням студентами 

досвіду емоційно-ціннісного ставлення до дійсності. Допомога студенту у виборі місця для 

проходження практики, відповідно до його індивідуально-психологічних особливостей, вже 

наявних у нього організаційних, комунікативних та інших компетентностей або потреби в їх 

розвитку. Моніторинг засвоєння змісту навчання. Аналіз результатів тьюторські супроводу 

студентів.  

                                                           

8
 Акмеологія (від грецького «акме» – пік, вершина, найвища ступінь будь-чого) – нова наукова галузь, комплекс 

наукових дисциплін, об’єктом вивчення яких є людина в динаміці її саморозвитку, самовдосконалення, 

самовизначення в різноманітних життєвих сферах самореалізації 
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4-5-й рік навчання. Допомога студенту у виборі місця для проходження практики 

(стажування) для розвитку професійної компетентності з урахуванням майбутньої 

професійної діяльності. Проведення тренінгів з формування професійних компетентностей. 

Допомога студенту в осмисленні проблематики дипломних та кваліфікаційних роботі. 

Діагностика рівня компетентності студентів. Допомога студенту у визначенні конкретного 

поля майбутньої професійної діяльності відповідно до наявного рівня його компетентності. 

Аналіз результатів тьюторського супроводу студентів [5]. 

Як свідчить аналіз даних поданих в літературі, найбільш ефективними є наступні 

форми тьюторського супроводу: 

Індивідуальна тьюторські консультація (бесіда) – індивідуальна організаційна форма 

тьюторські супроводу, яка являє собою обговорення студента з тьютором значущих питань, 

пов’язаних з особистим розвитком і процесом навчання. 

Групова тьюторська консультація. На заняттях, організованих за даною формою, 

реалізується тьюторський супровід індивідуальних освітніх програм студентів зі схожими 

пізнавальними інтересами. Тематику майбутньої тьюторської консультації бажано 

обговорювати разом з усіма тьюторантамі в групі. З одного боку, це створює атмосферу 

доброзичливості, взаєморозуміння і співпраці під час проведення самої консультації, а з 

іншого, забезпечує продуктивність консультації. 

Тьюториал (навчальний тьюторські семінар) – це активне групове навчання, 

спрямоване на розвиток інтелектуальних, комунікативних та рефлексивних здібностей 

студентів, що проводиться із застосуванням методів інтерактивного та інтенсивного 

навчання. Тьюториала також має своєю метою пожвавити і урізноманітнити процес 

навчання, активізувати пізнавальну діяльність студентів, викликати прояв творчих 

здібностей, спонукати до застосування теоретичних знань на практиці.  

Тренінг. Останнім часом тренінги все активніше застосовуються і викладачами, і 

тьюторамі як одна з ефективних форм організації тьюторського супроводу. Освоєння 

необхідних умінь і навичок під час тренінгу передбачає не тільки їх запам’ятовування, а й 

безпосереднє використання на практиці відразу ж, в ході тренінгової роботи. У тренінгах 

використовуються різні методи і техніки активного навчання: ділові, рольові та імітаційні 

ігри, моделювання, розбір конкретних ситуацій і групові дискусії тощо. 

Освітня подія. На відміну від виховних заходів, дана форма тьюторського супроводу 

має на меті розвиток освітньої мотивації, побудову та реалізацію індивідуальних освітніх 

програм , проектів та досліджень. Це можуть бути: наукові дослідження, експерименти, 

лабораторні практикуми тощо. Освітня подія поєднує різні види навчальної діяльності і 

різних учасників: крім самих студентів, у даній формі тьюторського супроводу приймають 

участь інші цікаві постаті («лідери», «автори», «експерти» та інші).  

У зв’язку з виділеними цілями, завданнями, напрямами, формами та змістом 

тьюторської діяльності закономірно виділити наступні його функцій: проектувальна, 

організаційна, інформаційно-консультаційна, аналітична, рефлексивна [1]. 

1. Проектувальна функція включає в себе: розробку методичних матеріалів, що 

забезпечують освітній процес; розробку змісту навчальних матеріалів; розробку варіантів 

індивідуальних освітніх маршрутів і траєкторій; проектування освітнього середовища. 

2. Організаційно-мотиваційна функція: створення сприятливої емоційної атмосфери, 

що стимулює навчальний процес; структурування комунікації між тими хто навчається; 

забезпечення зворотного зв’язку у вигляді коментарів дій тих хто навчається, організація 

вирішення адміністративних і технічних питань, що виникають у тих хто навчається; 

підготовка до проведення очних і дистанційних заходів. 

3. Інформаційно-консультаційна функція: орієнтація в інформаційних ресурсах 

освітнього середовища, допомога тому то навчається у побудові індивідуального освітнього 

маршруту; консультування і підтримка того хто навчається при вивченні ним предмету і 

допомоги в скрутних ситуаціях в процесі його самостійної діяльності, надання допомоги в 

систематизації отриманих теоретичних знань і практичних навичок; надання допомоги у 



 243 

вирішенні життєвих ситуацій пов’язаних з ними освітніми цілями тих хто навчається; 

інформування тих хто навчається про наявність ресурсів для опанування нового освітнього, 

соціального, комунікативного, професійного досвіду. 

4. Аналітична функція: спостереження і фіксація особистих даних, здібностей тих хто 

навчається, їхніх планів, інтересів, схильностей, мотивів, готовності до здійснення 

майбутньої професійної діяльності; аналіз портфоліо особистісного розвитку та портфоліо 

досягнень тих хто навчається за підсумками навчання. 

5. Рефлексивна функція: організація рефлексивної діяльності на етапах навчання; 

створення умов для освоєння тими хто навчається рефлексивних навичок і вмінь. 

Виділені вище функції дозволили конкретизувати ролі тьютора в системі 

дистанційного навчання: 

організатора навчальної діяльності та навчального середовища, в якому студент має 

можливість самостійно визначати свої освітні цілі і засоби їх досягнення, будувати 

індивідуальну траєкторію навчання; 

консультанта (допомагає студенту визначати і досягати своїх життєвих і пов’язаних з 

ними освітніх цілей; сприяє розробці індивідуальної освітньої програми; забезпечує 

самовизначення студента по відношенню процесу навчання; допомагає визначитися з 

використанням результатів навчання в подальшому професійному розвитку; 

наставника (супроводжує студента за його індивідуальною траєкторією розвитку, 

організовуючи умови для рефлексії студентом своїх досягнень та помилок на шляху по 

досягненню визначених освітніх цілей, способів і засобів їх досягнення) 

У праці А. Зінченко виділено додаткові ролі тьютора: маркетолога, продавця [7, с. 126]. 

Показано, що ці ролі не належать до складу його педагогічної діяльності, проте їх реалізація 

є необхідною умовою для успішного здійснення тьютором педагогічної діяльності. 

На даний момент йде становлення повного циклу відтворення професії «тьютор», що 

включає в себе: розробку та затвердження професійного стандарту тьюторської діяльності; 

розробку та впровадження в освітню практику освітнього стандарту підготовки тьюторів в 

освітніх установах вищої професійної освіти і додаткової професійної освіти; професійну 

освітню підготовку тьюторів в освітніх установах вищої професійної освіти і додаткової 

професійної освіти; процедуру оцінки і сертифікації професійних тьюторських кваліфікацій. 

На думку російських фахівців така складна професійна діяльність, як тьюторський 

супровід, вимагає магістерської освіти. Спочатку майбутній тьютор отримує базову 

педагогічну освіту (бакалавр з будь-якої педагогічної спеціальності), а потім продовжує своє 

навчання в тьюторській магістратурі. Крім того, тьютори можуть навчатися в освітніх 

закладах додаткової професійної освіти за програмами професійної перепідготовки і 

підвищення кваліфікації. 

Сьогодні в Україні діють курси навчання для тьюторів (Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут»), а також відкрита магістратура за 

напрямом «дистанційне навчання», що дозволяє якісно підготувати спеціалістів для роботи у 

системах дистанційного навчання вищих навчальних закладів. Проте є необхідність 

подальшого впровадження технології у інших навчальних закладах, і більш широке 

застосування інших форм підготовки тьюторів: тренінги, конференції, виїзні семінари. 

Висновки. Узагальнивши погляди науковців на роль і місце тьютора в системі 

організації та супроводу навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі можна 

зробити висновок, що тьютор – це нова спеціалізація професійної діяльності викладача, що 

реалізується в умовах дистанційної форми навчання. Наслідком впровадження дистанційної 

форми навчання являється індивідуалізація процесу навчання, а сутність і, разом з тим, 

основною метою професійної діяльності тьютора є реалізація супроводу навчальної 

діяльності тьюторанта за його індивідуальною освітньою траєкторією. Особливості 

дистанційної освіти висувають передусім такі ролі тьютора як: консультанта, що виявляється 

в інформуванні, порадах тьюторантів, інформаційній підтримці навчання; менеджера, яка 

реалізується в керівництві та мотивації тьюторантів, консультаціях та комунікаціях зі 
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тьюторантами; фасилітатора, що відтворюється в налагодженні та підтримці інформаційних 

зв’язків і взаємодії між слухачами та іншими учасниками системи дистанційної освіти, в 

урегулюванні різних проблем, розв’язанні конфліктів, адаптації тьюторантів до нової форми 

навчання. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВ ДІЯЛЬНОСТІ ТЬЮТОРА В 

СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СУПРОВОДУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У 

ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

Статья посвящена исследованию основ деятельности тьютора в системе организации и 

сопровождения учебно-воспитательного процесса в высшем учебном заведении. В результате 

теоретического анализа научной литературы была определена сущность феномена 

тьюторства в отечественном образовании. Также, были определены цели (помощь 

тьюторанту в его становлении как самостоятельной и самодостаточной личности, способной 

реализовать себя в современном мире), задачи (содействие в построении и реализации 

индивидуально-образовательной траектории в пределах вуза, формирования субъектности 

студента в процессе его профессионального становления, содействие в получении опыта 

эмоционально-ценностного отношений), содержание, формы (индивидуальная тьюторские 

консультация, групповая тьюторские консультация, тьюториала, тренинг, образовательная 

событие и др.), функции (проектировочная, организационная, информационно-

консультационная, аналитическая, рефлексивная) тьюторской деятельности в высшем 

учебном заведении. Обозначенные направления становления полного цикла воспроизводства 

профессии «тьютор» в отечественном образовании 

Ключевые слова: тьютор, тьюторант, деятельность, анализ, задачи, цель, высшее 

учебное заведение. 

 

N. Storozhuk, O. Salnikova, L. Ryaba 

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF A TUTOR-BASED ACTIVITY IN THE 

ORGANIZATION AND MAINTENANCE TRAINING AND EDUCATIONAL PROCESS IN 

HIGHER EDUCATION 

 

The article investigates the foundations of the tutor in the organization and support of the 

educational process in higher education institute. The essence of the phenomenon of tutor in native 

education was determined as a result of the theoretical analysis of the scientific literature. Also identified 

goals, objectives, content, forms, functions, directions of tutor activities in higher education institute. The 

directions of becoming a full cycle reproduction of profession "tutor" in native education were 

designated. 

Keywords: tutor , tutorant , activity,  analysis , objectives, target, higher education institute. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕНДЕРНОГО ДОСВІДУ США  

ТА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ В СИСТЕМІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ 

 
У статті йдеться про формування гендерної самосвідомості студентів як умови 

здійснення успішної гендерної соціалізації, професійного самовизначення та життєвої стратегії 

особистості, впровадження в практику взаємодії статей норм толерантної поведінки. Акцент 

зроблено на усвідомленні і корекції гендерних стереотипів свідомості, значущості проблеми 

виховання в собі якостей толерантної особистості, розвитку здатності до прийняття різних 

видів гендерної ідентичності, засвоєння моделі толерантної поведінки у гендерних відносинах. 

Ключові слова:гендерний підхід, освітній процес, США, Великобританія, Україна, 

педагогіка 

 

Постановка проблеми. Дослідження ґендерних проблем та ознайомлення із досвідом 

зарубіжних країн дало можливість сформувати власне бачення подальшої інституалізації 

ґендерно-освітніх механізмів щодо педагогіко-освітнього процесу України.  

У сучасній системі освіти є подвійна думка, яка, з одного боку, враховує відмінності 

між статями, а з іншого, - базується на гіпотезі, за якою стосунки однієї статі з іншою 

зумовлені владою чоловічої статі над жіночою. Переважання чоловіків у владі, а також у 

знаннях, які дають змогу утримувати цю владу, включають також панування над створенням 

культури і наукових знань. В Україні жінок надзвичайно мало в установах, які продукують 

наукові знання (університети й центри наукових досліджень). На жаль, поява жінки у 

вищому науковому середовищі  дуже часто розцінюється як виняток, тому їй тяжко 

розраховувати на провідні позиції. 

Розробка гендерних підходів у педагогіці та їх реалізація в процесі освіти потребують 

особливої уваги та значних ресурсів. Досліджуючи проблему реалізації гендерного підходу 

на загальноосвітньому рівні варто розглянути  три об'єкти: педагогічну науку, педагогічну 

освіту і педагогічну практику загальноосвітньої підготовки. 

Розглядаючи способи реалізації гендерного підходу в педагогічній освіті варто 

виокремити такі критерії: 

 розробка й опублікування комплексу програм, навчально-методичних матеріалів 

(практикумів, хрестоматій, курсів лекцій, словників) для викладачів та студентів; 

 включення гендерного компонента в державний освітній стандарт за спеціальностями 
педагогічного профілю; 

 формування науково-методичної мережі викладачів педагогічних університетів, 

проведення гендерних курсів і використання гендерного підходу в роботі зі студентами; 

 захист курсових і дипломних робіт із гендерної проблематики в освіті, проведення 
семінарів і конференцій із зазначеної проблеми. 

Крім критеріїв успішної реалізації гендерного підходу, можна виокремити кілька умов 

ефективного просування гендерної концепції в освіту: 

 введення гендерних досліджень у навчальні програми, плани і стандарти; 

 переклад і видання досліджень із гендерної проблематики в освіті зарубіжних учених; 

 підтримка всіма видами ресурсів проектів гендерних знань зокрема у професійній 
підготовці вчителів та шкільній освіті; 

 створення авторитетного професійного співтовариства експертів з гендерної 

проблематики з викладачів ВНЗ та фахівців різного профілю як на всеукраїнському, так і на 

регіональному рівнях; 

 підготовка фахівців і, в першу чергу, педагогів, що поширюють гендерні знання. 
Російська дослідниця гендеру Л. Шустова наводить як приклад розроблений 

співробітниками лабораторії розвитку гендерного освіти при МДУ навчальний курс 
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«Проблеми гендеру: історія, суспільство, культура», який читається на кількох факультетах 

університету. У курсі розглядаються такі актуальні теми: гендерні аспекти сім'ї; соціалізація 

хлопчиків і дівчаток; чоловічі та жіночі ролі в політиці та економіці; проблеми дискримінації 

за ознакою статі тощо. Створення лабораторією нового спецкурсу «Основи гендерної 

педагогіки» покликане включити гендерну освіту в процес підготовки майбутніх учителів. Л. 

Шустова також говорить, що П.Є. Решетніков пропонує іншу ефективну форму освіти 

студентів - заняття в гендерних школах, метою діяльності яких є виховання у молодих людей 

гендерної культури, яка розуміється як інтегральне утворення особистості, що відобажає 

ступінь і спосіб її гендерної соціалізації, ефективність взаємодії з особами протилежної статі 

і готовність до здійснення сімейних функцій.  

У науково-дослідній лабораторії психолого-педагогічної та соціологічної діагностики 

Львівського університету було розроблено програму спецкурсу для студентів педагогічних 

закладів, націлену на набуття системи гендерноорієнтованих знань, прийняття чоловічої та 

жіночої соціально-сексуальних ролей, підготовку до професійної діяльності та сімейного 

життя. 

Мета такого курсу - формування гендерної самосвідомості студентів як умови 

здійснення успішної гендерної соціалізації, професійного самовизначення та життєвої 

стратегії особистості, впровадження в практику взаємодії статей норм толерантної 

поведінки. Завдання курсу: усвідомлення і корекція гендерних стереотипів свідомості, 

значущості проблеми виховання в собі якостей толерантної особистості, розвиток здатності 

до прийняття різних видів гендерної ідентичності, засвоєння моделі толерантної поведінки у 

гендерних відносинах. 

Оцінку просування гендерного компоненту в практиці загальноосвітніх установ   

можна надати за такими критеріями: 

 розробка й опублікування комплексу програм, навчально-методичних посібників для 

вчителів і учнів; 

 включення гендерної теорії в зміст громадянської освіти старшокласників; 

 активна включеність вчителів загальноосвітніх шкіл в обговорення педагогічних 
аспектів прихованого гендерного плану освітніх установ; 

 проведення педагогічних та методичних рад з гендерної проблематики в освіті; 

 дослідницькі проекти учнів і вчителів з питань гендерних стосунків в сім'ї та 
суспільстві; 

 використання гендерного підходу вчителями та організаторами освіти при плануванні 
роботи та розробці навчально-виховних заходів; 

 визнання гендерного компоненту в освіті на офіційному рівні (включення до 
державного стандарту загальноосвітньої підготовки з історії, суспільствознавства); 

 визнання гендерного підходу педагогічним співтовариством (віддзеркалення питань 
практики в предметних та психолого-педагогічних журналах, проведення науково-

практичних конференцій з обміну досвідом роботи тощо). 

У рамках цього підходу в США та Великій Британії розробляються програми і 

методика навчання гендерного підходу вчителів. Проектуванням гендерних аспектів 

викладання історії та основ права в середній школі займаються викладачі університету. Вони 

ведуть уроки, розробляють програми гендерної освіти для старшокласників та учнів 

коледжу.  

У цих країнах, здійснюється чергове комплексне дослідження гендерної перспективи 

прихованого навчального плану загальноосвітньої школи та проектування моделі 

гендерночутливого навчально-виховного процесу 

Що стосується використання гендерного підходу вчителями та організаторами 

освіти при плануванні роботи та розробці навчально-виховних заходів в Україні, то цей 

аспект реалізації гендерного підходу супроводжується лише скупою наявністю програм і 

методичних рекомендацій. 

Ще одним напрямком у розроблених методичних рекомендаціях є план реалізації 
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гендерного підходу в роботі з батьками і педагогами. Сюди входить список таких 

бесід:«Фізіологія та гігієна молодшого школяра», «Діти і сім'я», «Моральний і статевий 

розвиток підлітка», «Підліток у сім'ї», «Спільна робота батьків і педагогів щодо виховання 

підлітків на основі спільних інтересів», «Відхилення у статевому розвитку та їх причини». 

Така програма реалізації гендерного підходу в освіті обмежена аспектами 

статеворольового і статевого виховання і спрямована на розгляд фізіологічних особливостей 

підлітків. 

Ефективна практика гендерного підходу і гендерної освіти в загальноосвітній школі 

можлива лише за умови випереджального науково-методичного забезпечення. Розробники 

гендерної проблематики в шкільній освіті діють в основному у двох напрямках: 

 локальний - пов'язаний зі змінами у змісті та методиці викладання окремих предметів 
(історії, літератури, суспільствознавства); 

 комплексний - пов'язаний з розробкою гендерного підходу до виховання та 

організації всього шкільного життя дівчаток і хлопчиків. 

Цей напрямок відображається у створенні шкіл з роздільним навчанням, оскільки такі 

школи є одним з найлегших способів реалізації гендерного підходу. Лідером щодо 

провадження чи підтримки шкіл з роздільним навчанням за статтю залишається Велика 

Британія (вони функціонують поруч із школами із спільним навчанням (co-educational). 

Значно менше їх в США (більше 100 закладів є членами The National Coalition of Girls' 

Schools) і зовсім мало в Україні.  

Прихильники роздільного навчання наголошують, що професійно успішні жінки 

(Маргарет Тетчер, Хілларі Клінтон, Джейн Фонда) здебільшого були випускницями жіночих 

навчальних закладів». 

