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ТЕХНІКА 

УДК 621.396.67                                           д.т.н., проф. Белас О.М. (ІСЗЗІ НТУУ “КПІ”) 
к.т.н., доц. Мазор С.Ю. (ІСЗЗІ НТУУ “КПІ”) 

 
ОПРОМІНЮВАЧ ЛІНІЙНОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ ДЛЯ ПАРАБОЛІЧНОЇ АНТЕНИ 

 
У статті обговорюється актуальне на сьогодні питання розробки комплексної 

радіорелейно-тропосферної апаратної для силових структур України. Авторами вирішується 
задача розробки антенної системи, яка даватиме можливість застосовувати комплексну 
апаратну як в якості радіорелейної, так і тропосферної станції. Нова антенна система, що 
розроблена, дозволяє вирішувати задачі, які раніше вирішувалися окремо радіорелейною та 
тропосферною апаратними. Для розробки необхідної антенної системи використані елементи 
антен, які є в наявності у достатній кількості. В якості елементу системи обрана параболічна 
антена (дзеркало діаметром 1,5 м з комплекту станції Р-414) з новим опромінювачем. 
Використовуючи їх комбінацію та піднімаючи їх на необхідну висоту, можливо формувати 
антенні пристрої для відповідного типу зв'язку. Розроблена антенна система дозволяє досягти 
прийнятної ефективності модернізації наявних станцій Р-423-1 за рахунок зменшення 
потужності передавачів, забезпечення можливості обміну інформацією первинними цифровими 
потоками. Одна антена системи є двохдзеркальною з другим еліптичним дзеркалом і 
спроектована у вигляді відкритого кінця хвилеводу з екраном. У статті наводяться результати 
розрахунку випромінювача лінійної поляризації. Наведені результати випробувань розробленої 
антени в коліматорній камері. Розроблений опромінював для параболічного дзеркала дозволяє 
забезпечити енергетику тропосферної лінії, необхідну для передачі первинного цифрового потоку 
на відстань 200 км. 

Ключові слова: комбінована радіорелейна тропосферна апаратна, випромінювач лінійної 
поляризації, параболічна антена. 

 
Вступ. Від процесу удосконалення систем та зразків техніки зв’язку спеціального 

призначення в значній мірі залежить сучасний рівень бойової готовності силових структур 
України та його подальше підвищення. 

В забезпеченні своєчасного, достовірного та прихованого управління важливе значення 
має радіозв’язок, альтернативи якого у ряді випадків може не бути. 

Одним з ключових факторів,  що впливають на якість та швидкість роботи зв’язківців 
силових структур України,  є відповідність технічних засобів,  якими вони користуються,  
сучасним потребам.  

Постановка задачі. На даний момент у військах є радіорелейні та тропосферні станції, 
кожні з яких мають свої переваги і недоліки. В теперішній час прийнято рішення про 
розробку комплексної радіорелейно-тропосферної апаратної, яка може на першому каскаді 
підсилення і при високо піднятих антенах працювати як радіорелейна станція, а на другому 
каскаді підсилення потужності при низькорозташованих антенах з великим підсиленням 
працювати як тропосферна станція. В якості антени пропонується використовувати 
параболоїди від радіорелейної станції Р-414 з новими опромінювачами в діапазоні 4-5 ГГц. 
Чотири параболічні антени повинні утворити решітку для роботи в якості тропосферної 
станції. При цьому антені не будуть підніматись на велику висоту. Розрахунок проводився 
для потужності передатчика 200 Вт для забезпечення дальності зв’язку на 180 км при 
передачі потоку Е1. Якщо апаратна буде працювати як радіорелейна станція, то одна або дві 
параболічні антени (ретранслятор) необхідно підіймати на висоту до 30 м.  

Можлива модернізація наявних станцій Р-423-1 не призведе до вирішення сучасних 
проблем в тому, що в Р-423-1 використано неефективний антено-фідерний пристрій, а 
передавач з потужністю 1,5 кВт побудовано з використанням клістрона який, крім низького 
коефіцієнту корисної дії, що має великі нелінійні спотворення амплітудночастотної та 
фазочастотної характеристик. Використані методи обробки сигналів не є сучасними та мало 
ефективні, реалізовані на застарілій елементній базі, а тому апаратура обробки сигналів 
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також потребує корінної переробки. Ці та інші недоліки не дозволяють збільшити швидкість 
передавання інформації, зменшити потужність передавача, підвищити рівень протидії 
технічним розвідкам і таке інше.  