Адепти таких шкіл наводять дані досліджень про те, що заклади з роздільним 

навчанням займають перші позиції в рейтингу рівня освіти у Великій Британії. Серед 

найперших - girls schools, потім - boys schools, а далі всі інші. Таким чином, формується 

десятка найкращих, яка протягом останніх років не змінюється. Найбільшим осередком шкіл 

із роздільним навчанням є Львівський регіон. Щоправда для України такі школи є досить 

незвичним явищем, адже їх у нас одиниці.  

На сьогодні в Україні є різні типи шкіл із роздільним навчанням. Зокрема конфесійні 

школи, де поділ відбувається за релігійними переконаннями, є кадетські корпуси, куди 

беруть тільки хлопчиків, і жіночі училища сестер милосердя. У них поділ пояснюється 

майбутньою професією випускників. У середині 90-х до них додалися світські школи 

(гімназії, інститути шляхетних дівчат) - експериментальні майданчики для впровадження 

оригінальних педагогічних методик. 

Найчастіше хлопці вчаться не в різних школах (окремо для хлопчиків, окремо для 

дівчаток), а в паралельних класах на базі одного навчального закладу. 

У нашій країні однієї з найбільш популярних методик щодо роздільного навчання є 

методика академіка В.Ф. Базарного. 

У класі дівчаток створені умови для навчально-виховного процесу з урахуванням їх 

прагнення до затишку і комфорту, схильністю до звичного середовища, практикується 

проведення виховних заходів, що культивують зразки жіночих якостей. 

У класах хлопчиків створюються умови для навчально-виховного процесу з 

урахуванням їх прагнення до освоєння навколишнього простору і дослідження об'єктів, 

потреби у фізичних навантаженнях та руху, надання в гімназії безпечних приміщень 

(спортивні зали, майданчики, танцювальні зали) для реалізації потреб хлопчиків у русі; 

оснащення класів наборами конструкторів, настільними іграми, спортивним інвентарем; 

проведення виставок особистих досягнень хлопчиків; проведення виховних заходів, що 

культивують зразки чоловічих якостей. 

За результатми дослідження, проведеного Кембриджськими вченими з 2000 по 2004 

роки, російський академік І. Кон вважає, що за умови викладання гендерно-сензитивних 

предметів успішність у роздільних класах збільшується. Хлопчики не соромляться дівчаток і 
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навпаки. Однак дослідження говорить, що це не панацея, адже «В одній школі хлопчики 

будуть читати літературу, вірші тощо, а в іншій, де існує виражена гегемонія хлопчиків-

мачо, виникне заперечення «дівчачих» предметів. Хлопчикам, які мають схильність до 

гуманітарних предметів, опинитися в таких класах складніше, ніж у школах із спільним 

навчанням. Жодних стандартних рішень тут немає». 

Для грамотної організації роздільного навчання, що враховує всі ці нюанси, 

недостатньо просто розсадити хлопчиків і дівчаток по різних класах. 

На наш погляд основна мотивація ентузіастів роздільного навчання в Україні  - це 

повернення до «патріархальних цінностей». В Англії та США учнів роздільних шкіл 

заохочують до освоєння незвичних сфер, розглядаючи способи використання особливостей 

«жіночого розуму» для вивчення «нежіночих» предметів на зразок фізики та інформатики. 

Вітчизняні прихильники роздільного навчання хочуть повернути в традиційні гендерні 

рамки, в ідеалі створивши для хлопчиків класи на подобі кадетських корпусів, а для дівчаток 

- щось на зразок інститутів шляхетних дівчат. Така «профільна диференціація» існує в 

більшості українських шкіл, де зважилися на введення роздільного навчання: для дівчаток 

передбачено домоведення, а для хлопчиків - уроки автоводіння. 

На сьогодні, в Україні склалася така картина: є велика кількість теоретичних розробок, 

спрямованих на впровадження змін, що сприяють гуманізації та створенню гендер-

комфортних умов навчання для хлопчиків і дівчаток. У питаннях практичної реалізації 

гендерного підходу, Україна значно відстає від західних країн. Це виражається в тому, що на 

практиці в Україні гендерний підхід реалізується лише за допомогою роздільного навчання, 

яке в, свою чергу, є лише одним аспектом гендерного підходу, нездатним до повноцінної 

його реалізації та повноцінного розвитку хлопчиків і дівчаток. Причому реалізація програми 

роздільного навчання у вітчизняній школі обмежується або профільною диференціацією 

навчання, при якій хлопчики вивчають точні науки і освоюють традиційно чоловічі види 

діяльності, а дівчатка - предмети гуманітарного циклу, або орієнтуються тільки на 

психофізіологічні аспекти учнів. 

У процесі дослідження було виокремлено загальні риси гендерного підходу в моделях 

освітніх систем роздільного за статтю навчання в Америці і Великій Британії. Такі 

особливості можна використовувати на практиці при роздільному навчанні у вітчизняній 

школі. 

До них належать: однакові стандарти навчання для всіх школярів; альтернативна 

програма для вибору предметів учнями; викладання одними вчителями в одних і тих самих 

класах; фокусування навчальної програми на викладанні гендерно-сензитивних предметів 

для дівчаток (математики, природничих наук і технології) і хлопчиків (іноземні мови, 

гуманітарні дисципліни); створення індивідуальних навчальних планів для кожного учня; 

вивчення додаткових до гуманітарних предметів курсів за вибором для дівчаток, таких як 

бухгалтерський облік, ситуація на міжнародному ринку (що традиційно вважаються сферою 

інтересів для хлопчиків); вивчення додаткових до природно-наукових предметів курсів за 

вибором для хлопчиків, таких як іноземні мови, музика, театральне мистецтво (традиційно 

вважаються сферою інтересів для дівчаток); відвідування учнями додаткових занять з 

предметів, в яких вони демонструють високу успішність; широкий спектр додаткових 

заходів, доступний як хлопчикам, так і дівчаткам, що включає як традиційно жіночі, так і 

чоловічі види діяльності (кулінарія, фотографія, драма, танці, комп'ютерні технології, спів); 

викладання спортивних дисциплін, що не обмежують хлопчиків вибором «чоловічих», а 

дівчаток - «жіночих» видів спорту. 

Створення умов у школах, як при роздільному, так і при паралельно-спільному 

навчанні (чартерні школи в Америці) дає змогу уникнути дискримінації дівчаток і хлопчиків 

і відійти від стереотипного уявлення про роздільне навчання, обмеженого статеворольовим 

підходом; скоротити гендерний розрив між хлопчиками і дівчатками в предметах як науково-

природничого, так і гуманітарного циклу; враховувати інтереси кожного учня, незалежно від 

статі. 
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Незважаючи на створення такихих умов організації освіти, вчені стверджують, що 

роздільне навчання і гендерна сегрегація ускладнюють формування у дітей комунікативних 

навичок, необхідних чоловікам і жінкам для успішної спільної діяльності, яка розгортається 

сьогодні в усіх сферах трудового та суспільного життя. Крім того, здійснення гендерного 

підходу в навчанні в ідеальному варіанті припускає розширення соціального простору для 

всебічного розвитку особистості, формування гендерної ідентичності, яка включає в себе не 

тільки ототожнення і прояв людиною своєї статевої належності, а й засвоєння норм 

поведінки, образу людини в цілому своєї і протилежної статі. Школа як інститут соціалізації 

є моделлю суспільства, де формування гендерних аспектів особистості відбувається за 

рахунок взаємодії хлопчиків і дівчаток. 

Саме тому в процесі реалізації гендерного підходу в навчанні не варто обмежуватися 

лише створенням одностатевих шкіл і класів, а сфокусуватися на розробці методичних, 

педагогічних аспектів упровадження гендерної концепції у викладання різних дисциплін, 

розглянути можливість реалізації роздільного навчання тільки за гендерно-сензитивними 

предметами. Саме локальний або предметно-методичний напрямок, пов'язаний із змінами в 

змісті і методиці викладання окремих предметів, на наш погляд, залишається слабким місцем 

у впровадженні гендерного підходу в школах. 

Таким чином, упровадження і реалізація державної гендерної політики в розглянутих 

державах забезпечується системним і комплексним гендерним підходом до вирішення всіх 

аспектів гендерної нерівності, і цей досвід, за умови відповідної адаптації (внаслідок 

реалізації моніторингових та аналітичних досліджень), можна успішно використовувати в 

Україні. 

Специфікою формування державної гендерної політики України є те, що вона 

будується як на основі ратифікації міжнародних нормативно-правових актів, так і 

регулюється національними нормативно-правовими актами з питань рівноправ’я жінок і 

чоловіків. На думку української дослідниці Н. Грицяк, правове регулювання державної 

гендерної політики в Україні здійснюється нормативно-правовими актами двох рівнів: 

наднаціонального та національного. До нормативно-правових актів наднаціонального рівня 

доцільно віднести: Загальну декларацію прав людини, прийняту Генеральною Асамблеєю 

ООН 10 грудня 1948 р., Конвенцію ООН «Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 

жінок», яка була ратифікована Україною 12 березня 1980 р., та Декларацію Тисячоліття 

ООН, яку підписав Президент України Л. Кучма на Саміті Тисячоліття у вересні 2000 р., 

Конвенцію про рівну винагороду чоловіків та жінок за працю рівної цінності, Конвенцію про 

політичні права жінок. До нормативно-правових актів національного рівня, що регулюють 

відносини у сфері державної гендерної політики в Україні, належить передусім, Конституція 

України. Так, рівність прав і свобод людини й громадянина незалежно від статі визначається 

і гарантується Статтею 24 Конституції, в якій, зокрема, зазначено: «Громадяни мають рівні 

конституційні права і свободи та є рівними перед законом». 

Основним документом, що регулює гендерну політику України, є Закон «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», що набрав чинності з 1 січня 

2006 року. Його метою є досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних 

тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і 

чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України. У статті 3 

цього Закону зазначено, що державна політика щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків спрямована на: утвердження гендерної рівності; недопущення 

дискримінації за ознакою статі; застосування позитивних дій; забезпечення рівної участі 

жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень; виховання і пропаганду серед 

населення прийнятті суспільно важливих рішень; виховання і пропаганду серед населення 

України культури гендерної рівності. Було прийнято Постанову Кабінету Міністрів щодо 

проведення гендерно-правової експертизи чинного законодавства і проектів нормативно-
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правових актів в усіх сферах його застосування. У 2007 р. було створено Міжвідомчу раду з 

питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми, цей 

же рік був оголошений роком гендерної рівності в Україні. 

Якщо проаналізувати сучасний стан гендерної нерівності в українському суспільстві, то 

слід зазначити, що наприкінці 2010 року ліквідовано Міністерство у справах сім’ї, молоді і 

спорту, яке було уповноваженим органом державної влади у сфері просування гендерної 

рівності. Була створена Державна служба молоді і спорту, але питання протидії насильству в 

сім’ї, просування гендерної рівності, запобігання торгівлі людьми загубилися. У Верховній 

Раді трохи більше 7 % жінок, Україна знаходиться на 118 місці серед 180 країн за рейтингом 

представництва жінок в парламентах. Що стосується уряду, то впродовж останніх 10 років у 

жодному складі Кабінету Міністрів не було більше трьох жінок, а сучасний уряд став 

першим українським Кабінетом Міністрів, в якому немає жодної жінки, а з 168 заступників 

міністра лише 12 жінок, немає жодної жінки-губернатора 

. На початку 2010 р. Прем’єр-міністр України М. Азаров заявив, що «не жіноча справа 

проводити реформи в державі», підкресливши, що жінкам не місце у великій політиці і вони 

не здатні проводити реформи. Внаслідок такої дискримінаційної діяльності за результатами 

2010 р. рейтинг гендерного розвитку України знизився на 14 пунктів. 

На сьогодні можна говорити, що концепція гендерної рівності в Україні існує. Але вона 

характеризується низкою нормативно-правових актів наднаціонального та національного 

рівнів, рекомендацій щодо поліпшення гендерної рівності, однак основним проблемним 

ядром у гендерній політиці України виступає низька результативність національних 

механізмів дій та відсутність чіткого алгоритму впровадження гендерних змін та 

трансформацій в українське суспільство. Застосування досвіду формування та реалізації 

гендерної політики Великої Британії та США надасть можливість прискорити в Україні 

процес гендерної трансформації, створити розгалужену систему гендерних досліджень, 

розробки національних механізмів досягнення гендерної рівності. Зокрема, було б доцільним 

в Україні: створити налагоджену систему гендерних досліджень. Зокрема, було б доцільним 

в Україні: створити налагоджену мережу взаємодії науковців гендерних досліджень та 

органів державного управління, розробивши, таким чином, єдину програму подолання 

гендерної нерівності; провести моніторинг стану нормативно-правової бази державної 

гендерної політики; створити парламентські структури з рівних прав та можливостей; 

підвищити рівень інформаційної обізнаності громадян у напрямку позитивного впливу 

гендерної рівності на комплексний розвиток суспільства. 
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Токменко О.П.  
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕНДЕРНОГО ОПЫТА США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ  

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УКРАИНЫ 

 

В статье идет речь о формировании гендерного самосознания студентов как условие 

выполнения успешной гендерной социализации, профессионального самоопределения и 

жизненной стратегии личности, внедрение в практику взаимодействия полов норм 

толерантного поведения. Акцент сделан на осознании и коррекции гендерных стереотипов 

сознания, значимости проблемы воспитания в себе качеств толерантной личности, развития 

способности к принятию разных видов гендерной идентичности, усвоения модели 

толерантного поведения в гендерных отношениях.  

Ключевые слова: гендерный подход, образовательный процесс, США, Великобритания, 

Украина, педагогіка. 

O. Tokmenko  

PROSPECTS OF USE OF GENDER EXPERIENCE OF THE USA AND GREAT BRITAIN 

IN SYSTEM OF UKRAINIAN EDUCATIONAL PROCESS  

 

Article tells about a forming of gender self-consciousness of students as term of execution of 

successful gender socialization, professional self-determination and life strategy of a personality, adoption 

of sex interaction of tolerant behaviour norms. Accent is made on recognition and correction of gender 

stereotypes of consciousness, significance of problems of self-training of  tolerant personality qualities, 

development of ability to accept different kinds of gender identity, mastering of a model of tolerant 

behaviour in gender relations. 

Keywords: gender perspective, the educational process, the United States, United Kingdom, Ukraine, 

pedagogy 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМ КОНТРОЛЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
В данной статье рассматриваются вопросы совершенствование норм контроля и 

профессиональной деятельности студентов. Самыми важными критериями оценки учебного 

занятия есть: целесообразность деятельности в целом и отдельных действий студента; 

осмысленность профессиональных действий; научность изложения материала и подходов к 

обучению, воспитанию учащихся; результативность деятельности; проявление культуры в 

общении и выполнении обучающих действий, в использовании средств обучения и воспитания. 

Такие критерии  оценки учебных занятий выбраны в соответствии с выделенными нами 

критериями профессионально-личностного развития специалиста.  

Ключевые слова: система образования, оценки учебного занятия, профессионально-

личностное развития специалиста. 

 

Постановка проблемы. Важную роль в профессионально-личностном развитии 

студентов играют роль и оценка их учебно-профессиональной деятельности. Причем знание 

рассматривается в совокупности с умением и пониманием сущности свойств, 

закономерностей, различными уровнями восприятия информации в процессе познавательной 

деятельности студента. 

Анализ. В последнее время наблюдается снижение активности студентов в усвоении 

знаний, поэтому совершенствование форм и методов контроля должно обеспечивать 
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повышение творческой активности при обучении  заинтересованности студентов в 

становлении квалифицированного специалиста, конкурентоспособного на рынке труда. 

По сравнению с традиционной технологией подготовки учителя в экспериментальной 

системе контроль и оценка также имеют некоторый особенности.  

Постановка задачи. Смысл изменения подходов к контролю и оценке мы видим в том, 

чтобы повысить их эффективность, расширить диапазон воздействия на развитие личности 

будущего специалиста. 

Изложение основного материала. Основными направлениями совершенствования 

контроля и оценки деятельности студентов в экспериментальной технологии мы считаем 

следующие. 

1. Выдвижение на первый план, в контроле за  деятельностью студентов функции 

обеспечения успеха, предупреждения неудач, отклонений в развитии или выполнении 

профессиональных действий. 

Основная задача методистов и учителей, руководителей образовательного учреждения 

в связи с этим состоит не столько в том, чтобы получить обратную информацию о состоянии 

дел, в возможных отклонениях в деятельности, сколько в том, чтобы успеть предупредить 

ошибки, вовремя прийти на помощь, поправить наметившийся отклонения и обеспечить тем 

самым успех в учебно-профессиональной деятельности студента.  

Условно можно выделить три вида контроля, которые в едином используются в 

обучении и воспитании: контроль оперативный, тактический (промежуточный) и 

стратегический (итоговый). 

2. Заданный подход к контролю и оценке учебной и учебно- профессиональной 

деятельности студентов. Этот подход проявляется, прежде всего, в направленности и 

контроля, и оценки. 

В традиционной практике обучения и воспитания учащихся и соответственно и 

традиционной технологии подготовки учителя контроль и оценка процесса обучения и его 

результатов строятся на основе установления соответствия деятельности педагога, 

практиканта эталону. Этот эталон задано обычно с помощью принятой в образовательном 

учреждении схемы психологии педагогического анализа урока или воспитательного 

мероприятия, который представляют собой описательную модель деятельности специалиста.   

В экспериментальной технологии подготовки учителя искренно отправным моментом в 

осуществлении контроля и оценки деятельности студента как будущего специалиста 

является учебно-профессиональный закон. Если образовательная деятельность представляет 

собой непрерывный смысл постановки и решения различных задач, то, естественно, 

содержанием контроля и оценки должно быть установление степени успешности решения 

студентов или преподавателем тех задач, которые возникают преподавательской 

деятельности.   

Ясно, что деятельность студента и деятельность учителя должны контролироваться и 

оцениваться по-разному. А характер и оценки контроля деятельности студента должны 

постепенно усложняться, приближаясь к требованиям, предъявляемым к специалистам. 

Заданный подход проявляется также в конкретности контроля и оценки.  

В связи с тем, что усвоение сложной профессиональной деятельности происходит 

поэлементно, контроль и оценка деятельности студентов должны также оцениваться с 

позиции успешности решения студентом доминирующей профессиональной задачи, 

определяемой в очередном занятии в школе. Следует отметить, что и деятельность учителя 

на  уроке также должна оцениваться с точки зрения успешности решения им 

постановленных задач.   

Самыми важными критериями оценки учебного занятия мы считаем: целесообразность 

деятельности в целом и отдельных действий студента; осмысленность профессиональных 

действий; научность изложения материала и подходов к обучению, воспитанию учащихся; 

результативность деятельности; проявление культуры в общении и выполнении обучающих 

действий, в использовании средств обучения и воспитания.  
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Такие критерии  оценки учебных занятий выбраны в соответствии с выделенными нами 

критериями профессионально-личностного развития специалиста. На наш взгляд, эти 

критерии таковы: интеллигентность; компетентность; операционно-технологическая 

готовность к профессиональному труду; творческое отношение к профессиональной 

деятельности. 

Контроль и оценка деятельности студентов с позиции успешного решения 

минирующих учебно-профессиональных задач сочетаются с отслеживанием развития по 

основным линиям профессионального становления: умения организовать разнообразную 

деятельность детей и управлять отдельными учащимися, классом в целом; умения общаться 

с детьми, устанавливать с ними психологический контакт, понимать детей; умения 

правильно ставить и формулировать образовательные и воспитательные задачи; умения 

проектировать образовательную деятельность и средства обучения;  умения контролировать 

свою деятельность и деятельность детей, проводить коррекцию неправильных действий и 

оказывать помощь ребёнку; умения проводить анализ и оценку своей деятельности и 

деятельности детей; умения создавать воспитательную среду и формировать морально- 

технологический климат в детском коллективе; умения стимулировать деятельность детей, 

создавать условия для успеха в деятельности, вызывать творчество, фантазию; умения 

самостоятельно работать, принимать решения, обрабатывать информацию; развитие 

интереса к профессиональной деятельности, к детям; формирование профессионально-

значимых качеств: ответственности, дисциплинированности, деловитости, честности, 

коммуникабельности и др. 

3. В организации контроля за учебно-профессиональной деятельности студентов 

важное значение имеет возрастной подход. Чем неопытнее студент, тем строже должны быть 

требования к нему и тем детальнее контролироваться его деятельность, тем большее 

внимание уделяется такому студенту со стороны методистов и учителей. Важно сразу 

сформировать установку на ответственности отношение к занятиям с детьми, на 

необходимость качественной подготовки. Новичок ничего не знает. Он попадает в 

обстановку, где приходить действовать в отсутствие исчерпывающей информации, с 

незнакомыми людьми, в незнакомой обстановке. Здесь возникает очень много 

организационных проблем. 

 Чтобы помочь ему разобраться во всем и адаптироваться к новым условиям и 

требованиям, необычайно важны для организация занятий, детальный инструктаж, 

оперативный контроль, своевременная помощь.   

Для того чтобы процесс самоконтроля, самооценки и самовоспитания проходил 

эффективно и грамотно, студентов необходимо знакомит с критериями эффективности 

работы в том или ином направлении и приёмами методами контроля и самоконтроля. 

Результативность проведенного урока или воспитательного урока определяется по 

следующим показателям: решение образовательных задач, обозначенных в проекте занятия; 

работа каждого ученика на уровне максимальной активности, наличия с каждого интереса к 

предложенной деятельности; наличие хорошего нравственного климата в процессе работы 

положительных эмоциональных переживаний у детей, связанные с деятельностью; 

выполнение каждым учеником контрольных заданий на уровне требований образовательного 

стандарта; проявление детьми на занятиях инициативы, творчества, фантазии: 

процессуальный компонент деятельности учителя и студентов характеризуют показатели: 

реализация на уроке личностно-ориентированного подхода, субъективно позиции ученика; 

ориентация в обучении и воспитании на развитие личности ученика, на формирование 

ведущей деятельности, в начальных классах – учения; на развитие теоретического мышления 

на основе конкретных образов; опора в общении с детьми на возрастные и индивидуальные 

особенности детей, учет возможностей детей; учет в практической деятельности с детьми 

механизмов и закономерностей внимания, памяти, мышления, воображения, связей между 

компонентами педагогического процесса, внутриколлективных отношений; учет 
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особенностей передачи и усвоения разных компонентов содержания образования: знаний, 

умений и навыков, отношений, опыта творческой деятельности и т.д. 

4. Еще одна существенная особенность контроля и оценки учебной и учебно-

профессиональной деятельности студентов в экспериментальной технологии- максимальное 

усиление образовательной функции всех средств обучения и воспитания, а также устранение 

дублирования в их использовании. Особое  внимание при этом уделяется изучению 

дисциплин культурологического блока, их профессиональной направленности. Важно, чтобы 

будущий специалист не только получил фундаментальную мировоззренческую подготовку, 

имел представление об общих законах, развития общества, природы, личности, психических 

явлений, науки и культуры, овладел общетрудовыми умениями и навыками, средствами 

коммуникации, но и хорошо знал, как опираться на эти умения и знания в своей 

профессиональной деятельности. 

5. Контролю и оценке по экспериментальной технологии присуще разнообразие форм 

текущего и промежуточного контроля, а также предоставление студенту возможности 

выбора формы итогового отчета об строении того или иного курса.  

6. Наконец контроль и оценка учебной и учебно-профессиональной деятельности 

студентов предполагает широкое использование в образовательном процессе педагогической 

диагностики. 

Вывод. Таковы в целом основные направления повышении эффективности контроля и 

оценки деятельности студентов.  

 

Рецензент: д.пед.н., проф. Плахотнік О.В., професор кафедри педагогіки, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка 

 

д.пед.н., проф. Толипов У.К. 

ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМ КОНТРОЛЮ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

У даній статті розглядаються питання вдосконалення норм контролю та професійної 

діяльності студентів. Найважливішими критеріями оцінки навчального заняття є: доцільність 

діяльності в цілому та окремих дій студента; осмисленість професійних дій; науковість викладу 

матеріалу і підходів до навчання, виховання учнів; результативність діяльності; прояв культури 

у спілкуванні та виконанні навчальних дій, у використанні засобів навчання і виховання. Такі 

критерії оцінки навчальних занять обрані відповідно до виділеними нами критеріями професійно 

- особистісного розвитку фахівця . 

Ключові слова: система освіти , оцінки навчального заняття , професійно -особистісне 

розвитку фахівця . 

U.Tolipov 

IMPROVING STANDARDS AND CONTROLPROFESSIONAL WORK STUDENTS 

 

 

This article deals with the improvement of the control rules and professional students. The most 

important criteria for evaluation of the training session is: the feasibility of the whole and the individual 

actions of the student, the meaningfulness of professional activities, scientific presentation of the material 

and approaches to learning, educating students, the effectiveness of activities; manifestation of culture in 

communication and implementation of training activities in the use of training and education. Such 

evaluation criteria of studies selected according to the criteria we selected professional and personal 

development expert. 

Keywords: education, evaluation of educational classes, vocational and personal development 

expert. 
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ГЕОГРАФІЯ 

 

УДК  379.85:791.6 (477.87)                                            к.геогр.н. Габчак Н.Ф. (УжНУ) 

 
 ФЕСТИВАЛЬНИЙ ТУРИЗМ ЗАКАРПАТТЯ ТА ЙОГО РЕГІОНАЛЬНА 

ПОЛІТИКА 

  
Проведено аналіз фестивального руху на Закарпатті. Наведені аргументи основних 

чинників, які сприяють розвитку фестивального туризму: природні умови та збережені роками 

традиційні заняття населення, багата історико-культурна спадщина, багатонаціональний 

склад населення, значний потенціал рельєфу, висока екологічна безпека регіону, переважання 

сільських поселень. 

Висвітлено суть державних та регіональних програм економічного і соціального розвитку 

Закарпатської області, визначено головну мету розвитку туризму на 2013/14рр. це – створення 

конкурентоспроможного туристичного продукту для задоволення потреб туристів, підвищення 

якості послуг, вирішення завдань щодо наповнення місцевого бюджету, створення нових 

робочих місць. 

Визначено, що основною проблемою фестивального туризму є відсутність статистичних 

даних щодо кількості й структури відвідувачів, їхньої реальної вартості, отриманих прибутків. 

Накопичення та аналіз таких показників є необхідною умовою подальшого прогнозування, 

планування  та проведення таких заходів. 

Розроблено анкету для опитування респондентів, яка дасть можливість визначити 

кількість туристів і місцевих мешканців на кожному з фестивалів, їх гендерну та вікову 

структуру, рід занять тощо. 

Ключові слова: фестивальний рух, регіональна політика, туристична привабливість, 

туристичний потенціал, анкетування, туристичний продукт. 

 

Важливою умовою інтеграції України в ЄС є виважена регіональна туристична 

політика кожного регіону з урахуванням фізико-географічних, соціально-економічних, 

геополітичних особливостей території. Їхній аналіз доводить, що Закарпаття як складова 

Карпатського регіону має значний природно-ресурсний потенціал, збережені етнічні та 

релігійні традиції, які формують туристичну привабливість досліджуваної території. У 

такому контексті розвиток різних видів туризму є важливим важелем економічного і 

соціального розвитку території. Сучасна та майбутня модель туристичного розвитку 

Закарпаття повинна враховувати географічне положення та екологічний феномен території, 

близькість країн ближнього зарубіжжя. Зарубіжний досвід підтверджує, що фестивальний 

туризм в останні роки охоплює все більший прошарок туристичного руху. 

Термінологічно фестивальний туризм все частіше з’являється у переліку пропонованих 

туристичних послуг, але поки не є загальноприйнятим різновидом туристичної діяльності. 

Термін «фестивальний туризм» обґрунтувала вітчизняна дослідниця Ю.П. Грицку, яка 

виділила його в окрему систему, запропонувала класифікацію фестивальних турів та їх 

особливості [2]. У публікаціях відомих туризмознавців М.П. Крачила, Ф.Ф. Шандора, І.М. 

Школи, О.О. Бейдика не вдалося віднайти  наукових тлумачень даного терміну, його автори 

виокремлюють цей вид як культурно-розважальний чи пізнавальний. Деякими 

дослідженнями [1,3,4,6]  впроваджується розуміння місця і ролі цього напряму в туристичній 

політиці Карпатського регіону. Підтримуємо думку А.Е.Молодецького та А.О. Пташніка, що 

фестивальний туризм потрібно розглядати як різновид культурно-пізнавального, що 

проявляється у наступних сутнісних формах: етнічні, релігійні, гастрономічні, спортивні, 

музичні фестивалі; фестивалі сучасних субкультур; військові та історичні фестивалі; 

театральні шоу, виставки квітів, модні покази та аукціони [4]. 

Актуальність нашого дослідження полягає у вивченні суті регіональної політики щодо 

організації та проведення фестивалів Закарпаття як цілісного суспільного явища, виявленні 

значення і впливу конкретних акцій на зростання добробуту людей досліджуваної території. 
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Виходячи з актуальності, незначної кількості досліджень з цієї проблематики, а також з 

потреб вивчення сучасного українського фестивального руху визначено тему дослідження.  

Метою дослідження є виявлення основних рис фестивального руху на Закарпатті та 

визначення їх реального або потенційного впливу  на економічний стан Карпатського 

регіону. Для його розвитку пріоритетним є освоєння туристичного потенціалу [5]. Для 

підтвердження обґрунтованості цього вибору можна навести наступні аргументи: 

- завдяки природним умовам області тут розвинулися і збереглися традиційні заняття 
населення – особливі способи ведення сільського господарства (традиційне землеробство, 

виноградарство, розведення худоби з випасанням на схилах гір і полонинах, виробництво 

екологічно чистих продуктів харчування (виноробство, сироваріння тощо) і ремісництво 

(лозоплетіння, ковальство та ін.); 

- багата історико-культурна спадщина краю представлена численними артефактами, 

палацами і замками, іншими архітектурними пам’ятками, а також зразками традиційного 

народного будівництва і побутовими речами; 

- багатонаціональний склад населення, що проживає на його території: основним і 

корінним населенням є українці (80,5 %); проживають також угорці (12,1 %), румуни (2,6 %), 

росіяни (2,5 %), цигани (1,1 %), словаки (0,5 %), німці (0,3 %), всього понад 30 

національностей; 

- значний потенціал рельєфу (80% - гірські території та 20% - рівнинні); 
- розташування досліджуваної території в центрі Європи (с. Ділове, Рахівського 

району); 

- висока екологічна безпека регіону (в порівнянні з іншими регіонами України); 
- переважання сільських територій  тощо. 
Для досягнення мети  виконували такі завдання: 

- виділити основні чинники, які безпосередньо чи опосередковано впливають на 
розвиток фестивального туризму Закарпаття; 

- проаналізувати досвід організацій основних фестивалів Закарпатської області; 
- розробити анкету для опитування, яка дасть можливість визначити кількість туристів і 

місцевих мешканців на кожному з фестивалів, їх гендерну та вікову структуру, рід занять, 

обізнаність респондента з фестивальним рухом тощо. 

Фестивальний рух у Закарпатті має давні традиції – перший мистецький фестиваль за 

початкований 49 років тому. Нині у Закарпатті налічується 32 фестивалі: 15 гастрономічних, 

7 мистецьких, 1 історичний, 6 етнічних і 2 спортивно-туристичних. До гастрономічних 

фестивалів належать: Свято гарячого вина «Ужгородський Glühwein 2012», Фестиваль вина 

«Червене вино», Фестиваль «Гентешів», Фестиваль «Біле вино», Фестиваль вина «Сонячниц 

напій», Фестиваль вина «Угочанська лоза 2012», Фестиваль «Червона Черешня-2012», 

Фестиваль сиру «Молочна ріка», Міжнародний фестиваль черешні, Фестиваль голубців у 

Великому Бичкові, Фестиваль ”Transcarpathian BBQ FEST-2012″, Фестиваль сливового 

леквару, Фестиваль «Гуцульська бринза», Гастрономічний фестиваль «Золотий гуляш–

2012», Фестиваль молодого вина «Народжене у Закарпатті», Фестиваль «Свято молодого 

вина». Серед мистецьких фестивалів відзначимо: ЕротАртФест «Березневі коти 7», 

«БулькФест 2012», Фестиваль молодіжного мистецтва  «CHABANIVKA – FEST  – Молода 

Ужгородщина – 2012», Міжнародний конкурс-фестиваль сучасної пісні і танцю “Кришталеві 

Грона – 2012», Фестиваль класичної та сучасної музики «Музичне сузір’я Закарпаття», 

Фестиваль ромського джазового мистецтва «ПАПА-ДЖАЗ-ФЕСТ-2012», VII обласний 

фестиваль самодіяльних театральних колективів ім. В.Майданного. Етнічні фестивалі 

Закарпаття представлені такими як Етнофестиваль косарів, Фестиваль «Сорго», Фестиваль 

словацького фольклору та культури «Словенська Ружа», Фестиваль «Гамора 2012», 

Міжнародний фестиваль дружби без кордонів Bereg Fest 2012, Свято Івана Купала. У 

Закарпатті проводять лише один історичний фестиваль середньовічного періоду «Срібний 

Татош» у замку Сент Міклош у с. Чинадієво. Також є лише два спортивно-туристичні 

фестивалі – Фестиваль «Єврокарпати-2012» і Фестиваль «БОРЖАВА SNOW FEST». 
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Зважаючи на велику кількість фестивалів, організаторам не завжди вдається подбати про 

їхню якість. Проблемою є і те, що не проводять жодних статистичних досліджень кількості й 

структури відвідувачів цих фестивалів, реальної вартості їх організації, прибутків від таких 

заходів та інших цінних для подальшого планування показників. 

 Фестивальний туризм Закарпаття має усі шанси стати марковим туристичним 

продуктом Закарпаття за умови належної організації та просування цього продукту на 

державному рівні і з допомогою зацікавлених організацій (підприємців у сфері туризму, 

місцевих громад, підприємців, виробників продукції та ін.). Організація фестивального 

туризму має свої особливості. Цей напрямок в туризмі дозволяє вирішувати багато 

соціально-економічних проблем, притаманних не тільки туристичній галузі. Фестивалі є 

потужним стимулятором туристського потоку. Вони залучають додаткову кількість туристів 

у країну, що в свою чергу сприяє збільшенню валютних надходжень. Крім того, 

фестивальний туризм допомагає вирішити проблему сезонності, приваблюючи туристів у 

період міжсезоння. Таким чином, підприємці отримують в «низький сезон» прибуток, 

інфраструктурні об’єкти не простоюють – їх експлуатація стає економічно вигідною, а 

навантаження на туристську інфраструктуру стає рівномірнішим. 

В області існує Програма економічного і соціального розвитку Закарпатської області на 

2013 рік та основні напрями розвитку на 2014 і 2015 роки. Її розроблено головним 

управлінням економіки Закарпатської облдержадміністрації спільно з галузевими 

управліннями облдержадміністрації, райдержадміністраціями та міськвиконкомами, 

територіальними структурами центральних органів виконавчої влади відповідно до Закону 

України від 23.03.2000 № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України», Бюджетного кодексу України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 року № 702 «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621» та на виконання ключових 

положень передвиборчої Програми Президента України В. Ф. Януковича «Україна – для 

людей», Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Національного плану дій, соціальних 

ініціатив Президента України, щорічного Послання Президента України до Верховної Ради 

України «Модернізація України – наш стратегічний вибір», Закону України «Про засади 

внутрішньої і зовнішньої політики», Прогнозу економічного та соціального розвитку 

Закарпатської області на 2013 рік [8].  

  У цьому документі визначено основні проблемні питання розвитку туристичної 

галузі [7]:  

- відсутня єдина загальнодержавна система знакування та маркування туристичних 
маршрутів;  

- відсутність підтримки малого і середнього бізнесу в галузі туризму та рекреації у 
сільській місцевості;  

- неефективне використання туристично-рекреаційного потенціалу в сільській 

місцевості як одного з чинників зменшення безробіття;  

- складна процедура відводу земельних ділянок, що належать до земель лісового фонду, 
під будівництво рекреаційних об’єктів;  

- недосконалість нормативно-правової бази щодо провадження господарської 

діяльності на території курортів;  

- неналежне транспортне сполучення Закарпаття з іншими областями України;  
- низький рівень розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури та незадовільний 

стан доріг;  

- недостатня кількість місць короткочасного відпочинку вздовж доріг;  
- низька якість та недостатній асортимент туристичних послуг.  
Головною метою розвитку туризму області на 2013/14 роки залишається створення 

конкурентоспроможного на внутрішньому та світовому ринках туристичного продукту, 

здатного максимально задовольнити потреби туристів, сприяння підвищенню якості послуг, 



 259 

вирішення завдань щодо наповнення державного і місцевих бюджетів за рахунок розвитку 

туризму та створення нових робочих місць. Усе перелічене стосується усіх галузей туризму, 

у тому числі й фестивального. 

Серед основних завдань та заходів розвитку галузі на 2013/14 роки визначено:  

- розширення мережі туристично-інформаційних центрів (у містах Мукачево, Хуст, 

Виноградів та смт Воловець);  

- розробка пропозицій щодо оголошення рекреаційних територій курортами місцевого 
та державного значення;  

- сприяння розвитку бальнеологічного туризму через реалізацію інвестиційних проектів 
по будівництву туристичних комплексів на базі використання термальних мінеральних вод, 

як «Деренівська купіль» і «Сойми»;  

- розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази туристичної інфраструктури;  

- створення безпечних умов для туристів;  
- модернізація існуючої матеріально-технічної бази санаторно-курортної сфери, 

створення нових рекреаційно-туристичних об’єктів міжнародного стандарту;  

- сприяння розвиткові перспективних форм туризму (зелений туризм, активні види 
відпочинку) з урахуванням необхідності забезпечення ефективного природокористування та 

охорони навколишнього середовища;  

- впровадження заходів з метою реалізації національного проекту «Олімпійська надія – 

2022».  

Як бачимо, перспективи розвитку фестивального туризму у цій Програмі не означено і 

його не визнано одним із пріоритетних напрямів розвитку туризму. Можливо, велика 

кількість фестивалів на Закарпатті трактується організаторами туризму як успішний його 

розвиток, хоча насправді від цього страждає якість цього унікального продукту.  

Аналізуючи туристичні потоки Закарпатської області за період 2000-2011 років за 

даними Головного управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних 

зв’язків та туризму Закарпатської  ОДА (рис.1) можна зауважити дуже повільне зростання 

кількості іноземних туристів (від 6411 осіб у 2000 р. до 9096 осіб у 2011 р.) за такий 

тривалий період. Також простежується значне коливання кількості внутрішніх туристів та 

невелику кількість екскурсантів. Це вказує на нестабільність розвитку туристичної галузі 

Закарпаття, а також на не дуже успішну маркетингову політику організаторів туризму 

області. Попри появу нових цікавих туристичних продуктів (винні і сирні шляхи, нові 

туристичні імпрези та заняття й ін.), вони не змогли привабити великої кількості відвідувачів 

і принести очікувані прибутки. 

Окрім того, немає диференційованих даних, який туристичний продукт приваблює 

найбільшу кількість осіб і успішно розвивається. Важливим питанням для планування у 

туризмі, як і в будь-якій іншій галузі, є вивчення попиту на той чи інший продукт. 

Достовірно вивчати попит на туристичні продукти можна з кількох джерел – опитування 

підприємців у галузі туризму (власників туристичних фірм, закладів розміщення і 

харчування та усіх інших) та опитування самих туристів. Оскільки такі дослідження 

вимагають витрат, їх ніхто не проводить предметно. Враховують лише дані зі звітів 

туристичних підприємств, але не вивчають думки самих туристів. Такий стан речей 

притаманний і фестивальному туризму Закарпаття. Також проблемою є оцінювання видатків 

і прибутків від організації фестивалів, оскільки фінансування йде з різних джерел і прибутки 

також розходяться різним суб’єктам (крім того, вони не завжди є безпосередніми, іноді вони 

є опосередкованими).  
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Рис. 1. Туристичні потоки Закарпатської області у 2000-2011 рр. 
(за даними 2000-2011 рр. Головного управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних 

зв’язків та туризму Закарпатської ОДА) 

 

Для вивчення стану фестивального туризму пропонуємо провести опитування 

учасників кожного з фестивалів шляхом анкетування. Запропонована «Анкета для вивчення 

впливу фестивалю на туристичний рух» вміщає наступні запитання і варіанти відповідей: 

1. Стать (чоловік, жінка). 
2. Вік (15-20 років; 21-25 років; 26-30 років; 31-35 років; 36-40 років; 41-45 років; 46-50 

років; 51-55 років; 56-60 років; 61 р. і старше). 