Проведені попередні розрахунки показали, що використання сучасних методів обробки 
сигналів та сучасних приймально/передавальних пристроїв (антен, приймачів, передавачів, 
фільтрів та інших) дозволить: 

- зменшити потужності передавачів з 1,5 кВт до 200 Вт, що у свою чергу дозволить 
значно зменшити енергоємність живлячої станції (на даний час вона складає 30 кВт); 

- забезпечити можливість приймання/передавання інформації стандартними цифровими 
потоками Е1=2048 кбіт/с на відстані 200 км та реалізувати нові швидкості інформаційного 
обміну;  

- підвищити рівень протидії технічним розвідкам; 
- покращити взаємодію підсистеми урядового польового зв'язку із цифровою 

транспортною мережею загального користування, її автономність та повнодоступність. 
Основна частина. На основі проведених розрахунків була спроектована в вигляді 

відкритого кінця хвилеводу з екраном двохдзеркальна антена з другим еліптичним 
дзеркалом. 

Параболічна антена була розроблена для діапазону 4,5...4,7 ГГц. В якості основного 
дзеркала використаний параболоїд від радіорелейної станції Р-414 діаметром 1,5 м. Для 
нього був спеціально розрахований і виготовлений випромінювач лінійної поляризації (на 
рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Ескіз опромінювача 

 
Тобто опромінювач з головним дзеркалом по суті являє собою двохдзеркальну антену з 

еліптичним малим дзеркалом типу АДЕ (на рис. 2). На ПАТ «Радар» виготовили латунний 
перехідник з прямокутного хвилеводу 48х24 мм на круглий хвилевод Ø 50 мм, котрий і є 
опромінювачем малого еліптичного дзеркала.  

Технологія виготовлення параболічних дзеркал РРС Р-414 передбачала наявність в 
центрі дзеркала плоскої площадки, відповідно до габаритів випромінювача. Ця площадка по-
перше не потрібна для формування випромінювання антени через тіньовий ефект 
випромінювача, а по-друге є технологічною. Для виготовлення параболічного дзеркала 
параболоїди радіорелейної станції Р-414 були виготовлялись із плоского листа алюмінію 
шляхом послідовного притискання його від центру до краю матриці при їх спільному 
обертанні. За цю плоску площадку в центрі він кріпився до матриці. Такі дзеркала 
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називаються «катаними»  .  При цьому параболоїд не буде мати точки фокуса,  а буде мати 
фокальне кільце, котре ідеально підходить для двохдзеркальної антени типу АДЕ.  

 

 

Рис. 2. Фотографія двохдзеркальної антени з еліптичним малим дзеркалом (АДЕ) 

При виготовленні антени була вирішена задача кріплення випромінювача до дзеркала з 
можливістю його настройки в складі антени. 

Корпус випромінювача виконаний із алюмінієвої трубки Ø 50 мм (рис. 1). Для захисту 
від кліматичних впливів корпус опромінювача із другим дзеркалом вставили в пінопластову 
радіопрозору трубку з низькою діелектричною проникністю (ε’≈1,1) і малими втратами.  

Роль малого дзеркала заключається в перевідбитті падаючої на нього сферичної хвилі 
випромінювача на велике дзеркало. При цьому в наслідок геометричних властивостей еліпса 
відбита малим дзеркалом сферична хвиля якби виходить із однієї точки – фокуса F (рис. 3), 
зіставленого з фокусом великого дзеркала. Ця хвиля трансформується великим дзеркалом в 
плоску. Параболічне дзеркало випромінює так, як ніби в його фокусі знаходиться уявний 
(віртуальний) опромінювач, створюючий сферичну хвилю. 

На рис. 3 зображена схема двохдзеркальної антени зі зміщеною фокальною віссю 
(антена типу АДЕ – антена двохдзеркальна з еліптичним малим дзеркалом). Основне 
(велике) дзеркало утворене обертанням частини параболи 1 навколо фокальної осі z, 
зміщеної відносно осі симетрії антени z’ на d/2. Поверхність допоміжного дзеркала 
представляє собою тіло обертання частини еліпса 2 навколо осі z, один фокус еліпса 
співпадає з фазовим центром випромінювача (відкритий кінець круглого хвилевода) 3 і 
лежить на осі симетрії z’,  а другий –  з’єднаний з фокусом параболи (точка F).  Відбиті від 
малого дзеркала промені збираються в синфазне фокальне кільце, утворене обертанням 
точки F навколо осі симетрії z’. У наближенні геометричної оптики така схема забезпечує, як 
зрозуміло з рис. 3, синфазність збудження розкриву антени.[2] Розглянута антена в 
порівнянні з звичайними двохдзеркальними антенами має наступні переваги: 
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Рис. 3. Схема дії антени АДЕ 

- завдяки тому що випромінювач розміщений в безпосередній близькості від малого 
дзеркала, зменшується переливання енергії за краї цього дзеркала при достатньо 
рівномірному амплітудному розподіленні воно якісно показано на рис. 4 в його розкрив; 

- як видно із рис. 3, відсутні промені, що повертаються в рупор. Тому в наближенні 
геометричної оптики відсутня реакція дзеркала на випромінювач. В реальній системі кромка 
допоміжного дзеркала являє джерелом крайових дифракційних хвиль, частина енергії яких 
ловиться відкритим кінцем хвилеводу і призводить до порушення узгодження; 

- промені, що йдуть із фазового центра випромінювача, близькі до вісі системи, і їм 
відповідає найбільша щільність енергії, яка перевипромінюється допоміжним дзеркалом на 
периферію квазіпараболоїда,  а промені,  відбиті від точок,  що знаходяться поблизу країв 
допоміжного дзеркала, яким відповідає менша щільність енергії, потрапляють на частини 
поверхні параболоїда, близько до його центру. При цьому створюються сприятливі умови 
для отримання близького до рівномірного амплітудного розподілу поля в площині розкриву 
антени. Результуючий коефіцієнт використання поверхні (КВП) таких антен в порівнянні із 
звичайними двохдзеркальними антенами суттєво збільшується (КВП≈0,75), тобто немає 
необхідності в наявності у опромівачі діаграма направленості (ДН) f(φ),f(θ) спеціальних 
форм в горизонтальній і вертикальній площинах відповідно. 
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Основними вимогами, що ставляться до форми ДН випромінювача в оптимізованих 
антенах, в тому числі в антені АДЕ, являються її осьова симетрія і мінімальний витік енергії 
поза сектором випромінювання малого дзеркала (круті спади ДН опромінювача). 

В результаті випробувань в коліматорній камері ПАТ «Радар»  були отримані 
результати, показані на рис. 4,5,6: 

 

Рис. 4. Вимірювання коефіціент стоячої хвилі(КСХ) 

 
Рис. 5. Вимірювання коефіцієнта підсилення(КП) 

 



 11 

 
 

Рис. 6. Вимірювання ДН в горизонтальній f(θ)  і вертикальній  f(φ) площинах 

Таким чином був розроблена і виготовлена антена для діапазону 4,5…4,7 ГГц з 
наступними електричними характеристиками (рисунки 4,5,6): 

- КСВ параболічної антени ≤1,15; 
- G = 34 dB; 
- θ 0 = 2,5˚ ширина ДН в горизонтальній площині; 
-  φ0˚= 2,6˚ ширина ДН в вертикальній площині. 
Висновки. Розроблений опромінювач для параболічного дзеркала з комплекта Р-414, 

дозволяє забезпечити потрібну енергетику тропосферної лінії, щоб передати потік Е1 на 
відстань 200 км. Параболічні антени можуть працювати, або як елементи гратки антенного 
пристрою для тропосферної радіолінії, або як окремі антени для радіорелейного зв’язку. 
Отриману сумісно з розробленим опромінювачем параболічну антену можна брати як 
двухдзеркальну антену типу АДЕ. 
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ОБЛУЧАТЕЛЬ ЛИНЕЙНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ ДЛЯ ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ 

 
В статье обсуждается актуальный на сегодня вопрос разработки комплексной 

радиорелейно-тропосферной аппаратной для силовых структур Украины. Авторами решается 
задача разработки антенной системы, которая будет давать возможность применять 
комплексную аппаратную как в качестве радиорелейной, так и тропосферной станции. Новая 
разработанная антенная система позволяет решать задачи, которые раньше решались 
отдельно радиорелейной и тропосферной аппаратными. Для разработки необходимой антенной 
системы использованы элементы антенн, которые есть в наличии в достаточном количестве. 
В качестве элемента системы выбрана параболическая антенна (зеркало диаметром 1,5 м из 
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комплекта станции Р-414) с новым облучателем. Используя их комбинацию и поднимая их на 
необходимую высоту, возможно формировать антенные устройства для соответствующего 
типа связи. Разработанная антенная система позволяет достичь приемлемой эффективности 
модернизации существующих станций Р-423-1 за счет уменьшения мощности передатчиков, 
обеспечения возможности обмена информацией первичными цифровыми потоками. Одна 
антенна системы является двухзеркальной с вторым эллиптическим зеркалом и 
спроектирована в виде открытого конца волновода с экраном. В статье приводятся 
результаты расчета излучателя линейной поляризации. Приведенные результаты испытаний 
разработанной антенны в коллиматорной камере. Разработанный облучатель для 
параболического зеркала позволяет обеспечить энергетику тропосферной линии, необходимую 
для передачи первичного цифрового потока на расстояние 200 км. 