3. Рід занять (навчання, робота, інше). 
4. Чи чули Ви про щось фестивальний туризм? (так, ні). 
5. Чи були Ви коли-небудь на якомусь фестивалі? (так, ні). 

6. 6. Чим мали Ви коли-небудь бажання відвідати фестиваль, але не мали такої нагоди 

(можливості)? (так, ні). 

7. Як часто Ви берете участь у фестивалях? (раз на кілька років; раз на рік; двічі на рік; 
частіше, ніж двічі на рік). 

8. Де відбувався фестиваль, який Ви відвідували? (у місцевості, де я мешкаю; в іншій 
місцевості на території України; в Закарпатській області; в іншій країні; багато вітчизняних і 

закордонних фестивалів). 

9. Який вид фестивалів найчастіше відвідуєте (оберіть, будь-ласка, максимально 3 

відповіді)? (театральні; етнографічні; музичні; кіно; танцювальні; наукові; поезії; релігійні; 

гастрономічні; історичні; пов'язані з певною субкультурою; мистецькі, інші). 

10.  Які мотиви керували Вами, щоб поїхати на обраний фестиваль (оберіть, будь-ласка, 
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максимально 3 відповіді)? (цікавлюся тематикою фестивалю, це для мене має велике 

значення; бажання дізнатися щось нове, знайти нові інтереси; вважаю це цікавим способом 

подорожувати і відвідувати нові місця; бажання зустріти людей з подібним до свого 

зацікавленням; для мене це форма відпочинку; для мене це добра навчально-суспільна форма 

проведення вільного часу з друзями чи родиною; щоб провести час зі знайомими – сам 

фестиваль має менше значення; не знаю, потрапив(-ла) на фестиваль випадково, бо приїхав(-

ла) з іншою метою; інше). 

11.  Якого масштабу фестиваль для Вас найпривабливіший? (міжнародний, 

національний, регіональний). 

12.  Чи скористалися би Ви якимись додатковими послугами (заняттями), якби вони 
були у програмі фестивалю? (так, ні). 

13.  Чи справдив фестиваль Ваші очікування? (так, цілком; так, але маю кілька 
зауважень; ні). 

14. Чи поїхали би Ви на цей фестиваль вдруге? (так, хочу приїхати ще раз; так, якщо 
зміниться программа фестивалю; ні, волію поїхати на інший фестиваль; ні, мені не 

подобається така форма проведення вільного часу). 

15.  Чи Ви вважаєте, що виїзд на фестиваль є доброю формою подорожей? (так, ні). 
16.  Як Ви уявляли собі місцевість (місто, регіон, країну), де відбувається фестиваль? 

(мене не цікавило місце, а лише тематика фестивалю; керувався(-лась) стереотипами, які 

почув(-ла) раніше; завжди знав(-ла), що це місце варте уваги; не мав(-ла) власного уявлення; 

мав(-ла) гірше уявлення про це місце; мав(-ла) краще уявлення про це місце). 

17. Звідки Ви дізнаєтеся про фестивалі? (з газет, з Інтернету, з телебачення, інше 
джерело). 

18. З ким Ви приїхали на фестиваль? (сам (сама); з родиною; з друзями; у складі 
туристичної групи). 

19. Скільки коштів Ви готові витратити під час перебування на фестивалі? (не 
витрачатиму нічого; до 50 грн.; 51-100 грн.; 101-200 грн.; 201-300 грн.; 301-500 грн.; 501-

1000 грн.; понад 1000 грн.). 

 Така анкета дасть змогу визначити кількість туристів і місцевих мешканців на 

кожному з фестивалів, їх гендерну та вікову структуру, рід занять, обізнаність респондента з 

фестивальним рухом, видами фестивалів, мотивами участі у фестивалях, думкою гостей 

фестивалю про його організацію та місце проведення, готовність витрачати гроші під час 

перебування та інше. Усі ці відомості необхідні для окреслення шляхів удосконалення 

фестивального туристичного продукту Закарпаття і вивести його на міжнародний ринок. 

Кошти для проведення такого дослідження можна пошукати у грантових програмах, щоб 

зекономити бюджетні кошти. Цим питанням може займатися Інформаційний туристичний 

центр Закарпаття.    
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к.геогр.н. Габчак Н.Ф. 

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ ЗАКАРПАТЬЯ И ЕГО РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  
 

Проведен анализ фестивального движения на Закарпатье. Наведены аргументы главных 

факторов, которые позитивно влияют на развитие фестивального туризма: природные условия 

и сохраненные годами традиционные занятия населения, богатое историко-культурное 

наследие, многонациональный состав населения, значительный потенциал рельефа, высокая 

экологическая безопасность региона, преимущество сельских поселений. 

Раскрыто суть государственных и региональных программ экономического и социального 

развития Закарпатской области, определено главную черту развития туризма на 2013/14гг. это 

– создание конкурентного туристического продукта для удовлетворения потребностей 

туристов, увеличение качества услуг, решения задач для наполнения месного бюджета, создание 

новых рабочих мест. 

Определено, что основной проблемой фестивального туризма является отсутствие 

статистических данных количества и структуры  посетителей, их реальной стоимости, 

полученых доходов. Накопление и анализ таких показателей является необходимым условием 

дальнейшего прогнозирования, планирования и проведения  данных мероприятий. 

Разработана анкета для опроса респондентов обеспечит возможность определить 

количество туристов и местного населения на каждом фестивале, их гендерную и возрастную 

структуру, род занятий и т.п. 

Ключевые слова: фестивальное движение, региональная политика, туристическая 

привлекательность, туристический потенциал, анкетирование, туристический продукт. 

 

N. Habchak  

FESTIVAL  TOURISM  OF TRANSCARPATNIA AND ITS REGIONAL POLICY 

 

The analysis of the festival movement in Transcarpathia was carried out. The arguments of the 

main factors  contributing to the development of festival tourism, namely, natural conditions and kept for 

years traditional occupations of the population , rich historical and cultural heritage, multicultural 

population, significant relief potential, high ecological security of the region, the prevalence of rural 

settlements were presented. 

The essence of Transcarpathian region economic and social development state and regional 

programs was highlighted and  the main goal of tourism development for the period of 2013/14 - the 

creation of a competitive tourism product meeting the needs of tourists, service improving, solving 

problems concerning  the local budget filling and  new jobs creation – was defined. 

It was determined that the main problem of festival tourism was the lack of statistical data 

concerning the number and structure of visitors, their real value and profits. Accumulation and analysis 

of such indicators is the prerequisite for  further forecasting, planning and carrying out  of such activities. 

A questionnaire to survey respondents, which will allow to determine the number of tourists and 

locals in each of the festivals, their gender and age structure, occupation, etc. was worked out. 

Keywords: festival movement, regional policy, tourist attraction, tourist potential, questioning, 

tourism product. 
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УДК 623.71                                                                  к.т.н. Литвиненко Н.І. (ВІКНУ) 

 

РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ РУХОМОГО 

КАРТОГРАФІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

 
На даний час обладнання рухомих картографічних комплексів, що знаходяться на 

озброєнні Топографічної служби Збройних Сил України, є морально застарілим і потребує 

оновлення. Бурхливий розвиток комп’ютерних технологій, їх активне застосування у сучасному 

картографічному виробництві диктують необхідність розроблення моделі технологічного 

обладнання рухомих картографічних комплексів із застосуванням комп’ютерних технологій. 

Цьому актуальному питанню присвячена дана стаття. 

Ключові слова: рухомий картографічний комплекс, топогеодезичне забезпечення військ. 

 

Вступ. На сьогоднішній день у топографічних службах збройних сил провідних держав 

світу широко використовуються польові рухомі комплекси, які полегшують виконання 

завдань, що диктує сьогодення. У рухомих підрозділах Топографічної служби Збройних Сил 

України (ТС ЗСУ) також використовується армійський картографічний комплект АК-5, що 

вже на протязі багатьох років задовольняє потреби штабів і військ. Цей високоякісний зразок 

технологій дістався незалежній Україні у спадщину від Радянського Союзу [1]. 

Але потреби штабів у матеріалах і даних відносно нового виду топогеодезичного 

забезпечення – електронних картах і моделях місцевості – вимагають оновлення і 

модернізації озброєння польових комплексів [2]. 

На сучасному етапі розвитку картографічного виробництва в процесі складання та 

підготовки карт до видання широко використовуються комп’ютерні програмні та апаратні 

засоби, що дозволяють значно підвищити якість сворюваної картографічної продукції і 

знизити її собівартість. 

На відміну від вітчизняних комплексів, іноземні мають досвід успішної роботи із 

забезпечення електронними і цифровими даними і можуть слугувати для наслідування 

наступних розробок вітчизняних конструкторських бюро, адже створення власних 

державних розробок є більш ефективним для задоволення потреб топогеодезичного та 

навігаційного забезпечення військ (ТГНЗВ) [3]. 

Перевагами комп’ютерних технологій є, перш за все, висока точність і якість графічних 

робіт, найрізноманітніші оформлювальні можливості, значне збільшення продуктивності 

праці і зниження виробничих витрат, підвищення поліграфічної якості картографічної 

продукції. Тому складання та підготовку карт до видання необхідно виконувати шляхом 

комплексного використання засобів комп’ютерної картографії. 

Таким чином, розроблення моделі технологічного обладнання рухомих картографічних 

комплексів із застосуванням комп’ютерних технологій є досить актуальним питанням. 

Постановка завдання. Збройні Сили України (ЗСУ) використовують велику кількість 

різноманітних карт, які мають різні проекції, масштаби, зміст та інше. Серед всієї сукупності 

карт, що використовуються, топографічна карта на сьогоднішній день все ще є основною для 

військ. І це цілком зрозуміло тому, що ці карти є універсальними [4]. Під час бойових дій 

широко будуть застосовуватись оперативно виправлені топографічні карти, карти, на яких 

відображені сезонні явища, зміна топографічної обстановки в результаті бойової діяльності, 

положення своїх військ та противника. Як показує досвід війн та локальних конфліктів, у 

бойових умовах втрати топографічних карт будуть дуже значними, виникне складність 

доставки топографічних карт з військово-картографічної фабрики або баз (складів) карт в 

бойові частини. Основний тягар по забезпеченню військ топографічними документами в 

таких умовах буде покладений на рухомі картографічні частини, якими під час підготовки та 

в ході бойових дій будуть створюватись [5]: 

1) топографічні карти; 
2) спеціальні карти: 

http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/udc/udc62.htm+623.71
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розвідувальні; 

ділянок річок; 

змін місцевості в районі ядерних ударів; 

прогнозів зруйнування; 

гірських проходів та перевалів; 

оперативно виправлені; 

маскуючих та захисних властивостей місцевості та ін.; 

3) фотодокументи: 
аерознімки з координатною сіткою; 

фотосхеми; 

фотоплани (вимірювальний документ); 

фотокарти (в 1-4 фарби). 

4) текстові та графічні документи. 
До спеціальних карт висуваються наступні вимоги: 

1) додаткове навантаження про місцевість та інші спеціальні дані повинні бути 

повними, вірогідними та точними; 

2) спеціальні відомості повинні відображатися у формі, зручній командирам і 

штабам для використання в різних умовах бойової обстановки; 

3) точність вдрукування спеціальних даних повинна бути достатньо високою з 

врахуванням того, щоб спеціальна карта не втратила своїх вимірювальних властивостей. 

4) спеціальні карти повинні бути створені своєчасно. 

Спеціальні карти класифікуються за призначенням: 

1) для загального вивчення місцевості; 

2) для вивчення тактичних властивостей місцевості (змін місцевості, гірських 

проходів і перевалів та ін.); 

3) для управління військами (кодовані, орієнтування і цілеуказання, геодезичних 

даних та ін.). 

Таким чином, можна стверджувати, що роль картографічних частин (підрозділів) в 

справі забезпечення штабів і військ картографічними документами є дуже важливою, а 

притаманні ним можливості самостійно проводити заходи життєзабезпечення, швидко 

пересуватись, маневрувати і цим зберігати свою боєздатність в складних умовах бойової 

діяльності для виконання своїх завдань є унікальними. Використання польових рухомих 

комплектів у бойових умовах і при виконанні спеціальних робіт характеризується не тільки 

складними умовами роботи і забезпечення, але й напруженням людських сил, які під час 

виконання завдань є дуже важливими та цінними. 

Результати дослідження. Для розроблення моделі технологічного обладнання 

рухомих картографічних комплексів із застосуванням комп’ютерних технологій потрібно 

дослідити апаратну частину, що буде застосовуватись [5]. 

Сканери. Сканери є пристроями введення інформації і знаходять застосування на етапі 

підготовки вихідних картографічних матеріалів для подальшого складання (процес, 

аналогічний створенню блакитних копій за допомогою репродукційного фотоапарата в 

традиційній технології). При цьому повністю виключаються численні фото та копіювальні 

роботи, властиві традиційній технології картоскладання. Сканери також використовуються 

для перетворення в цифрову форму різноманітних оригіналів (слайдів, фотовідбитків, 

мальованих оригіналів тощо), необхідних для художнього оформлення картографічних 

творів. 

Провідними виробниками сканерів є зарубіжні фірми: AGFA, Heidelberg, Umax, Hewlett 

Packard, Microtek, Vidar і ін. 

У картографічному виробництві можуть застосовуватися 3 типи сканерів: планшетні, 

барабанні та протяжні. 

Вибір типу сканера визначається типом вихідного оригіналу та вимогами до якості 

результуючого цифрового зображення. 
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Вихідні оригінали можуть відрізнятися один від одного кольоровим охопленням, 

динамічним діапазоном, розмірами, формою. 

Всі оригінали можна розділити на дві великі групи: прозорі і непрозорі. До прозорих 

оригіналів відносяться слайди, негативи, плівки. Непрозорі оригінали можуть бути 

надруковані або виготовлені іншим способом (фотографії, малюнки та ін.). 

Вихідні оригінали характеризуються різною оптичною щільністю. Оптична щільність D 

є мірою пропускання світла для прозорих об’єктів і відображення для непрозорих, та 

визначається як десятковий логарифм величини, зворотної коефіцієнту пропускання  (для 

прозорих оригіналів) або коефіцієнту відбиття  (для непрозорих оригіналів): 

 
де  – падаючий світловий потік, 

 – відбитий від об’єкту світловий потік, 

 – пропущений об’єктом світловий потік. 

При оцінці і виборі сканера необхідно, щоб його динамічний діапазон – різниця між 

максимальним і мінімальним значенням оптичних щільностей – перекривав значення 

діапазону оптичних густин оброблюваних вихідних оригіналів. 

Якщо значення динамічного діапазону оптичної щільності оригіналу більше 

щільнісного діапазону скануючого пристрою, то сюжетні деталі, що не потрапили в діапазон 

оптичних щільностей сканера, будуть представлені у вигляді плашок в тінях або відблисків 

на світлих ділянках. У цих сюжетних частинах зображення буде порушена градаційна 

характеристика, частково або повністю втрачена інформація. 

Найкращими за якістю оригіналами, безумовно, є слайди та професійні діапозитиви. 

Непрозорі оригінали володіють значно меншим діапазоном оптичних щільностей. При 

скануванні тиражних відбитків необхідно використовувати функцію видалення 

поліграфічного растра. 

Іншим важливим моментом є вибір роздільної здатності сканування. При розгляді 

такого важливого критерію, як роздільна здатність пристрою введення графічної інформації, 

необхідно враховувати тільки оптичну роздільну здатність. Виробники та постачальники 

обладнання, як правило, в рекламних цілях вказують інтерполяційне значення роздільної 

здатності, величина якого завжди значно перевищує оптичну. Слід зазначити, що 

інтерполяція полягає в додаванні усереднених даних між найближчими оптичними точками, 

що лише додає в зображення кольоровий шум. 

Для екранного представлення інформації достатньою роздільною здатністю сканування 

є здатність екрану монітора – 72 або 96 ppi (для моніторів з великою діагоналлю). 

Для підготовки карти методом ручної векторизації необхідно забезпечити роздільну 

здатність сканування 150-200 ppi. 

При використанні алгоритмів автоматичної векторизації необхідно підготувати 

растрове зображення з роздільною здатністю не менше 400 ppi. 

Для поліграфічного відтворення зображення, оптимальну роздільну здатність R його 

сканування можна вирахувати за формулою: 

R = kLn, 

де k – коефіцієнт якості (рекомендоване значення від 1,5 до 2); 

L – лінеатура растру; 

n – коефіцієнт масштабування. 

Ще одна важлива характеристика пристрою введення – глибина кольору, характеризує 

можливу кількість різних відтінків кольору або градацій сірого по кожному кольоровому 

каналі. Сучасні скануючі апарати мають значення глибини кольору в інтервалі 12-16 біт на 

канал, що дає можливість роботи в розширеному кольоровому просторі. На практиці через 

наявність електричного шуму в обробку кольору відбираються тільки 8 біт на колір. Такий 
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підхід забезпечує передачу більш точних сигналів і як наслідок отримання більш якісного 

зображення. 

Барабанні сканери. У барабанних сканерах оригінал монтується на поверхні прозорого 

обертового барабана. Скануюча голівка має потужне джерело світла з фокусованим 

променем, і фоточутливий елемент – фотоелектронний помножувач (ФЕП), які рухаються 

вздовж поздовжньої осі обертового барабана. Відбитий або прийнятий світловий потік 

потрапляє на ФЕП через прецизійну дзеркальну систему розгортки. Накопичений ФЕП заряд 

перетворюється на цифрове значення аналого-цифровим перетворювачем (АЦП) високої 

розрядності. 

За одиницю часу сканується одна точка на оригіналі. Швидкодія сканера визначається 

швидкістю обертання барабана і заданою при скануванні роздільною здатністю 

результуючого зображення. Використання в якості чутливих елементів фотоелектронних 

помножувачів забезпечує введення широкого діапазону оптичних щільностей. Так, 

барабанний сканер CromaGraph 3900 фірми Heidelberg має динамічний діапазон густин 4,2 D 

при максимальній оптичній щільності Dmax = 4,5 D. Для барабанних сканерів характерні 

дуже високі роздільні здатності – 8000 ppi і вище. 

Істотним недоліком барабанних сканерів є необхідність монтажу оригіналів на 

поверхню циліндра; також накладаються обмеження на гнучкість і масу оригіналів. 

Сканери барабанного типу доцільно застосовувати в картовиданні для сканування 

оригіналів з дуже високою якістю (зазвичай для подальшого багаторазового збільшення). 

Такі роботи, як правило, виконуються із залученням обладнання сторонніх організацій. Це 

пояснюється високою вартістю барабанних сканерів, окупається тільки при великих обсягах 

сканування та високими вимогами до кваліфікації оператора. 

Планшетні сканери. У планшетному сканері оригінали розміщуються в горизонтальній 

площині. Скануюча система як оптичний сенсор використовує лінійку пристрою зарядового 

зв’язку (ПЗЗ). Оригінал сканується переміщенням лінійки на деяку величину (крок обраного 

механічної роздільної здатності сканера). Пучок світла, відбитий від мішені через об’єктив, 

потрапляє на ПЗЗ. У характеристиках планшетних сканерів параметр роздільної здатності 

має два значення (наприклад, 600х1200 ppi), що визначається конструкцією сканера, однак 

дійсна оптична роздільна здатність визначається тільки числом елементів в лінійці ПЗЗ. 