Ключевые слова: комбинированная радиорелейная тропосферная аппаратная, излучатель 
линейной поляризации, параболическая антенна. 

 
Prof. Belas O.M., Ph.D. Mazor S.Yu. 

IRRADIATOR WITH LINEAR POLARIZATION FOR PARABOLIC ANTENNA 
 
The article discusses the actual question for today development of an integrated radio relay, 

tropospheric hardware for law enforcement agencies of Ukraine. The authors solve the problem of the 
development of the antenna system, which would provide an opportunity to apply an integrated hardware, 
both as a radio relay, and tropospheric station. The newly designed antenna system allows to solve 
problems that were previously solved separately radio relay and tropospheric hardware. For the 
development of the necessary elements of the antenna system used antennas, which are available in 
sufficient quantities. As part of the system chosen parabolic antenna (mirror diameter of 1.5 m from the 
set station R-414) with the new irradiator. Using a combination thereof, and raising them to the desired 
height may form the antenna device for the type of communication. Designed antenna system can achieve 
acceptable performance upgrading existing stations P 423-1 by reducing transmitter power, enabling the 
exchange of information primary digital streams. One antenna is a two-mirror system with a second 
elliptical mirror and is designed as an open end of the waveguide to the screen. The article presents the 
results of the calculation of the linear polarization of the radiator. These test results developed antenna in 
the collimator chamber. Designed illuminator for parabolic mirror allows energy tropospheric lines 
needed to transmit the primary digital stream at a distance of 200 km. 

Keywords: combined tropospheric radio relay hardware, radiator linear polarization, a parabolic 
antenna. 
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ДІАГНОСТИЧНА МОДЕЛЬ БАЗОВОГО ЛОГІЧНОГО ЕЛЕМЕНТУ ТРАНСЛЯТОРА 

НАПІВПРОВІДНИКОВОЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ СХЕМИ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО 
ІНДУКЦІЙНОГО МЕТОДУ ДІАГНОСТУВАННЯ 

 
У статті розглядається нова діагностична модель базового логічного елементу 

транслятора напівпровідникової інтегральної схеми для безконтактного індукційного методу 
діагностування. 

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

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

складні технічні системи, що являються об'єднанням модулів різного фізичного виконання та 
призначення. Проведення якісного діагностування цифрових блоків РЕО залежить від 
адекватності діагностичної моделі об'єкту контролю, методики проведення діагностування і 
методу діагностування [1,3].  

Структурною частиною об’єктів РЕО являються цифрові блоки, до складу яких входять 
напівпровідникові РЕК. Основою напівпровідникових РЕК є активні елементи (діоди, 
транзистори, інтегральні мікросхеми). Тому в основу діагностичної моделі цифрового блоку 
для безконтактного індукційного методу діагностування [2,3] покладено модель активних 
елементів що входять до складу цього блоку. 

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

Виклад основного матеріалу. У даній статті вирішується задача побудови 
діагностичної моделі базового логічного елементу транслятора напівпровідникової 
інтегральної схеми .  

Основна частина. Базовим логічним елементом вхідних і вихідних трансляторів 
напівпровідникових ІС ТТЛ -  структури є схема зі складним інвертором.  Розглянемо її 
роботу на прикладі ІМС І-НІ зі складним інвертором (рис. 1, 1’). Схема складається з 
вхідного каскаду (багатоемітерний транзистор 0VT ), вихідного каскаду (транзистори 2VT , 

3VT , резистор 3R , діод 3VD ) та каскаду, що розчіплює фазу (транзистори 1VT , 4VT , резистори 

421 ,, RRR ). Каскад, що розчіплює фазу, забезпечує управляючі сигнали для протифазного 
переключення вихідних транзисторів. 