У недорогих моделях планшетних сканерів датчики ПЗЗ мають низьку чутливість і 

високий рівень „шуму”. Такі сканери не дозволяють отримати зображення з високою якістю, 

проте успішно використовуються в картографії для сканування вихідних матеріалів з метою 

формування растрової картографічної основи. 

У високоточних сканерах на ПЗЗ додатково застосовуються: система дзеркальної 

розгортки по двом координатам з компенсацією спотворень по краю оригінала, кілька 

лінійок ПЗЗ, стабільні по кольоровій температурі освітлювальні лампи, багаторозрядні АЦП. 

Такі пристрої за якістю оцифровки наближаються до барабанних сканерів, але за вартістю є 

значно доступнішими останніх. Професійні моделі планшетних сканерів мають діапазон 

оптичних густин порядку 3,7-4,0 D. 

Максимальна роздільна здатність планшетних сканерів на сьогоднішній день близько 

5000 ppi. Така роздільна здатність дозволяє збільшувати відскановане зображення приблизно 

в 15 разів без видимої втрати якості. 

Перевагами планшетних сканерів є можливість роботи з оригіналами на жорсткій 

основі, зручність монтажу оригіналів в робочій зоні сканера і порівняно низька вартість. 

Головним їх недоліком є малий формат, що веде до необхідності зшивки растрової основи з 

фрагментів. 

Для сканування прозорих оригіналів у планшетних сканерах використовуються 

спеціальні адаптери – слайд-модулі. Однак для якісного сканування прозорих матеріалів 

використовують спеціальні сканери для обробки плівок і діапозитивів – слайд-сканери, що 

дозволяє отримати якість сканування, яка наближається до барабанної технології. 
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Протяжні сканери. Сканери протяжного типу відрізняються великим форматом і 

можуть мати ширину сканованої області до 965 мм (довжина не обмежена). Роздільна 

здатність таких сканерів може досягати 600 ppi при глибині кольору 24 біт, що цілком 

достатньо для підготовки растрової основи для напівавтоматичної векторизації. Точність 

сканування становить 0,1% від довжини оригіналу. 

Таким чином, протяжні сканери можуть успішно застосовуватися в картографії для 

сканування найрізноманітніших оригіналів, у тому числі великоформатних. За вартістю 

протяжні сканери розташовуються між сканерами планшетного та барабанного типу. 

Принтери. На сьогоднішній день існують наступні основні типи принтерів: матричні, 

струменеві, лазерні, сублімаційні, твердочорнильні. Дані пристрої відрізняються один від 

одного принципами роботи, застосовуваними технологіями друку, якістю та швидкістю 

отримання відбитків. 

З усіх типів принтерного обладнання найбільше застосування в картографії сьогодні 

знаходять струменеві та лазерні принтери. 

Струменеві принтери. Робота струменевих принтерів грунтується на створенні за 

допомогою нагрівання або п’єзоелектричного ефекту дрібних крапельок рідкого барвника, 

які потім переносяться на матеріал. Кольоровий друк в струменевих принтерах здійснюється 

зазвичай 4-ма (стандартна тріада) або 6-ма (плюс світло-блакитна і світло-пурпурна) 

фарбами. Однак, оскільки такі барвники за своїм хімічним складом відрізняються від 

офсетних друкарських фарб, спектральні характеристики у них не збігаються. Чорнила 

струменевих принтерів розтікаються по поверхні матеріалу, який задруковується, що 

негативно впливає на якість зображення. 

В даний час струменевий друк постійно удосконалюється. Так розроблено технології, 

що дозволяють регулювати розмір краплі, створено стійкі до розтікання пігментні чорнила і 

спеціальні всмоктуючі матеріали, що значно підвищує якість струменевого друку. 

За якістю та стабільністю роботи струменеві принтери можна розділити на 

кольоропробні і офісні. 

У картографічному виробництві офісні струменеві кольорові принтери можуть 

використовуватися для виконання проміжних коректурних відбитків. Роздільна здатність 

офісних струменевих принтерів варіюється від 300 до 600 dpi, а у кольоропробних 

струменевих принтерів може досягати 2800 dpi. 

Фірмою Adobe Systems Inc. розроблено програмне забезпечення Adobe PressReady, що 

дозволяє поліпшити параметри друку певних моделей офісних принтерів (наприклад, Epson 

870, Canon BJC-8500, HPDeskJet 1220C і інших). Відбитки, виконані на струменевому 

принтері, сумісному з програмним забезпеченням Adobe PressReady можуть 

використовуватися для підбору кольорів, особливо при створенні таких складних по 

фоновому забарвленню карт, як грунтові, геологічні і т.п. Кольоропробні струменеві 

принтери можуть використовуватися для друку кольорової проби. 

Лазерні принтери. В основі роботи лазерних принтерів лежить принцип електрографії. 

Поверхня світлочутливого барабана спочатку заряджається в електричному полі коронного 

розряду. Потім за допомогою лазерного променя деякі ділянки поверхні розряджаються, 

створюючи приховане зображення, що проявлюється далі тонером одного з кольорів CMYK. 

При послідовному накладанні всіх чотирьох кольорів створюється повнокольорове 

зображення, яке переноситься потім на друкувальний матеріал. На завершальній стадії тонер 

припікається до поверхні матеріалу (папір, плівка). 

Роздільна здатність лазерного принтера може досягати 2400 dpi. У картографічному 

виробництві лазерні принтери можуть використовуватися для виконання штрихової проби і 

проміжних коректурних відбитків, а також для друку невеликими тиражами (кілька десятків 

екземплярів) карт малого формату. 

Фотоскладальні комплекси. Отримання плівкових фотоформ у комп’ютерній технології 

здійснюється за допомогою фотоскладальних комплексів. Фотоскладальний комплекс 
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звичайно формується з растрового процесора, фотоскладального автомата і процесора для 

обробки експонованої плівки. 

Фотонабірний автомат (ФНА) – це лазерний експонувальний пристрій, який записує 

бітову карту зображення, отриману з растрового процесора на чорно-білу світлочутливу 

плівку у відповідності з обраною роздільною здатністю і апертурою лазерної плями. 

ФНА дозволяють виводити позитивне чи негативне, пряме або зворотнє 

кольороподілене зображення на плівці або поліестрових формах. 

В даний час існує два основних типи фотоскладальних автоматів: ролеві (капстанові) і 

барабанні. Вони розрізняються по точності і, отже, за якістю виведених плівкових фотоформ. 

Ролеві ФНА. У ролевих фотоскладальних автоматах фоточутливий матеріал 

переміщується в фокальній площині паралельно каретці з обертовою призмою. При 

обертанні призми лазерний промінь рухається по фотоматеріалу в напрямку, 

перпендикулярному напрямку руху плівки. При цьому за один прохід експонується одна 

лінія точок по всій ширині фотоматеріалу. Потім відбувається зміщення плівки на крок і 

експонування наступної лінії. 

Ширина вивідного формату ролевих пристроїв зазвичай не перевищує 400 мм, оскільки 

при більшому форматі спостерігається ефект збільшення діаметра плями експонування по 

крайніх ділянках фотоматеріалу за рахунок розфокусування системи при великих кутах 

нахилу лазера. 

Перевагами ролевих ФНА є: швидкість експонування; більша, ніж у барабанних ФНА, 

довжина виводу; відносно низька вартість. До недоліків відносяться нерівномірність 

механічного протягання плівки, невисока повторюваність (20 мкм), невисока точність 

позиціонування лазера, великий діаметр лазерної плями, нелінійність запису внаслідок 

геометричних спотворень. 

Барабанні ФНА. У ФНА барабанного типу запис проводиться на нерухомий матеріал, 

розташований з вакуумним притиском всередині порожнього, незамкнутого циліндра. 

Експонуюча система при цьому переміщується уздовж осі симетрії барабана, а обертова 

призма забезпечує позиціонування променя поперек напрямку руху оптичної системи по 

радіусу барабана. За рахунок цього досягаються високі значення точності позиціонування 

променя й повторюваності відбитків по всьому форматі. 

Основні недоліки барабанної технології: менша швидкість запису, висока вартість. 

Перевагами є точність позиціонування, висока повторюваність (5 мкм), лінійність передатної 

функції. 

Растровий процесор. Растровий процесор (RIP – Raster Image Processor) призначений 

для перетворення файлу друку, створеного за допомогою прикладних програмних засобів, у 

файл растрового формату й передачі цього файлу на ФНА. Мовою опису сторінок, що 

використовується в поліграфії є Adobe PostScript. PostScript практично є галузевим 

стандартом і використовується також в лазерних принтерах; системах СТР (Computer to 

Plate), що здійснюють пряме експонування друкарських форм; цифрових друкарських 

машинах та підтримується програмними продуктами, призначеними для додрукарської 

підготовки. 

Крім звичайного, амплітудно-модульованого формування растрових чарунок з 

отриманням напівтонового растра, може застосовуватися спосіб частотно-модульованого 

формування растрових чарунок (стохастичне растрування). 

Проявочна машина. Істотний вплив на якість і продуктивність роботи фотовивідного 

комплексу надає проявочна машина – спеціальна установка, яка автоматизує процес обробки 

фотоматеріалів. 

Найбільш поширені проявочні машини, що працюють незалежно від ФНА; спочатку 

експонується весь необхідний фотоматеріал, а потім касету з плівкою завантажують в 

проявочну машину, де відбувається її обробка. 
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У конструкції ряду апаратів є можливість підключати проявочну машину 

безпосередньо до ФНА. При цьому процес експонування однієї форми і проявлення іншої 

відбувається паралельно, що веде до скорочення відходів плівки і витрат часу. 

Пристрої кольоропроби. В даний час існують чотири способи виготовлення кольорової 

проби: офсетний друк на прободрукарському верстаті; аналогова проба з кольороподілених 

плівок; цифрова проба на принтерах; цифрова проба з імітацією растра. 

Офсетна кольоропроба. По відповідності результатів кольоропроби тиражним 

відбиткам, друк на прободрукарському верстаті можна вважати близьким до ідеалу – не 

відтворюються лише індивідуальні особливості друкарської машини, на якій буде 

проводитися тираж. Однак цьому способу властиві низька технологічність, висока 

трудомісткість, мала оперативність і висока вартість. 

Аналогова кольоропроба. В аналогових системах виготовлення кольоропроби 

виконується з готових фотоформ. Аналогові кольоропроби виробляються декількома 

фірмами, серед яких найбільш відомі DuPont, Kodak, Imation і Agfa. 

Аналогове кольоропробне обладнання забезпечує достатню подібність до кольору 

офсетного відбитка. При цьому повністю контролюється якість готової фотоформи: колір, 

якість растрування векторних елементів, спеціальні установки, якість сполучення фарб. 

Можливий перехід на будь-який інший набір кольорів. 

Недоліками способу є: висока собівартість відбитка і трудомісткість його 

виготовлення, вплив кваліфікації оператора на підсумковий результат, неможливість роботи 

на тиражному папері і неможливість налаштування на параметри конкретного друкувального 

процесу. 

Таким чином, основні переваги аналогової кольоропроби в порівнянні з офсетним 

друком на прободрукарському верстаті – оперативність і екологічність. 

Цифрова проба з фізичним носієм. Цифрова кольоропроба виконується за допомогою 

кольорового принтера, який повинен мати достатню просторову і кольорову роздільну 

здатність, широку зону колірного обхвату і вбудовану систему керування кольором, що 

забезпечує калібрування системи під реальний офсетний друкарський процес. 

Достатньою якістю для виконання кольоропроби можуть володіти принтери чотирьох 

систем – струменеві, сублімаційні, лазерні та принтери на твердих чорнилах. 

Принтери на твердих чорнилах і лазерні принтери поки не набули широкого 

поширення в якості кольоропробних пристроїв. 

Струменеві кольоропробні принтери мають розвинену систему управління кольором. 

Це дає можливість імітувати практично будь-який чотириколірний офсетний друкарський 

процес при відносно низькій вартості відбитка і прийнятній швидкості друку. 

Основними недоліками струминної технології друку є: розтікання фарби, що 

призводить до поганої передачі векторних елементів зображення (особливо дрібного тексту) 

і незначного зниження чіткості растрового зображення. Більшість струменевих принтерів 

друкує водорозчинними фарбами, що вимагає додаткового ламінування відбитків. 

У сублімаційних принтерах друк здійснюється за рахунок випаровування барвника з 

лавсанової плівки і конденсації парів фарби в спеціальному покритті паперу. Ширина 

друкуючої голівки дорівнює ширині паперового листа, тому одночасно друкується цілий 

рядок зображення. Після друку однієї фарби аркуш зміщується до початку зображення, а 

барвна стрічка перемотується до початку зони, що містить наступний колір. 

Основний недолік сублімаційних принтерів – зниження роздільної здатності 

напівтонових зображень в порівнянні з офсетним друком внаслідок розсіювання барвника в 

процесі переносу, більш висока, ніж у струменевих принтерів, вартість відтиснення і 

неможливість друку на звичайному папері. 

Перевагами розглянутих вище систем цифрової проби є: оперативність, екологічність, 

зручність в роботі, відносно низька вартість виготовлення проби, можливість усунення 

помилок на ранніх етапах. 
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Недоліками кольоропроби на принтері є: неможливість імітації офсетного растра; 

відсутність контролю якості фотоформ, так як цифрова проба робиться до їх отримання; 

неспівпадіння з колірним обхватом офсетної машини на тиражному носії. 

Цифрова проба з імітацією растра. Поява технологій друку без фотоформ призвела до 

створення принципово нових систем кольоропроби. До них відносяться, наприклад, TrueRite 

1080 фірми Dainippon Screen, Kodak Approval і Presstek PEARLhdp. 

Переваги систем кольоропроби з імітацією растра наступні: відсутній етап виведення 

фотоформ (важливо для систем прямого копіювання друкарських форм – Computer-To-Plate; 

хороша імітація кольору тиражного відбитка; можливість контролю якості растрування 

векторних елементів, спеціальних установок і якості суміщення фарб, екологічність. 

Недоліками є: висока вартість апаратів, а також висока вартість відбитка, обумовлена 

великою кількістю витратних матеріалів і відносно тривалим часом виготовлення проби [7]. 

Таким чином, виходячи з особливостей існуючого кольоропробного обладнання, можна 

зробити наступні висновки щодо його застосування. 

1. Найбільш достовірним і економічно вигідним способом виконання кольорової проби 

є офсетний спосіб. 

2. Виконання аналогової кольоропроби не вимагає копіювання офсетних форм і 

кваліфікованого друкаря, але таке кольоропробне обладнання має малий формат (зазвичай 

А3-А2) і високу вартість відбитка, не залежну від тиражу; також неможливий друк на 

тиражної папері. 

3. Кольоропроба на струменевих і сублімаційних принтерах не може передати 

характерні особливості растрованого зображення і перенесення кольорів тиражного відбитка. 

4. Застосування цифрової кольоропроби з імітацією растра в даний час в картовиданні 

економічно невиправдано. 

У зв’язку з швидким розвитком комп’ютерних технологій і появою нових потужних 

програмних засобів, вимоги до апаратних засобів постійно зростають. Незмінно високі 

вимоги до монітора викликані специфікою роботи з картою: картограф бачить у кожен 

момент часу тільки фрагмент зображення карти, при збільшенні ж захоплення зображення, 

втрачаються деталі. Велика діагональ монітора при однаковому збільшенні дозволяє 

візуалізувати більшу частину зображення, що значно полегшує роботу з картою. 

У складі робочої станції картографа-упорядника бажано передбачити пристрій 

архівного зберігання даних. В даний час найбільш переважним технологічним рішенням є 

привід CD (DVD)-RW. Даний спосіб зберігання інформації є на сьогоднішній день найбільш 

надійним і дешевим з розрахунку ціни зберігання одиниці інформації. 

На рис. 1 у схематичному вигляді показано розроблену модель технологічного 

обладнання рухомого картографічного комплексу із застосуванням комп’ютерних 

технологій. 

Роботи щодо складання та оформлення карти виконуються на робочій станції 

картографа-упорядника 1. Вихідна інформація в цифровому вигляді може надходити на 

робочу станцію з пристроїв 2, 3, 4, 5. Готова інформація може передаватися по мережах 2, 

зберігатися в електронному вигляді 5 або виводитися на друк. Друк проводиться, в 

залежності від призначення карти, необхідної якості друку і необхідного тиражу, чи на 

пристрої оперативного друку 6, 7, 8, 9, або проходить технологічні етапи підготовки до 

видання офсетним способом 10-15.На всіх технологічних етапах виконується контроль і 

управління кольором за допомогою контрольно-вимірювальних приладів 16, 17, 18. 
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Рис. 1. Узагальнена модель технологічного обладнання рухомого картографічного 

комплексу із застосуванням комп’ютерних технологій 

 

Картографічні матеріали можуть тиражуватися засобами оперативної поліграфії, 

офсетної поліграфії або представлятися в електронному вигляді, наприклад, на компакт-

дисках або в мережі Internet. 

Висновки. Розроблена модель технологічного обладнання рухомого картографічного 

комплексу на технологію видання карт тріадним шляхом має суттєві переваги у порівнянні з 

класичною. Це обумовлено застосуванням сучасних комп’ютерних, навігаційних та 

інформаційних технологій, що дозволяє підвищити рівень ТГНЗВ згідно сучасних вимог. 

Основні переваги: 

1) підвищення оперативності та якості друку; 

2) економія розхідних матеріалів; 

3) створення та доведення до військ топографічних карт із використанням ГІС та 

супутникового зв’язку; 

4) забезпечення військ астрономо-геодезичними та гравіметричними даними за 

допомогою даних супутникового моніторингу; 

5) забезпечення спеціальними картами та фотодокументами, створеними за допомогою 

ГІС та матеріалів ДЗЗ; 

6) постійне ведення топографічної розвідки за допомогою космічних знімків. 
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Литвиненко Н.И. 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДВИЖНОГО 

КАРТОГРАФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В настоящее время оборудование подвижных картографических комплексов, находящихся 

на вооружении Топографической службы Вооруженных Сил Украины, является морально 

устаревшим и нуждается в обновлении. Бурное развитие компьютерных технологий, их 

активное применение в современном картографическом производстве диктуют необходимость 

разработки модели технологического оборудования подвижных картографических комплексов с 

применением компьютерных технологий. Этому актуальному вопросу посвящена данная 

статья. 

Ключевые слова: подвижный картографический комплекс, топогеодезическое обеспечение 

войск. 

 
 

Litvinenko N. 

MODEL DEVELOPMENT PROCESS EQUIPMENT MOBILE cartographic COMPLEX 

USING COMPUTER TECHNOLOGY 

 

Currently, equipment mobile mapping systems, in service Topographic Service of the Armed Forces 

of Ukraine , is outdated and needs to be updated . The rapid development of computer technology , their 

active use in modern cartographic production necessitate the development of models of technological 

equipment of mobile mapping systems using computer technology. This topical issue is devoted to this 

article. 

Keywords : mobile mapping complex, topogeodetic surveying f the troops. 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВОЄННОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

ДЕРЖАВИ ТА ЙОГО СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИХ СКЛАДОВИХ 

 
 

Вихід провідних держав світу на постіндустріальний рівень розвитку, а також активне 

використання більшістю з них політичних можливостей забезпечення воєнної безпеки призвели 

до становлення багатовекторного підходу до осмислення сутності, змісту та логіки розвитку 

воєнного потенціалу держави. У відповідності з таким підходом, воєнний потенціал сучасної 

держави (коаліції держав), який безпосередньо проявляється у воєнній могутності, являє собою 

сукупність матеріальних і духовних можливостей суспільства, що використовуються 

державними органами з метою досягнення певних військово-політичних цілей як на 

міжнародній арені, так і в умовах окремих країн: для підготовки війни і її ведення, з метою 

агресії або її відбиття, в інтересах запобігання війни, забезпечення безпеки – глобальної, 

регіональної, національної. 

В статті розглядаються основні підходи до визначення важливої складової сукупного 

потенціалу держави – воєнного потенціалу. Крім цього, досліджуються складові воєнного 

потенціалу держави, які дають змогу розглядати його як складну систему. 

Ключові слова: воєнна безпека, воєнний потенціал, обороноздатність. 