Вихідний каскад формує струми навантаження нI  в станах логічного „0”  або „1”.  
Резистор 3R  обмежує струм у вихідному каскаді під час переходу схеми із одного стану в 
інший, коли транзистор 2VT  ще перебуває в режимі насичення, а транзистор 3VT  уже 
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відкрився. Діод 3VD  забезпечує надійне запирання транзистора 3VT . 
Проведемо аналіз фізичних процесів в елементі І-НІ в справному стані.  Розглянемо 

два випадки. 

 
Рис. 1. Схема базового елемента І-НІ зі складним інвертором 

 

 
Рис. 1. Еквівалентна схема вихідного транслятора елемента І-НІ  

 
Перший, коли на його виході буде рівень логічної „1”, тобто високий потенціал і 

другий – коли на його виході буде рівень логічного „0”, тобто низький потенціал. 
1. При подачі на вхід i1 елементу І-НІ низького потенціалу 1UU вх = , а на інші (i-i1) 

входи високого потенціалу піUU >1 , де i – кількість входів транзистора 0VT , а пU  – поріг 
переключення складного інвертора, будуть відкритими i емітерних переходів і колекторний 
перехід транзистора 0VT . Потенціал на базі транзистора 0VT  дорівнює *+= UUU вхб1 , а на 
базі транзистора 1VT  *<+= UUUU залвхб 01 , де 0залU  - залишкова напруга на насиченому 
транзисторі 0VT  а *U  - величина спадання напруги на відкритому p-n переході транзистора i 
діода 3VD . 
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Транзистори 1VT , 4VT , 2VT , закриті, а транзистор 3VT  відкритий, на виході 
підтримується високий потенціал 1U , значення якого визначається виразом [5, 6, 7]: 

*23*2 ж
1
мсж

1 UURIUUU -»--= ,                                   (1) 
де 1

мсI  - вихідний струм елементу. 
Струм, що протікає повз вихідний транслятор визначається: 

å

=
R
UI ж

мс
1 ,                                                    (2) 

де åR  - сумарний опір вихідного транслятору: 
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ндн RRR +»å
1

3                                              (3’) 

З урахуванням виразу для струму [4]: 
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2. При подачі на вхід i1 елементу І-НІ низького потенціалу 0UU вх = ,  і на інші (i-i1) 
входи 0U  - потенціали 0бU  і 1бU  зростають, поки вхU  не досягне значення жU , що 
визначається виразом [5]: 

0 зал.
*2 UUU ж -= . 

При цьому *= UUб 30 , *= UUб 21 , *== UUU бб 32 , і транзистори 1VT , 4VT , 2VT  
відкриваються. Починає протікати колекторний струм транзистора 1VT , внаслідок чого 
потенціали 1kU  і *-= UUU kвих 21  зменшуються. При подальшому збільшенні вхU  потенціали 
Uб0, Uб1, Uб2, Uб4 зберігають досягнуті значення, емітерні переходи 0VT  закриваються. 
Транзистор 1VT  входить у режим насичення. В цьому випадку струми транзистора 
визначаються виразом [7, 42] 

0
)3)(β1()β1(
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UEmmIII I

I
-+

=+== ,                         (5) 
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ж1кж

1кн1к R
UU

R
UUII -

»
-

== ,                               (6) 

де '
Ib  - інверсний коефіцієнт підсилення струму для кожного з емітерів транзистора 

0VT . 

Потенціал 1kU  встановлюється на рівні ** »+ UUU зал1 . На резисторах 2R  і 4R  
підвищується потенціал і відкриває транзистор 2VT . Через базу 2VT  починає протікати струм 

2бнІ , що викликає його насичення [5, 6]: 

( )
2

*
1144112 R

UІІІІІІІ кнбнкнбнкнбнбн -+»+-+= .                           (7) 

На виході елемента І-НІ встановлюється низький потенціал 0U , який визначається 
виразом [7, 42, 136]: 

kkkeзал rIUUU 2 кн22
0
вих +==                                      (8) 

де ккr  - об'ємний опір колекторного шару; 
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02 кн »kkrI  (тому, що транзистор 2VT  знаходиться у режимі відсічки). 

'

'

T2 ке β
1β

ln
I

IpU
+

= j ,                                              (9) 

де p – фактор, величина, що характеризує відмінність реального струму від ідеального;  
jT – температурний потенціал. 