 

Вступ. Початок ХХІ століття є новим етапом розвитку військової справи, сутнісними 

особливостями якого стають розробка провідними країнами світу принципово нових 

напрямків військової діяльності, орієнтованих на якісне покращення озброєнь і військової 

техніки, удосконалення організаційних структур, форм та способів бойового застосування 

військ (сил) [1]. Одним із таких напрямків є прогнозування воєнного потенціалу держав, що 

має на меті оцінювання розвитку потенційних можливостей держав воєнного характеру. 

Постановка завдання. Відповідно до Закону України „Про оборону України”, 

підготовка держави до оборони в мирний час включає прогнозування та оцінку воєнної 

небезпеки і воєнної загрози, тому на даний час існує досить багато наукових праць, у яких 

розглядаються та досліджуються питання воєнної безпеки держави. У цьому ж Законі [2] 

вказується, що обороноздатність держави складається з матеріальних і духовних елементів та 

є сукупністю воєнного, економічного, соціального та морально-політичного потенціалу у 

сфері оборони та належних умов для його реалізації. Проте такій важливій складовій 

забезпечення обороноздатності держави, як воєнний потенціал держави, приділяється 

недостатньо уваги. У зв’язку з цим необхідно дослідити основні підходи до визначення 

поняття „воєнний потенціал держави” та його системоутворюючих складових. 

Результати дослідження. У доступних джерелах зустрічається велика кількість 

трактувань поняття „воєнний потенціал держави”. Згідно [3], воєнний потенціал держави – 

це сукупність можливостей держави для забезпечення її воєнної безпеки, складова сукупного 

потенціалу держави. Під сукупним потенціалом держави прийнято розуміти теоретично 

можливу множину ресурсів і можливостей, які держава спроможна мобілізувати і 

використати за певних умов. При цьому вказується, що оборонний потенціал держави – це 

сукупність можливостей держави для забезпечення її оборонної безпеки, складова її 

воєнного потенціалу (рис. 1). 
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Рис. 1. Потенційно-факторна модель структуризації обороноздатності держави 

 

У [4] вказується, що воєнний потенціал – це можливості держави чи коаліції держав 

утримувати й удосконалювати збройні сили, підвищувати їхню боєздатність, поповнювати 

навченими кадрами, забезпечувати сучасною зброєю та військовою технікою і всіма видами 

постачання в мирний і воєнний час. Будучи взаємопов’язаним з економічним, науково-

технічним та морально-політичним потенціалом, воєнний безпосередньо проявляється у 

військовій могутності держави. Воєнна могутність – це сукупність тих матеріальних і 

духовних сил і засобів суспільства, які можуть бути використані державою для досягнення 

мети війни або вирішення інших військово-політичних завдань. Воєнна могутність визначає 

рівень обороноздатності держави – її здатності до захисту у разі збройної агресії або 

збройного конфлікту. Вона складається з матеріальних і духовних елементів та є сукупністю 

воєнного, економічного, соціального, політичного та духовного потенціалів у сфері оборони 

та належних умов для їх реалізації. 

Також у [4] визначається зміст воєнного потенціалу, який становлять: 

кількість і якість озброєння та військової техніки; 

ступінь забезпеченості військ матеріально-технічними засобами у розмірах, необхідних 

для ведення сучасної війни; 

кількість особового складу, його морально-політична, психологічна, загальноосвітня, 

військова та військово-технічна підготовка; 

ступінь підготовленості командних кадрів; 

наявність навчених і готових до мобілізації резервів; 

рівень розробки воєнних доктрин і теорій; 

бойова готовність збройних сил; 

мобілізаційні можливості держави тощо. 

Всі компоненти воєнного потенціалу пов’язані між собою і взаємовпливають один на 

одного, тобто володіють властивостями системи. Оснащення збройних сил ядерною зброєю 

надає воєнному потенціалу держави якісно нового значення. 

Відповідно до [5], воєнний потенціал – це поняття, похідне від поняття „економічний 

потенціал”, змістовно з ним схоже, але багато в чому відрізняється, що проявляється в 

парадоксі воєнного потенціалу. Одне з найбільш поширених визначень воєнного потенціалу 

– здатність держави використовувати свої збройні сили для того, щоб вплинути на події за 

межами національної території. 

„Вузьке” визначення воєнного потенціалу – здатність держави розгорнути засоби 

стримування противника в мінімально короткий час. У наші дні цей час визначається 

технічними можливостями запуску та забезпечення польоту ракет. 

„Широке” визначення воєнного потенціалу – здатність держави вести збройні дії на 

своїй і „чужій” території протягом декількох місяців. Воно включає вже не тільки 

матеріальні, а й соціально-політичні, духовні та інші можливості держави. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%94%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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У [6] зазначається, що воєнний потенціал держави – це сукупність задіяних і 

потенційних матеріальних і духовних можливостей держави, які можуть бути використані у 

воєнних цілях при максимальному і своєчасному їх розкритті та застосуванні. Потенціал 

держави визначається можливостями держави (коаліції держав) містити й удосконалювати 

збройні сили, підвищувати їх боєздатність, поповнювати навченими кадрами, забезпечувати 

сучасними зброєю та військовою технікою, усіма видами постачання в мирний і воєнний час, 

забезпечувати досягнення цілей війни. 

Показниками воєнного потенціалу держави є: 

військово-наукові та військово-економічні можливості держави; 

здатність нації і держави містити й удосконалювати збройні сили відповідного складу, 

підвищувати їх боєздатність і боєготовність, поповнювати навченими кадрами, 

забезпечувати сучасною зброєю та військовою технікою, усіма видами постачання в мирний 

і воєнний час; 

якість і кількість озброєння та військової техніки, здатність держави до нарощування їх 

виробництва, мобілізаційні можливості країни, здатність до швидкого розгортання до 

максимального складу; 

рівень бойової, оперативної та мобілізаційної готовності ЗС, ступінь мобілізаційної 

підготовки економіки держави, наявність запасів стратегічної сировини, виробничих 

резервів, інших матеріальних засобів; 

морально-психологічна, загальноосвітня, військова та військово-технічна підготовка 

особового складу ЗС і вищого керівництва держави і збройних сил ; 

морально-психологічний стан народу та рівень військової підготовки населення; 

рівень розробки військової теорії та її відповідність військовій практиці. 

Аналітичний інтернет-ресурс [7], який щорічно оцінює воєнний потенціал держав світу 

та складає відповідний рейтинг, розглядає воєнний потенціал за наступними складовими: 

1) військовий бюджет (у долларах США на рік); 

2) кількість населення; 

3) танки (кількість); 

4) бойові броньовані машини (кількість); 

5) реактивні системи залпового вогню (кількість); 

6) літаки (кількість); 

7) гелікоптери (кількість); 

8) військово-морський флот (загальна кількість суден); 

9) авіаносці (кількість); 

10) підводні човни (кількість). 

Відповідно до даних цього ж інтернет-ресурсу, Україна за рівнем воєнного потенціалу 

у 2013 році займає 22 місце у світі. 

Висновки. Дослідження воєнного потенціалу держав – актуальна проблема, якій 

приділяють значну увагу у провідних країнах світу, зважаючи на безпосередній зв’язок 

воєнного потенціалу та обороноздатності держави. Існує досить багато підходів до 

визначення воєнного потенціалу держави, більшість з яких вказують на те, що воєнний 

потенціал є важливою складовою сукупного потенціалу та характеризує здатність держави 

або коаліції держав реалізовувати власні інтереси із задіянням воєнно-політичних засобів. 

Аналіз доступних джерел показує, що воєнний потенціал слід розглядати як складну 

систему, яка включає не лише військову складову, а й охоплює суспільну, політичну, 

економічну, наукову, ідеологічну та інші сфери, неврахування яких може призвести до 

неадекватних оцінок і прогнозів воєнних потенціалів держав. 
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Литвиненко О.И. 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВОЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ГОСУДАРСТВА И ЕГО СИСТЕМОТВОРНЫХ СОСТАВНЫХ 
 

Выход ведущих государств мира на постиндустриальный уровень развития, а также 

активное использование большинством из них политических возможностей обеспечения 

военной безопасности привели к становлению многовекторного подхода к осмыслению 

сущности, содержания и логики развития военного потенциала государства. В соответствии с 

таким подходом, военный потенциал современного государства (коалиции государств), который 

непосредственно проявляется в военной мощи, представляет собой совокупность 

материальных и духовных возможностей общества, используемых государственными органами 

с целью достижения определенных военно-политических целей как на международной арене, 

так и в условиях отдельных стран: для подготовки войны и ее ведения, с целью агрессии или ее 

отражения, в интересах предотвращения войны, обеспечения безопасности – глобальной, 

региональной, национальной. 

В статье рассматриваются основные подходы к определению важной составляющей 

совокупного потенциала государства – военного потенциала. Кроме этого, исследуются 

составляющие военного потенциала государства, позволяющие рассматривать его как сложную 

систему. 

Ключевые слова: военная безопасность, военный потенциал, обороноспособность. 
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BASIC APPROACHES TO MILITARY POTENTIAL STATE AND ITS COMPONENTS 

BACKBONE 

 

Exit of world's leading countries to the postindustrial level of development and active use of most 

of their political capabilities of military security led to the formation of multi-vector approach to 

understanding the nature, content and logic of military potency. In line with this approach, the military 

potency of the modern state (coalition of states), which is directly manifested in military power, is a 

combination of material and spiritual possibilities of society that used by authorities to achieve certain 

military and political objectives in the international arena as well as in terms of individual countries, to 

prepare for war and its maintenance, in order to repel the aggression or in the interests of preventing war, 

support of security – global, regional and national. 

This paper reviews the main approaches to the definition of an important component of total 

capacity of the state – military potenсу. In addition, the components of military potency, which allow to 

consider the military potency of the state as a complex system, are researched. 

Keywords: military security, military potency, defense capacity. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 
У туристсько-краєзнавчій діяльності формування всебічно розвиненої людини повинно 

поєднуватися з вивченням спеціальних предметів і формуванням певного професійного 

світогляду. Тому у умовах вищого навчального закладу загальнометодологічною основою 

формування фахівця для сфери туризму, як всебічно розвиненої людини, повинен стати розгляд 

як філософських проблем освіти, так і відповідної філософії туризму. 

Ключові слова: підготовка, туризм, менеджер, вищі навчальні заклади, професійна 

підготовка. 

 

Вступ тапостановка задачі. Реформування економіки України стосується всіх без 

винятку галузей національної економічної системи. У ринковій системі господарювання 

виникають і отримують розвиток принципово нові форми функціонування підприємств, 

змінюються економічні відносини з державою власниками, господарськими партнерами, 

працівниками. Розбудова України вимагає активного включення у міжнародний поділ праці, 

світогосподарські зв'язки. Здійснення реформ відкрило нові можливості для розвитку такої 

галузі, як туризм. З прийняттям у вересні 1995 року Закону "Про туризм" держава взяла на 

себе зобов'язання створити сприятливі умови для туристичної діяльності і таким чином 

подолати кризову ситуацію, в якій опинився туризм нашої країни на початку 90-х років. 

Туризм – це саме та галузь економіки, яка заслуговує в Україні більшої уваги для 

розвитку. Ця галузь може забезпечити значний внесок в економіку держави у вигляді нових 

робочих місць, збільшення надходжень від зовнішньоекономічної діяльності та 

повноваження державного бюджету через сплату податків. 

Але швидкий і ефективний розвиток туристичної індустрії неможливий без залучення 

до неї висококваліфікованих фахівців, які володіють всім необхідним інструментарієм для 

цього. Сьогодні вУкраїні існує дефіцит спеціалістів нового типу, спеціалістів, які чітко 

розуміють, що треба робити, і знають, як здійснювати весь комплекс структурної перебудови 

туристичної індустрії. Визначаючи напрями професійної підготовки фахівців сфери туризму, 

доцільно врахувати соціально-економічні процеси в Україні та загалом у світі. Професійна 

діяльність менеджерів туризму підпорядкована особливостям цієї сфери в інформаційному 

суспільстві та вимогам ринку праці. Усі аспекти майбутньої професійної діяльності повинні 

бути відображені у первинній ланці практичної підготовки фахівця – навчальній практиці. 

Основним завданням такої практики є закладення засад набуття досвіду професійної 

діяльності та адаптація майбутніх менеджерів до роботи у туристичних фірмах, організаціях, 

бюро тощо. Тому дослідження щодо краєзнавчої підготовки менеджерів туризму у ВНЗ 

,організації навчальної практики є актуальним. 

У науково-педагогічній літературі висвітлені окремі аспекти досліджуваної проблеми, а 

саме: з основ професійної педагогіки (Р. Гуревич, В. Кремень, Н. Мойсеюк, О. Плахотнік, М. 

Сметанський, Г. Тарасенко, В. Шахов); організації туризму (В. Азар, В. Горський, Р. 

Браймер, В. Кутьєв, В. Липчук, М. Соколова, Ю. Темний);  забезпечення туристичної галузі 

кадрами (І. Дрогов, Л.Кнодель, Т. Левченкова, Л. Поважна, Г.Сорокіна, Г. Цехмістрова, Н. 

Фоменко); підготовки менеджерів (Л. Володарська-Зола, Д. Дзвінчук, В. Денисюк, Т. 

Кудрявцева); практичної підготовки фахівців (О. Варганова, Є. Гормах, Л. Івлєва, Є. Ільїна, 

П. Лузан, Г. Лаврова, В.Обозний, Я. Олійник, С. Орищенко, В. Орлова, І. Паламар, О. 

Пантелеймонова, О. Туманська, В. Христюк, З. Фалинcька). 

Розкриття закономірностей розвитку краєзнавчої освіти з метою її ефективного 

управління та прогнозування стратегії розвитку, стає можливим, в першу чергу, за умови 

пізнання її природи, мети, функцій, структури в цілому. Тільки так можна зрозуміти 

закономірності виникнення, існування та призначення даної системи - головну роль, яку вона 
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покликана відігравати у метасистемі, що її включає". Тому дослідження краєзнавчої 

підготовки майбутнього менеджера туризму повинно здійснюватися на фоні розгляду цілісної 

краєзнавчої освіти, оскільки відрив складової від цілого веде до неповного наукового опису. 

Крім того, краєзнавчу освіту слід розглядати як складову системи педагогічної освіти, маючи 

на увазі, що ступінь завершеності цілого визначатиме повноту прояву в ньому його 

складових частин. їх порівняння дасть можливість виділити і диференціювати однорідні 

елементи загального, які визначають в ньому краєзнавчо-туристську підготовку майбутнього 

менеджера туризму як системне утворення [1,2,6]. 

Виходячи з того, що краєзнавчо-туристська підготовка спрямована на конкретну 

людину, пов'язана з її внутрішнім світом та своєрідним природно-культурним середовищем, 

здійснюється в історично визначеному і просторовому окресленні, її слід розглядати у системі 

об'єктивної реальності в рамках діалектико-матеріалістичної методології. 

Краєзнавча освіта – це процес і результат становлення професійного фахівця, який, 

засвоївши багатства регіональної культури, здатний перетворювати їх у педагогічну 

інформацію і використовувати у своїй професійній діяльності. 

З цих позицій краєзнавча освіта, стимулюючи одержання конкретними індивідами і 

людськими спільнотами єдиних суспільно-державних якостей, сприяє утворенню: по-перше, 

регіонально-соціумних цілісностей, в яких у процесі формування людської особистості 

органічно поєднуються її регіонально-соціумне та індивідуально-групове (етнічно-

особистісне) становлення, що безпосередньо виступає стабілізуючо-динамізуючим фактором 

консолідації української нації; по-друге, вимога "всебічного розвитку людини як 

особистості" ставить питання про охоплення краєзнавчою освітою всіх основних складових 

регіональної соціально-культурної спадщини. Тобто мова йде про "розвиток усіх видів 

діяльності, що складають структуру особистості – діяльності перетворюючої, пізнавальної, 

цілісно-орієнтаційної, спілкування, художньої [3,4]. 

Відповідно, краєзнавчо-туристська підготовка (як загальна, так і спеціальна 

педагогічна) має охоплювати всі види елементів регіональної культури, що визначають 

основні види діяльності. З цих позицій завдання краєзнавчої підготовки майбутнього 

менеджера туризму сьогодні полягає у досягненні пропорційного, збалансованого, 

рівноправного співіснування всіх її складових за принципом взаємодоповнюваності. Така 

комплексність для загальної краєзнавчої освіти має забезпечуватись обов'язковим 

рівнозначним представництвом в її змісті кожного з основних компонентів, а у випадку 

спеціальної краєзнавчої освіти - повним охопленням основних видів діяльності комплексом 

рівноважливих дисциплін. Комплексне урівноваження  видових  складових  освіти  повинно  

поєднуватись  з приведенням педагогічних технологій і оцінок у відповідність до основних 

освітніх компонент. Розгляд краєзнавчої підготовки в її розвинутому стані обумовлює 

наявність в ній спеціалізованої частини підготовки майбутніх фахівців для сфери туризму, 

здатних забезпечувати її ефективність Утворення і розвиток будь-якої системи 

спрямовується на те, щоб шляхом її доцільної організації та постійного удосконалення 

функцій її складових досягти підвищення ефективності поставлених цілей [6]. 

Відповідно до теорії функціональних систем функціональні аспекти в цілому 

освітянської галузі (функціональний склад освіти, поєднання функцій, їх системоутворююча 

повнота тощо) розроблялися Е. Білозерцевим, Л.Кнодель,О. Коопом, Н. Кузьміною, В. 

Обозним, Ф. Філіповим, В. Луговим та іншими. Як показав розгляд історико-типологічних 

аспектів українського краєзнавства, основні функції краєзнавчо-туристської підготовки 

майбутнього менеджера туризму, завдяки яким вона виникла і розвивається як самостійний 

культурно-освітній напрям у складі освітянської галузі, слід виводити як з умов і потреб 

соціокультурного життя суспільства, так і конкретного регіону. 

Функціонально визначені напрямикраєзнавчо-туристської підготовки розкривають дві 

головні тенденції розвитку краєзнавчої освіти. Так, з першою головною тенденцією розвитку 

краєзнавчої освіти (яка полягає у використанні її можливостей з метою гармонізації відносин 

освіти з суспільством, людиною, природою, культурою) пов'язана реалізація її зовнішньої 
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функції, спрямованої на забезпечення відродження і посилення життєвої відповідності 

освітньої сфери. Дія зазначеної тенденції визначається підвищенням ролі краєзнавчої освіти 

у відповідності: з принципом суспіпьствовідповідності, виходячи з якого реалізується 

функція краєзнавчої освіти і спрямованість на забезпечення соціально-необхідної 

регіональної культури особистості. Тому й виникає суспільна потреба в ефективному 

освітньому напрямі, який визначає соціально-інтегруючу функцію краєзнавчої освіти, яка 

спрямована на збереження цілісності як українського суспільства (зокрема шляхом розвитку 

особистості відповідно до норм та цінностей: державно-політичних, морально-конфесійних, 

етнічно-світоглядних тощо), так і конкретної регіонально-соціумної культури [6]. 