Різниця потенціалів між колектором 1VT  і виходом недостатня для того, щоб відкрити 
послідовно включені 3VT  і 3VD : 

*** <»-+=- UUUUUUU залзалвихk 2211 . 
Тому 3VT  і 3VD закриті і струм дорівнює: 

å
=

R
UI ж

мс
0 ,                                                   (10) 

де 0
мсI  - вихідний струм, величина якого визначається: 
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З урахуванням виразу для струму (4): 
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Таким чином діагностична модель такої ІМС є система рівнянь що описують 

колекторні струми транзисторів вихідного транслятору (рис 1, 1’).  
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Підставляючи значення 21,nn  [3], отримаємо наступну систему рівнянь котра є 

діагностичною моделлю базового логічного елементу транслятора напівпровідникової 
інтегральної схеми для безконтактного індукційного методу діагностування: 
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 (14) 

 
Висновки. Таким чином, в статті вирішена наукова задача, що полягає у побудові 

діагностичної моделі базового логічного елементу транслятора напівпровідникової 
інтегральної схеми для безконтактного індукційного методу діагностування. Вираз (14) 
визначає залежність струму базового логічного елементу транслятора напівпровідникової 
інтегральної схеми в залежності від фізико-хімічних властивостей напівпровідника та часу 
напрацювання. 

Модель можливо використовувати для різних типів мікросхем з метою отримання 
діагностичного параметру базового логічного елементу транслятора напівпровідникової 
інтегральної схеми для безконтактного індукційного методу діагностування у вигляді 
залежностей струму I  від електрофізичних та фізико-хімічних параметрів напівпровідника 
та часу напрацювання. 
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д.т.н., проф. Жердев Н.К., к.т.н. Кузавков В.В. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БАЗОВОГО ЛОГИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА ТРАНСЛЯТОРА 
ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ИНТЕГРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО 

ИНДУКЦИОННОГО МЕТОДА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
 

В статье рассматривается новая диагностическая модель базового логического элемента 
транслятора полупроводниковой интегральной схемы для бесконтактного индукционного 
метода диагностирования. 

Процесс определения технического стана современного радиоэлектронного вооружения 
(РЭВ) связанный с регистрацией и обработкой диагностических параметров (ДП) радио 
электронных компонентов (РЭК), что входят в его состав. Использование нового метода 
диагностирования - бесконтактного индукционного метода, нуждается в использовании новых 
диагностических моделей, которые отображают связь ДП с физико-химическими свойствами 
РЭК.  

Ключевые слова: диагностическая модель, бесконтактный индукционный метод. 
 
 

prof. Zherdev N.K., Ph.D. Kuzavkov V.V. 
DIAGNOSTIC MODEL BASIC LOGIC ELEMENTS BROADCASTER IS A SEMICONDUCTOR 

INTEGRATED CIRCUIT FOR CONTACTLESS INDUCTIVE METHODS DIAGNOSIS 
 
The article describes a new diagnostic model of basic logic element translator semiconductor 

integrated circuit for contactless inductive method of diagnosis.  
The process of determining the technical mill modern electronic equipment (REV) associated with 

the registration and processing of diagnostic parameters (AP) radio electronic components (RECs), which 
are part of it. Using a new method of diagnosis - non-contact induction method requires the use of new 
diagnostic models that display communications DP with physico-chemical properties of the RECs.  

Keywords: diagnostic model, contactless inductive method. 
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RESEARCH OF METHODS AND TECHNICS, TECHNNOLOGICAL CONTROL 

MEANS (MODIFICATION) OF PROPERTIES OF SEMICONDUCTING MATERIALS 
AND SOLID-STATE ELECTRONIC DEVICES 

 
In this article were investigated methods and techniques, technological control means 

(modification) of semiconducting properties of materials and solid-state devices of electronics and 
optoelectronics using ionized radiation. 

Keywords: fast electron, neutron, gamma quanta, binary compounds, solid solutions, solid-state 
device. 

 
Introduction. The current stage of solid-state electronic devices development is characterized 

by using a broad range of semiconducting materials. This primarily refers to optoelectronics, which 
material basis comprises binary compounds А2В6,  А3В5 and their solid solutions. Silicon still 
prevails in discrete and integrated solid-state electronics. For today, because of limited possibilities, 
manufacturers of such materials cannot fully control their properties. Doping of impurities, thermal 
and in-field processing - this is the list of basic control means of structural and physical properties 
of semiconducting materials and devices based on them. These tools and similar to them are not 
able to manage all characteristics of products and in limited range of their values. First of all it is 
about, for example, kinetic and structural parameters of materials transport of current coefficients of 
devices with p-n-junctions, quantum efficiency of radiators, and resolution capability of 
photodetectors. 

Analyses of recent research. Last years, a certain attention was paid to application of high-
energy microparticles: high-energy electrons and neutrons, gamma quantum. A variety of nature of 
such microparticles in itself help and suggests a wide range of management capabilities (modify) of 
parameters of solid-state electronic devices with their help. However, preconception due to 
destructive effects of such microparticles in terms of nuclear explosion, danger of their streams for 
operators and related problems of using generators - all these are factors that impede the 
development of this scientific and technical direction. 

For today, radiation physics and technology of solid-state solutions of semiconductor 
compounds of the groups А2В6, А3В5, and devices based on them, as well as products of solid-state 
microelectronics and sensing are not well developed. This touches on issues of modification using 
microparticles with high energy structural and optical properties of semiconductor compounds, 
static and dynamic parameters of individual circuits, the efficiency of solar cells and optical 
quantum generator. 

The aim of the article is to research methods and techniques, technological control means 
(modification) of properties of semiconducting materials and solid-state electronic devices, 
optoelectronics using ionizing radiation on the basis of research about change of physical processes 
of electrophysical properties and parameters for increasing resistance to radiation and devices 
reliability. 

The main material. As it was mentioned earlier, irradiation of monocrystal by fast neutrons 
with energy 5,14=nE MW leads to Frenkel defects and nuclear (transmutation) doping, as for 
irradiation by fast electrons with energy 5,4=eE MW and by ions with 100=iE  KW leads only to 
Frenkel defects. The degree of disorder depends on intensity and irradiation dose. When a certain 
number, defects can cause volume change of crystal, emergence of specific forms such as pores etc. 
When fast particle moves a large number of disturbed from equilibrium state and displaced atoms 
(ions) appear in compound - cascaded increase of defects (collision cascade). 
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The time and development of a single cascade is ~ (10-14–10-13) of a seconds. After this, take 
places the primary stage of relaxation of irradiated sample, including spontaneous recombination of 
the biggest part of appeared defects. This stage lasts about (10-13-10-11) a second. The secondary 
stage: evolution of defects remaining after the primary stage (they are called persistent defects). 
This stage is controlled by annealing process and diffusion accompanying it. This stage lasts from 
few hours to several days. 

There were given physical conditions while using ionized radiation inn radiation modification 
of bipolar, field-effect transistors, solar cells and integrated circuits. For drift-free transistors with 
homogeneous thick enough base if there are only volumetric changes, the expression for the change 
while irradiation of static current transfer ratio coefficient in with common-emitter 

021Еh ,  is  the 

following: 
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Where tK  - corresponds to material and level of injection in transistor base; 

021Еh  - the 

value Еh21  before irradiation. 

Depending  on  the  use  of  transistors  together  with  current  transfer  ratio  Эh21  during 
irradiation it is necessary to take into consideration changes and other parameters: increase of 
saturation voltage of collector-emitter 

насКЕU ; decrease of module coefficient of current transfer 

at high frequency Еh21  and increase noise coefficient  ШK  . The changes of transistor parameters 
while irradiation is well-coordinated with modern presentation about mechanisms of their radiation 
damage and can be computational method including changes of electrophysical parameters ( mt ,,n ) 
in corresponding areas of transistor configuration. 

These conditions of ensuring radiation resistance in manufacture of powerful and microwave 
bipolar transistors. 

The  main  reason  which  caused  the  change  of  parameters  of  devices  with  change  Однієї з 
основних причин, що викликають зміну параметрів приладів з MOS structure under influence 
of ionized radiation, is creation of positive bulk charge in the dielectric layer, which modulates 
channel conductivity of field transistor.  

The problem of increasing radiation resistance of MIS transistors could be solved on the basis 
of choice of corresponding dielectric coating and additional counter doping (Cr, Pt і ін.). 

The main cause of parameters degradation of solar cells is reducing of the lifetime of minority 
current carriers t  and as a result, diffusion length of minority current carriers L. In turn, the 
reduction of t  and L is determined by introduction of bandgap semiconductor material for solar 
cells  of  "deep"  levels  of  radiation  defects,  which  are  effective  recombination  centers  of  minority  
carriers. 

The choice and number of parameters according to which is estimated radiation resistance of 
integrated circuit depends on the functional purpose of integrated circuits in electronic system. 
Integrated circuit is a complex heterogeneous system that includes materials with metal, dielectric 
and semiconducting properties. 

Firstly, the main attention in development of integrated system with high radiation resistance 
is given to increasing of radiation resistance of these elements, because the most significant changes 
while irradiation of integrated system test parameters of semiconducting elements. 