Враховуючи необхідність досягнення українським суспільством національно-

консолідованого стану, регіональна освітня культура також повинна бути спрямована на 

формування регіонально-консолідованого соціуму. В цьому відношенні краєзнавча освіта 

виконує у суспільстві роль адаптивно-стабілізуючого фактора, який визначає соціально-

організаційну функцію краєзнавчої освіти. На території України регіональні відмінності 

зумовлюють наявність специфічних особливостей як краєзнавчої освіти, так і краєзнавчої 

підготовки майбутнього менеджера туризму, які, враховуючи інтереси конкретного регіону і 

етнічних груп його населення, виступають соціумно-інтегруючим фактором. Краєзнавча 

освіта набуває рис автономності і розвивається в напрямі регіональної соціовідповідйості, 

відіграючи виключно важливу роль у освітньо-виховному і регіонально-міжетнічному 

аспектах українського державотворення; з принципом культуровідповідності, відповідно до 

якого реалізується функція повноти передачі надбань регіональної культури суб'єкту і 

встановлюється адекватність краєзнавчої освіти тій регіональній культурі, складовою 

частиною якої вона є. Принцип культуровідповідності базується на освітньо-виховній 

функції між поколінної передачі історичного досвіду культуротворення. Краєзнавча освіта, 

забезпечуючи освітньо-культурними засобами соціальне успадкування регіонально-

культурного досвіду, спрямована на задоволення потреб, які пов'язані із зміцненням і 

удосконаленням конкретного регіонального соціального організму. Це означає, що 

збереження цілісності суспільства і злагоди в ньому здійснюється, в першу чергу, через 

розвиток кожного індивідуума відповідно до норм, ідеалів і, цінностей і стереотипів 

конкретного регіону, його соціальної системи. Краєзнавча освіта, здійснюючи психічно-

духовний вплив на індивіда, спрямована на формування у його свідомості певного рівня 

суспільно-нормативних (релігійних, моральних, естетичних тощо) і особистісних потреб, 

відповідно до діючих регіональних норм. Тому в інтересах як держави в цілому, так і її 

конкретних регіонів стає необхідною передача підростаючому поколінню 

стереотипізованого історично-культурного досвіду і формування відповідної регіональної 

соціокультури особистості. Виходячи з того, що призначення краєзнавчої освіти полягає 

заміні базладного опанування індивідуумами соціокультурної регіональної спадщини 

організовано-успадкованим її споживанням, то найголовніша зовнішня функція краєзнавчої 

освіти полягає у цілеспрямовано-організованій передачі історичного досвіду регіональної 

матеріально-духовної культури і формування сучасної регіональної культури людських 

спільностей. У краєзнавчій освіті реалізація даної функції спрямовується на національне 

підґрунтя. При цьому загальноукраїнський фон культурно-освітянських традицій залишається 

відкритим для збагачення як зовнішнім загальнолюдським, так і внутрішнім 

етнонаціональним; з принципом людиновідповідності, відповідно до якого реалізується 

функція індивідуального окультурення людини і спрямований на врахування інтересів як 

окремих соціальних груп, так і намагання кожного індивіда одержати відносну самостійність 

і самовизначення, а в кінцевому підсумку - до морального становлення як особистості. У 

такий спосіб виявляється така ознака краєзнавчої освіти, як людиновідповідність. Тобто 

краєзнавча освіта, з одного боку, сприяючи оволодінню індивідом регіонально значущим 

досвідом, виконує суспільно-стабілізуючу функцію, а, з другого, - здійснюючи на основі 

опанування цього досвіду повноцінне включення індивіда у суспільне життя, виконує 

соціалізуючу функцію по відношенню до конкретної людини; з принципом 
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природовідповідності, відповідно до якого реалізується функція культурного удосконалення 

фізичних якостей індивіда та функція розвитку соціально-значущих природних задатків 

кожної людини, гармонійну взаємодію людини і суспільства з природним середовищем 

(тенденції розвитку екологічної освіти, удосконалення фізичної культури, врахування в 

освіті природних задатків людини тощо) [3]. 

Відповідно до вказаного принципу у краєзнавчій освіті реалізуються: по-перше, 

екологічна функція освіти та виховання; по-друге, освітня функція культурного 

удосконалення фізичних якостей та природних задатків людини. Культура особистості 

набуває регіональних рис і починає здійснювати певний вплив на навколишнє оточення. В 

цьому випадку краєзнавча освіта виконує продуктивно-результативну функцію, 

характеристики якої слід розглядати у системі, до складу якої вона входить, потребами, 

структурою і розвитком якої вони зумовлюються [6]. Це означає, що краєзнавчу освіту слід 

розглядати через зв'язки з середовищем, по відношенню до якого вона функціонує, тобто 

через зв'язки з суспільством, людиною, природою, культурою, освітою взагалі. Саме такий 

підхід дозволяє розглядати краєзнавчу освіту як закономірно організовану багаторівневу 

систему, функціонування якої забезпечує очікувані результати. У відповідності з 

положеннями теорії функціональних систем складова будь-якої системи має служити цілому, 

до якого належить [5]. 

З другою головною тенденцією розвитку краєзнавчої освіти пов'язано зростання її ролі 

у перетворенні регіонально-соціумних культурно-духовних надбань у 

загальноукраїнознавчий освітньо-виховний простір. Зазначену тенденцію обумовлюють такі 

фактори функціонального розвитку краєзнавчої освіти: 

- об'єктивно необхідне розширення регіональної освітньо-виховної сфери у 

соціальному просторі, що виявляється у більш повному охопленні краєзнавчими знаннями як 

населення конкретного регіону, так і туристів із-за його меж; 

- розширення можливостей краєзнавчої освіти у соціальному часі як за рахунок 

збільшення терміну обов'язкової навчальної підготовки, так і переходом до різних форм 

краєзнавчої підготовки і перепідготовки; 

- передбачення дії стабілізаційних та прогресивно-еволюційних факторів в напрямі 

базових соціально визначених стандартів з суб'єктивно -варіативними компонентами, які б 

створювали взаємодоповнюючу і взаємо необхідну основу; 

- пошук інноваційних форм і методів краєзнавчої підготовки фахівців з метою 

підвищення ефективності передачі регіональних культурних надбань (шляхом інтенсифікації 

її складових; виробництво туристсько-краєзнавчої інформації, педагогічне зберігання та 

споживання цієї інформації, відтворення суб'єктів туристсько-краєзнавчої інформації тощо); 

- підвищення ступеня структурної подібності туристично-краєзнавчої освіти 

регіональній культурі (на основі оптимізації складових туристично-краєзнавчої освіти), що 

виявляється: в усуненні диспропорцій у розвитку складових компонентів краєзнавчої 

підготовки; у приведенні освітніх технологій та оцінок у відповідність до туристсько-

краєзнавчої інформації тощо); 

- надання розвитку краєзнавчої освіти конструктивно-еволюційного характеру 

(стимулювання педагогічної ініціативи, прискорення та поліпшення апробації, покращення 

відбору педагогічних інновацій тощо) [5]. 

Таким чином, розгляд вище наведених функціональних напрямків розвитку краєзнавчої 

освіти показує, що забезпечити її ефективне функціонування як автономної цілісності 

можуть такі внутрішні системні функції: 

а) педагогічно-перетворююча, яка полягає у переробці суспільнозначимого 

регіонального досвіду у туристсько-краєзнавчу інформаціюта розробку різних форм її 

передачі та засвоєння; 

б) виробничо-технологічна, яка полягає у зберіганні виробленоїтуристично-краєзнавчої 

інформації (у вигляді навчальних програм іпідручників, у безпосередній діяльності 

педагогічного працівника), такі у забезпеченні процесу передачі туристсько-краєзнавчої" 
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інформаціїшляхом розробки освітньо-виховних технологій та створення умов дляїх 

впровадження; 

в) педагогічно-відтворююча, яка полягає у підготовці суб'єктів-творців краєзнавчої 

освіти (науковців, методистів, педагогічних працівників) та підготовці суб'єктів-споживачів 

(учнів, студентів,туристів); 

г) функція самоорганізуючо-розвиваюча, яка полягає у вивченні та збереженні 

регіонально-місцевих педагогічних традицій, умілому їх використанні. 

Внутрішньо-регулююча системна функція забезпечує краєзнавчій освіті саморозвиток 

на основі творчого оновлення як вже існуючих складових, так і в результаті появи нових 

системних утворень, стереотипізований і закріплений ефект від яких повторюється у вигляді 

нової системної якості. 

Кожна з вище наведених функцій може бути конкретизована. Так, з педагогічно-

відтворюючої функції, що спрямована на підготовку суб'єктів-споживачів, безпосередньо 

виводяться: 

а) виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якимиповинен володіти 

майбутній менеджер туризму; 

б) здатності, що вимагаються від випускника вищого навчального 

закладу з кваліфікацією "менеджер туризму, організатор туристсько-краєзнавчої 

роботи" та система умінь, що їх відображає тощо. 

Вищенаведені тенденції були виведені відповідно до закономірностей внутрішньої 

організації краєзнавчої освіти як системи та її функцій. Саме під їх впливом краєзнавча 

освіта як системна цілісність самовиражається, самоорганізується, самовдосконалюється. 

Проте в реальному житті на функціонування краєзнавчої освіти суттєво впливають зовнішні 

фактори (ідеологічні, політичні, конфесійні, етнічні тощо). Тому тільки у співвідношенні 

внутрішніх і зовнішніх факторів розвиток краєзнавчої освіти буде визначати пріоритетність 

тих чи інших тенденцій. 

На основі діалектичного поєднання загального і одиничного загальноосвітня 

краєзнавчо-туристська підсистема покликана забезпечити майбутнього фахівця обов'язковим 

мінімумом одержання знань базової регіональної культури, яка необхідна для професійної 

саморегуляції у конкретному соціумі [86]. 

Спеціальна краєзнавчо-туристська підготовка представляє собою сукупність 

вузькоспеціалізованих підсистем, які регулюються як відповідною складовою регіональної 

культури, так і необхідною фаховою спеціалізацією. В реальному житті основні структурні 

складові краєзнавчої освіти, як правило, постають у вигляді певних комбінацій і утворень. 

Тому з метою кращого розуміння особливостей її розвитку, функціонування та можливостей 

управління стає доцільним абстрактне виділення у краєзнавчій освіті і цілісній педагогічній 

освіті базисних компонентів краєзнавчо-туристської підготовки. 

Виходячи з того, що структура регіональної культури має переноситись на будову 

краєзнавчої освіти, то головне завдання краєзнавчо-туристської підготовки полягає у 

підготовці майбутніх менеджерів туризму до освоєння регіонального культурного досвіду та 

його використання у туристсько-пізнавальній практиці. 

Базуючись на проекції складових педагогічної діяльності, за аналогією у краєзнавчій 

підготовці її необхідними компонентами виступають: 

- наукове навчання, в результаті якого здійснюється процес передачі елементарних 

основ наукових знань. Поряд із передачею знань та відповідної інформаційної мови 

відбувається розвиток абстрактного мислення, формується пізнавально-творчий потенціал 

фахівця. Структурування краєзнавчих знань повинно адекватно відображати структуру 

цілісного наукового пізнання про конкретний регіон (природу, регіональний соціум, 

господарство, людину тощо); 

- практично-проектне навчання, в результаті якого відбувається оволодіння засобами 

перетворюючої діяльності (по відношенню до природи, людини, регіонального соціуму 

тощо) і одержання в результаті національно орієнтованого туристичного продукту. Поряд з 
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цим розвивається творчий потенціал особистості та набуваються навички передачі 

практично-образної інформації; 

- виховна діяльність, в результаті якої відбувається підготовка фахівця до формування 

системи ціннісно-орієнтаційного потенціалу особистості. При цьому слід враховувати, що 

цінності формуються не тільки на основі одержаних згань, але і в результаті емоційно-

психічної діяльності, про що свідчить спроможність фахівця до сприйняття -передачі 

ірраціонального досвіду, який є невід'ємним компонентом регіональної культури; 

- комунікативне спілкування, яке полягає у взаємозустрічному саморозкритті духовних 

світів та діалогової взаємодії суб'єктів з метою опанування форм та способів людського 

спілкування; 

- художня освіта, яка полягає у освоєнні майбутніми фахівцями матеріалізованих 

художніх образів. В зв'язку з цим краєзнавчо-туристська підготовка студентів спрямовується 

на освоєння фольклорного, живописного, музичного та інших видів регіональної культури з 

метою формування художнього потенціалу фахівця та залучення його до художнього 

освоєння світу. 

Виділені компоненти краєзнавчої підготовки здатні цілісно охопити масив регіональної 

культури і забезпечити оволодіння вищеназваними її складовими. Цілісне охоплення 

регіонального культурного досвіду у процесі краєзнавчо-туристської підготовки 

здійснюється на основі того, що регіональна культура, як опредмечена перетворююча 

діяльність, постає у формі певних взаємопов'язаних предметностей. Так, предметність 

матеріальної культури, визначають різні форми соціальної організації, людського тіла тощо; 

предметність духовної культури - знання і цінності; предметність художньої культури - 

матеріалізовані художні образи. Крім того, якщо загальна краєзнавча освіта, набуваючи 

морфологічної ізоморфності до системи педагогічної освіти в цілому, очевидно, має вбирати 

всі основні компоненти педагогічної освіти на збалансованій основі, то у спеціальній 

краєзнавчій підготовці ця збалансованість об'єктивно повинна змінюватися в залежності від 

ступеня поглиблення фахової спеціалізації. Призначення спеціальної краєзнавчої підготовки 

полягає у забезпеченні як спеціально-професійної (регіональної культури), так і спеціально-

предметної (туристське-краєзнавчої, музейно-етнографічної, еколого-краєзнавчої тощо) 

підготовки майбутніх фахівців. 

Впровадження спеціальної краєзнавчої підготовки, як механізму поглибленої 

підготовки фахівців, повинно сприяти: а) поєднанню різних складових освітньої діяльності 

(наукового, проектно-практичного навчання, виховання і спілкування, художньої освіти) і 

створенню умов для повного задоволення в них потреб кожної особистості; б) розширенню 

можливостей студентів щодо індивідуального вибору змісту освіти і методів навчання з 

врахуванням своїх здібностей та інтересів; в) підвищенню рівня регіональної культури 

фахівців з метою закладання основи для відповідності краєзнавчої підготовки стандарту 

підготовки фахівців для галузі туризму в Україні. 

Спеціальна краєзнавчо-туристська підготовка повинна бути представлена освітнім 

комплексом, який здатний забезпечити освоєння конкретної культурної складової (наукове і 

проектно-практичне навчання, виховання і спілкування, художня освіта) через галузево-

освітні компоненти (природознавчий, культурознавчий, людинознавчий, суспільствознавчий 

тощо) відповідно до профілю фахової спеціалізації. 

Розглянуті в різних аспектах компоненти складають в краєзнавчо-туристській 

підготовці майбутнього менеджера туризму систему першоелементів, які забезпечують її 

цілісність, повноту та передумови для повноцінного функціонування.  
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ ТУРИЗМА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

В туристско-краеведческой деятельности формирование всесторонне развитого человека 

должно сочетаться с изучением специальных предметов и формированием определенного 

профессионального мировоззрения. Поэтому в условиях высшего учебного заведения 

общеметодологической основой формирования специалиста для сферы туризма, как 

всесторонне развитого человека, должно стать рассмотрение как философских проблем 

образования, так и соответствующей философии туризма. 

Ключевые слова: подготовка, туризм, менеджер, высшие учебные заведения, 

профессиональная подготовка. 

 

Plakhotnik O. 

PREPARATION OF FUTURE TOURISM MANAGERS IN HIGHER TEACHER'S 

TRAINING INSTITUTIONS 

 

In the tourist activities  the formation of comprehensively advanced person should be combined 

with the studing of special subjects and the formation of a certain professional outlook. Therefore, in 

terms of the higher educational institution,  general methodological basis for the formation of a specialist 

for the sphere of tourism, as comprehensively advanced person, should be the consideration of both  

philosophical problems of education and  appropriate philosophy of tourism. 

Keywords: training, tourism manager, universities, professional training. 
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ЕТАПИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ТАКТИЧНОЇ ОБСТАНОВКИ 

ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАСОБАМИ ГІС 

  
У статті розглянуті етапи створення системи моделювання тактичної обстановки 

військового призначення засобами геоінформаційних систем. Визначені складові системи, що 

розробляється. Міститься опис: принципів побудови, структури системи, аналізу істотних 

властивостей цієї системи на предмет відповідності вимогам поставленої задачі, а також 

основні питання організації керування нею в процесі функціонування. Розглянуті математичні 

методи для імітаційного моделювання бойових дій. Визначений склад системи моделювання, яка 

складається із модулів: функціонального, імітаційного і системного, які об'єднані в єдиний 

комплекс. Проведений аналіз програмного забезпечення для розв’язання поставленої задачі.  

Ключові слова: системи моделювання тактичної обстановки, математичні методи 

моделювання, імітаційне моделювання бойових дій. 

 

Вступ та постановка задачі. Задачі управління військами, в умовах скорочення часу 

на прийняття рішення, скорочення чисельності особового складу органів військового 

управління, обумовлюють проблему повноти та своєчасності оброблення інформації  в 

автоматизованих системах управління військового призначення (АСУВНП). Зауважимо на 

те, що більшість задач військового управління пов’язані з інформацією про місцевість. 

Підготовка та обробка якої, як правило проводиться «в ручну». Сучасний розвиток 

інформаційних технологій, широке застосування їх у військовій сфері надає можливості 

використання геоінформаційних систем для моделювання тактичної обстановки на 

місцевості з урахуванням тактико-технічних характеристик бойової техніки та озброєння. 

Мета статті. Визначити основні етапи створення системи моделювання тактичної 

обстановки військового призначення засобами геоінформаційних систем. 

Виклад основного матеріалу. На теперішній час на теренах України значного 

поширення набули повнофункціональні геоінформаційні системи вітчизняного і 

закордонного виробництва. В таблиці 1 наведені основні можливості найпоширеніших і 

найбільш функціональних ГІС. В першу чергу привертає увагу наявність вітчизняної ГІС 

“ОКО”, що підтверджує високий рівень розвитку вітчизняних технологій обробки 

геопросторових даних. Однак при порівнянні функціональних можливостей цієї системи з 

іншими повнофункціональними і найбільш поширеними ГІС можна зробити висновок щодо 

недостатньої її функціональності. Вона, на жаль, не може працювати з цифровими знімками, 

не підтримує зовнішніх баз даних і не дозволяє створювати додаткові бібліотеки умовних 

знаків, не кажучи вже про недостатню кількість картографічних проекцій. Це поки що не 

дозволить використовувати вітчизняну ГІС „ОКО” в якості основного програмного продукту 

при створенні системи моделювання тактичної обстановки геоінформаційної системи 

військового призначення. Безсумнівною перевагою цієї системи є те, що вона створена 

вітчизняними фахівцями, є прозорою для обробки даних обмеженого користування і без 

конвертації працює з вітчизняним цифровим форматом геопросторових даних F20S. В 

екстремальних умовах це може відіграти вирішальну роль і найбільш раціональним кроком в 

цьому випадку є мабуть спроба розширити її функціональні можливості в напрямку 

формування зовнішніх баз даних, обробки растрової інформації і створення бібліотек 

умовних знаків. 

З інших геоінформаційних систем, що подані в таблиці 1, не всі є 

повнофункціональними. ГІС „Microstation” праціє тільки з однією картографічною 

проекцією, не реалізує функцій ГІС-аналізу, власних інструментів, тобто не має вбудованої 

мови програмування, не має змінних бібліотек умовних знаків. ГІС „MapInfo” є потужною і 

розповсюдженою системою, але вона не має можливості створення бібліотек умовних знаків, 

а це є необхідною умовою роботи з вітчизняними геопросторовими даними [2,3].  
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Таблиця 1 

Порівняння  географічних інформаційних систем 

Геоінформаційна 

система 
ArcGIS Карта 2005 MapInfo ОКО 

Країна,  

фірма-виробник 

США, ESRI Росія, Панорама США, MapInfo 

Corporation 

Україна, 

“Геобіономіка” 

Операційні системи Wіndows 2000, 

ХР, NT, UNIX, 

Linux 

Wіndows 98-2000, 

ХР, NT, ME, UNIX 

Windows 95-2000, 

NT, ХР 

Windows 98-2000, NT, 

ХР 

Формати даних Більше 50 

форматів 

DGN, SXF/TXF, S57, 

MIF/MID, Shape, 

DXF/DBF, GRD, 

GEN, PCX, TIFF, 

GEOTIFF, BMP, 

JPEG 

Більше 40 

форматів 

MIF/MID, F20S, Shape, 

PCX, BMP, TIFF, ATL 

Робота з космічними 

та аерознімками 

+ + + - 

Робота з зовнішніми 

базами даних 

+ + + - 

Кількість проекцій  Більше 300 Більше 50 Більше 80 3 

Створення бібліо-тек 

умовних знаків 

+ + - - 

Створення власних 

інструментів 

+ + + + 

Функції  

ГІС-аналізу 

Більше 100 Більше 30 Більше 20 Більше 20 

Графічний редактор + + - + 

Підтримка GPS + + + + 

Друк карти + + + + 

 

Всім вимогам, що висуваються до програмних засобів, які можуть бути використані 

при формуванні географічної інформаційної системи військового призначення, 

задовольняють системи ArcGIS, виробник Інститут дослідження навколишнього середовища 

США (Environmental Systems Research Institute) і „Карта - 2005”, виробник науково-

виробниче об’єднання „Панорама”, Росія. Однак, система ArcGIS має більший 

функціональний набір картографічних проекцій, дозволяє обробляти більше форматів даних 

і реалізовувати більше функцій ГІС-аналізу. На даний час саме ArcGIS проходить 

сертифікацію для використання її в якості єдиної ГІС в АСУВ збройних сил України. 

Таким чином, програмне забезпечення ArcGIS, дозволить організувати топогеодезичне 

забезпечення військ, в контексті розв’язання задач моделювання видів бойових дій.  За 

рахунок розроблення додаткових програмних модулів для АСУ. 

Метою моделювання є пошук оптимальних (або близьких до оптимальних) розв'язків 

задачі, що розглядається.  

Сучасні  геоінформаційні системи можна віднести  до класу складних систем. Вони 

характеризуються наступними рисами: 

великою розмірністю даних, 

елементи даних, мають багато зв’язків,  

різноманіттям природи елементів даних, видів зв'язків між ними, 

мінливістю структури даних,  

різноманітністю  функцій, які використовуються і структурною надмірністю. 

Саме це дозволяє, застосувати їх для створення зазначеної системи. 

Модель, що розробляється, має містити опис: принципів побудови, структури системи, 

аналізу істотних властивостей цієї системи на предмет відповідності вимогам поставленої 

задачі, а також основні питання організації керування нею в процесі функціонування. 
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Отже, для розроблення системи моделювання тактичної обстановки військового  

призначення засобами ГІС необхідно визначити наступні її компоненти, а саме: 

призначення (ціль функціонування) системи зв'язки; 

принципи її побудови й функціонування; 

загальна структура (склад елементів системи і середовища, взаємозв'язків і їх 

характеристик); 

істотні властивості системи й процесу, реалізованого нею; 

показники й вимоги, визначені для цих показників; 

механізм функціонування системи. 

Створення системи моделювання тактичної обстановки засобами ГІС вимагає 

конкретизації характеру її застосування і умов її функціонування, тому що для однієї і тієї 

системи можна побудувати безліч різних моделей. Вони будуть відрізнятися ступенем 

деталізації, ступенем урахування особливостей (наприклад, режимів функціонування 

реального об'єкта, видом проведеної операції. 

Необхідним є врахування факту того,  що модель необхідно будувати для рішення 

конкретного завдання дослідження. Створення моделей, для розв’язання будь-яких задач є не 

ефективним що пов’язано із громіздкістю цих універсальних моделей.  

Розроблена модель має мати повну схожість із оригіналом, або бути максимально до 

нього наближеною. Тому, слід знайти компроміс між ступенем складності моделі і її 

адекватністю.  

З метою спрощення моделі, що розробляється і процесу дослідження можливо 

розглядати деякі (визначені) змінні параметри в якості постійних, дискретні, як безперервні і 

навпаки. 

Модель, що розробляється, повинна забезпечити можливість включення до її складу 

нових програмних модулів. 

Для створення системи моделювання тактичної обстановки засобами ГІС необхідно 

визначити, які саме моделі військових (бойові, задачі забезпечення) дій,  функціонально 

пов’язані з ними прикладні та розрахункові задачі будуть виконуватись, визначити перелік 

військової техніки та відповідних видів озброєння для яких буде проводитись моделювання.  

Методи, які доцільно використовувати при розробленні системи моделювання 

тактичної обстановки засобами ГІС. Зауважимо наступне, що основна частина реальних 

систем  військового призначення не піддаються дослідженню аналітичними методами, тому 

що їх не можна представити у вигляді явних аналітичних залежностей.  

Для дослідження таких об'єктів можуть бути застосовані чисельні і імітаційні методи. 

При цьому математична модель системи, представляється або у вигляді системи рівнянь, або 

у вигляді алгоритму, що імітує процес функціонування об'єкта.  

Якщо отримані рівняння не можна розв'язати ні аналітичними, ні чисельними, ні 

імітаційними методами, то використовуються  так звані “якісні” методи.  Ці методи 

дозволяють оцінити асимптотичні значення величин, їх стійкість, а також судити про 

траєкторію поведінки системи в цілому. До таких методів відносять методи математичної 

логіки, ряд методів штучного інтелекту (наприклад, експертні) і ін.  

Дослідження реального об'єкта за допомогою математичної моделі ведеться, головним 

чином, за допомогою засобів обчислювальної техніки. При цьому ту саму математичну 

модель можна реалізувати на ЕОМ за допомогою різних алгоритмів. Усі ці алгоритми будуть 

різнитися точністю результатів, часом розрахунків, обсягом займаної пам'яті ЕОМ і ін. 

Природно, що потрібний алгоритм, що забезпечує моделювання з необхідною точністю 

результатів і мінімальними витратами модельного часу й інших ресурсів.  

Основним етапом створення системи моделювання тактичної обстановки військового 

призначення засобами ГІС  є розробка математичної моделі об'єкта. Розробка математичної 

моделі має на меті: 

 по-перше, дати формальний опис структури і процесу функціонування досліджуваного 

об'єкта; 
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 по-друге, відобразити процес її функціонування аналітичному або  алгоритмічному 

вигляді. 

Слід зазначити, що конкретний математичний апарат, використовуваний для 

моделювання, конкретний вид цільової функції й обмежень визначаються сутністю  

розв'язуваного завдання.   

У результаті розроблена математична модель має бути представлена у вигляді пакетів 

додаткового програмного забезпечення, інтегрованого в ГІС військового призначення.. [3]. 

Програмно система має складається із трьох модулів: функціонального, імітаційного й 

системного, які об'єднані в єдиний комплекс.  

Функціональний модуль містить прикладне програмне забезпечення, що дозволяє 

моделювати бойові функціональні  можливості.   

Спеціальне програмне забезпечення імітаційного модуля створює віртуальне 

зображення  бойового  простору.  

З номінальним рівнем деталізації - батальйон. (для  загальновійськових операцій). 

Допоміжними об'єктами бойового простору виступають об'єкти  інфраструктури, пункти 

управління  (штаби, командні пункти, вузли зв'язку й т.п.). Об'єкти бойового простору 

характеризуються статичними (наприклад, радіус ураження ударних засобів) і динамічними 

(координати місця розташування) властивостями. Дані також включають інформацію про 

взаємодію об'єктів один з одним і зовнішнім середовищем. 

Імітаційний модуль містить засоби імітації необхідної інфраструктури, розроблені 

об'єктно-орієнтованим методом, що забезпечує їх модульність і, отже, достатню гнучкість, 

необхідну для оперативного внесення змін у віртуальний бойовий простір. 

Імітаційні моделі бойових дій базуються на апараті марковських мереж, диференційних 

рівнянь, кінцевих автоматів або на методах розподіленого штучного інтелекту (мультіагентні 

системи МАС). 

Системний модуль включає апаратні засоби системи, з допомогою яких користувачі 

мають здійснювати моделювання. Людино-машинний інтерфейс використовується при 

розробці сценаріїв бойових дій, веденні розвідки бойового простору, здійсненні бойового 

управління й контролю, а також при проведенні аналізу результатів.[4,5]. 

Проектуючи ГІС військового призначення для системи моделювання тактичної 

обстановки умовно можна розбити на ряд етапів: 

Перший етап: з'ясування цілей дослідження, визначення місця й ролі моделі в процесі 

військового управління ,  

формулювання і конкретизація мети моделювання, постановка завдання на  

моделювання. 

Другий етап : змістовний опис об'єктів та задачі, що моделюються;  

програмна реалізація, розробленої моделі. 

Третій етапі: дослідження моделі. 

Четвертий етап: аналіз і обробка результатів моделювання, надання пропозицій і 

рекомендацій стосовно  використання результатів моделювання на практиці. 

Виходячи з вищенаведеного, система моделювання тактичної обстановки засобами ГІС 

військового призначення має складатись із підсистем: 

- розрахунково-моделююча система, яка є комплексом логічно взаємопов’язаних 

моделей операцій (модель переміщення, модель розвідки, модель управління, моделі 

забезпечення дій) видів збройних сил та розрахункових задач; 

- підсистема візуалізації, яка забезпечить відображення результатів розрахунків та 
моделювання на електронній карті місцевості в двомірному або тривимірному вигляді. 

Висновки. Геоінформаці йні системи, які базуються на  сучасній компютерній 

технології, дозволяють поєднати зображення території (електронне відображення карт, схем, 

космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні типи 

даних) у вигляді моделі. Можливість розроблення додаткових програмних модулів для 

розв’язання різноманітних задач «під користувача»  - саме це дозволяє використовувати їх 
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для моделювання тактичної обстановки в ГІС військового призначення. Основні етапи 

створення якої наведені вище.  
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 Хирх-Ялан В.И. 

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТАКТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ГИС 

 

В статье рассмотрены этапы создания, системы моделирования тактической 

обстановки военного назначения средствами геоинформационных систем. Определены 

составляющие разрабатываемой системы. Определены: принципы построения , структуры 

системы , анализа существенных свойств этой системы на предмет соответствия 

требованиям поставленной задачи , а также основные вопросы организации управления ею в 

процессе функционирования. Рассмотрены математические методы для имитационного 

моделирования боевых действий . Определен состав системы моделирования , которая состоит 

из модулей: функционального , имитационного и системного , объединенных в единый комплекс. 

Проведён анализ программного обеспечения для решения поставленной задачи. 

 Ключевые слова: системы моделирования тактической обстановки, математические 

методы моделирования, имитационное моделирование боевых действий. 
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STEPS OF CREATION SYSTEM SIMULATION OF TACTICAL SITUATION  

MILITARY BY MEANS OF GIS 

 

The article describes the steps for creating a system simulation environment tactical military 

means of geographic information systems. The composition of the developed system . Describes : the 

principles of design , the structure of the system , analyze the essential properties of the system for 

compliance with the requirements of the task , and the main question of manage in the operation . The 

mathematical methods for simulation of military operations. Composition of simulation system , which 

consists of modules: functional, simulation and systems that are integrated into a single system . The 

analysis software to solve the problem. 

Keywords: system modeling tactical situation, mathematical methods of modeling, simulate the 

combat operations . 
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загальновійськової підготовки, Військовий інститут Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Періг Володимир Михайлович, кандидат технічних наук, викладач, Тернопільський 

Національний економічний університет (м. Тернопіль, Україна) 
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Русецький Василь Миколайович, викладач, Військовий інститут Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 
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Центрального інституту перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників народної 
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Сальнікова Ольга Федорівна, кандидат технічних наук, начальник науково-дослідної 
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Сєлюков Олександр Васильович, доктор технічних наук, старший науковий 
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Токменко Олена Павлівна, викладач кафедри іноземних мов історичного та 
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(м. Київ, Україна) 

Толіпов Уткір Каршієвич, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки, Узбецький Державний інститут мистецтва та культури (м. Ташкент, Узбекистан) 
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АЛФАФІТНИЙ ПОКАЖЧИК 

 

Абдуллина Л.Б.  156 Жиров Б.Г. 39 Охрамович М.Н.  39,49 

Андрєєв А.А.  82 Жиров Г.Б.  64 Панін В.Г.  59 

Антонішин М.В. 103 Зарицька А.І.  182 Пашков С.А. 23 

Банзак Г.В. 6 Зінько Р.В.  186 Періг В.М.  134 

Банзак О.В.  6 Квасніков В.П.  43 Плахотнік О.В.  277 

Барабаш О.В.  12 Кіреєнко В.В.  12 Приліпко О.Ф.  228 

Барабаш О.В. 70 Кобозева А.А.  96 Русецький В.М.  202 

Бахвалов В.Б.  17 Кожедуб О.В.  197 Рустамова Н.Р.  235 

Безносюк О.О.  159 Кожедуб Ю.В.  103 Ряба Л.О.  223,238 

Бивалькевич Р.В.  59 Козин А.А.  107 Савенчук В.В.  90 

Бойченко О.В. 79 Козина Ю.Ю. 107 Савран В.О. 6, 90 

Боровик О.В.  82 Колісник О.Л. 202,223 Савченко Н.М.  70 

Боряк К.Ф. 23,49 Кондратюк А.Л.  212 Савченко Т.В.,  138 

Браун В.О. 23 Кравченко О.І. 223 Сальнікова О.Ф.  238 

Бугайова Т.М. 53 Кучерявенко І.В.  34 Сєлюков О.В. 49 

Возняк А.Б.  168 Лавренова Т.І.  53 Солодєєва Л.В.  90,138 

Габчак Н.Ф.  256 Лагодинський О.С.  216 Степанов П.А.  129 

Гавенко Б.І.  186 Лалетін С.П. 202,223 Сторожук Н.А.  238 

Гайша А.А.,  129 Лебедєва Є.Ю.  96 Терещенко А.М.  202 

Гайша О.О.  27 Лєнков С.В. 23,49,53 Токменко О.П.  246 

Гахович С.В. 138 Лепіх Я.І.  53 Толипов У.К.  252 

Гащук І.В. 82 Лєнков Є.С.  129 Толубко В.Б.  64 

Головнева Е.В.  173 Лєнков О.С.  79 Турченко Ю.В.  182 

Головнева Н.А.  176 Литвиненко Н.І.  263 Узлов Д.Ю.  147 

Гуляева Н.А. 107 Литвиненко О.І.  273 Хайрова Н.Ф.  147 

Гунченко Ю.О. 90 Лоза В.Н.  39 Хірх-Ялан В.І. 284 

Дворський М.В.  103 Мась Н.М.  111 Цицарєв В.М.  23 

Дем’янюк О.С. 34 Мельник М.А.  121 Шворов А.С.  152 

Джулій А.В. 34 Мірошніченко О.В.  59 Шевченко В.В.  39 

Долгушин В.П.  39 Мочалов О.О.  129 Шкуліпа П.А.  64 

Дячук А.О. 34 Охрамович Л.В.  79 Шпак О.Б.  186 
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ПОРЯДОК ПОДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО "ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКА 
 

"Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка " 

запланований до випуску чотири рази на рік. Його основне призначення висвітлення проблем розвитку технічних, 

педагогічних, географічних та інших наук, результатів наукових досліджень, обмін передовим досвідом у науковій 

діяльності та підготовці наукових, науково-педагогічних і офіцерських кадрів. 

Редакційна колегія просить звернути увагу авторів статей на Постанову ВАК України "Про підвищення вимог до 

фахових видань, внесених до переліків ВАК України" за №7-05/1 від 15 січня 2003 р. Зокрема, на пункти З" і 4 цієї 

Постанови: 

п.3. «Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх 

приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2006 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі 

необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які 

спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття, 

формулювання цілей статті (постановка завдання), виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку,  

п.4. «Спеціалізованим вченим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати статті, подані до 

друку, як фахові лише за умови дотримання вимог до них, викладених у п. З даної постанови». 

Загальні вимоги до технічного оформлення статей 

Для забезпечення високої якості матеріалів у збірнику наукових праць редколегія просить авторів при оформленні 

статей дотримуватись наведених далі рекомендацій. 

Рукопис повинен бути підготовлений за допомогою редактора Word for Windows® (версії 97, 2000, XP, 2003), в 

іншому випадку редакція знімає з себе відповідальність за якість відтворення оригінального вмісту рукопису статті у 

журналі навіть за умов наявності авторської копії статті у паперовому вигляді. 

Формат аркуша - А4 (210 х 297 мм). Розмір полів: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см. 

При написанні основного тексту статей українською, російською, англійською мовами необхідно використовувати 

шрифт – Тіmes New Roman №12 через 1,0 мм інтервал. Абзац має становити 10 мм. 

У лівому верхньому куті аркуша проставляють індекс УДК. Далі розміщують наступні дані, наведені трьома мовами 

(українською, російською, англійською): 

у правому верхньому куті на цьому ж рівні розміщують: науковий ступінь (наприклад, к.т.н., д.т.н., к.військ.н.), 

вчене звання (наприклад: проф., доц., с.н.с.), прізвище та ініціали авторів (один під другим). Після ініціалів кожного з 

авторів друкується в дужках скорочена назва установи, організації, де працює автор. Через інтервал – назва статті 

прописними літерами (стиль - normal, шрифт – Тіmes New Roman № 12, без нахилу, жирний, без підкреслювань) по 

центру аркуша без переносів і відокремлюють від тексту одним порожнім рядком зверху та одним порожнім рядком знизу. 

Далі розміщують анотацію та ключові слова.  

Обсяг статті - не більше, як правило, 4-8 стор., анотації - як правило, 6-9 рядків (обсяг 500-600 знаків без 

урахування пробілів). Анотація повинна містити коротке повторення в ній структури статті, що включає введення, цілі і 

завдання, методи, результати, висновок. Анотацію друкують курсивом, шрифт Тіmes New Roman, №11. Після анотації 

розміщуються ключові слова (3-5 термінів).  

Таблиці і рисунки друкують після посилань. Якщо у статті кілька таблиць чи рисунків - їх нумерують. Заголовки 

таблиць і рисунків необхідно розміщувати по центру, а нумерацію таблиць праворуч від таблиці (стиль normal, шрифт – 

Тіmes New Roman № 12). Рисунки, фотографії, графіки слід вставляти в текст статті як об’єкт. Формули та позначення по 

тексту обов'язково набирати за допомогою Equation Editor - редактора формул Word, а не у текстовому режимі. У 

редакторі формул мають бути встановлені такі параметри - розміри: загальний – 12 pt. великі індекси – 10 pt , малі індекси – 

7 pt, великі символи – 14 pt. малі символи – 10 pt: стиль: текст, функції, змінні, матриці-вектори, числа – шрифт Тіmes New 

Roman Cyr, для решти стилів – шрифт Symbol, при цьому: строк. грецькі – прямі. Великі за розміром вирази та рівняння 

необхідно записувати у кілька рядків. 

Після закінчення тексту через один інтервал подають список літератури з дотриманням вимог ВАК України згідно з 

ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". Цей список повинен починатися із заголовка ліворуч - 

ЛІТЕРАТУРА (шрифт – Тіmes New Roman № 11). Література наводиться у транслітерації (для не англомовних публікацій) 

або на англійській мові. Після літератури, через один інтервал, вказується рецензент в наступному порядку: науковий 

ступінь (наприклад, к.т.н., д.т.н., к.військ.н.). вчене звання (наприклад: проф., доц, с.н.с), прізвище та ініціали, посада, повна 

назва кафедри, університету, організації, де працює рецензент статті. 

На адресу редколегії (03680. м. Київ, проспект Глушкова 2, корп. 8. тел.: +38 (044) 521 - 33 - 82) мають бути 

надіслані наступні матеріали: 

Копія статті, оформлена згідно із наведеними вимогами; електронний варіант статті у вигляді файлу на СD (СD–

RW); рецензія доктора наук, відомого в даній галузі (з організації, де працює один із авторів); експертний висновок, 

завірений печаткою, про можливість відкритого публікування; дані про авторів - прізвище, ім'я, по батькові, місце 

роботи, адреса, контактний телефон, е-mail. 

СТАТТІ, ЯКІ НЕ ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ БУДЬ-ЯКІЙ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ВИМОГ, ДО ВИДАННЯ НЕ 

ПРИЙМАЮТЬСЯ! 

УВАГА! 

Редакційна колегія доводить до відома авторів, що згідно вимог ВАК «Збірник 

наукових праць ВІКНУ» з 2009 р. буде розміщуватись в Інтернеті у повному обсязі на 

сайті: ел. адреса: www.mil.univ.kiev.ua, та на сайті бібліотеки ім. Вернадського. 

Редакційна колегія: e-mail: lenkov_s@ukr.net 

http://www.mil.univ.kiev.ua/
mailto:lenkov_s@ukr.net
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Шрифт 
СТРУКТУРА СТАТТІ 

 

Українською мовою 
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