In general, development of radiation-resistant semiconducting devices and circuits is a 
compromise task, because, as a rule, we can achieve high radiation resistance, usually only under 
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condition of decreasing norms of some electrical characteristics of devices which are, in turn, 
regulated by the terms of use. 

In order to study the results of radiation modification were considered methods for measuring 
the parameters of objects. Methods of application are adapted to manufacturing and irradiation of 
products. A special interest to the materials of electronic technology represents an opportunity to 
determine electrically passive impurities. Therefore, the article considers the application of the 
methodology for determining the amount of oxygen in materials. 

The basis of the method is nuclear reaction  ( ) Npn 1616 ,0  , which occurs during irradiation of 
the analyzed sample by fast neutrons with the energy of 14, 5 MW. The decay of the radioisotope 

N16  which was formed (half-life of 7, 14 s), occurs the emission of electrons and gamma quantum 
of high energy. This allows to identificate  N16  of the presence of other radioisotopes. The oxygen 
content is determined by comparing the activity of the test and reference samples. 

To investigate the homogeneity of the composition of objects both in volume and in the 
surface used masspektrometr of MS-7201M type, which  is designed for qualitative and quantitative 
chemical analysis of the isotopic composition of the surface of metals, semiconductors, dielectrics, 
thin films, etc. 

The method of secondary ions massspectroscopy is based on secondary ionic emission. It lies 
in dislodging by accelerated to the energy of 1-15 KW ions (as rule inert gases) of secondary 
particles, which characterize the sample composition. The mode was chosen in such manner, that 
layer by layer destruction is 50 Å. Analysis sensitivity of impurities was 10-2 - 10-3 rel. %. 

Electrophysical characteristics of semiconductor materials were investigated by methods of 
Hall and their temperature dependence. This allowed with sufficient probability obtain information 
on the energy levels, and with them - classification of types of impurities and radiation defects. The 
distribution of impurities and defects in the bulk samples were investigated by these methods of 
chemical stripping of layer material. 

The methodology of using laser phase meter for diagnostic of electrophysical parameters of 
objects before and after modification.  

Laser diagnostic methods of optical properties of semiconductor crystals are based on the 
measurement result of interaction with them electromagnetic wave. Her handling of the matter 
described by two optical constants: refractive index )(wn  (phase constant) and absorption index 

)(wk  (constant amplitude) that characterize this matter: 
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де E , w , x  – electric tension, cyclic vibration frequency and straight-trout track 
of electromagnetic wave, respectively.  

As a result of interaction with substance occurs phase change to quantity jD : 
 

nxnx
c

D
l
p=Dw=jD 2 ,                                              (7) 

 
where l  – the length of radiation wave.  
By such manner, while measuring the phase change )(tjD  accordingly (7) in impulse 

excitation of semiconducting crystal, we can find nD , and absolute value of nonequilibrium carrier 
concentration and lifetime t   (at a certain level of disfunction 0E , j ).  
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Investigation of physical processes and methods of radiation modification of 
semicondacting materials. Process models of ionizing radiation influence on electrophysical 
materials were created. In the model process of radiation change of electric properties was defined 
that concentration of free charge carriers, for example, electrons, changes under radiation dose Ф in 
such manner:  
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wherе n0, n – concentration of electrons before and after radiated emission respectively; Ki – 

speed of i-type defects introduction;  EF – Fermi position; Ei – energy level of i-type; gi – spinar 
degeneracy factor. 

 
Charge carrier mobility changes under radiation effect: 
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where PIPD mmm ,,  - component parts of mobility are determined by carrier scattering on 

radiation deffects, ionized chemical impurities, optical lattice vibrations. 
Particularly sensitive parameter to the action of radiation in semiconductor materials is the 

lifetime of charge carriers. To analyze this issue we introduce the coefficient of radiation changes of 
the lifetime of charge carriers Kτ: 
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where τ, τопр. – lifetime of charge carriers before and after radiation respectively. 
Кτ coefficient is determined by many factors, including speed of recombination center 

introduction, their effectiveness and capture cross section of charge carriers.  
Models of radiation changes of structural properties are based on the theory of cluster defect 

formation. By means of such models are analyzed mechanisms of radiation change in electrical 
properties of silicon binary compounds of А2В6, А3В5 groups and their solid solutions under 
irradiation by fast electrons and neutrons, gamma quantum. 

Bulk singlecrystals and epitaxial layers of silicon. Both in bulk samples and epitaxial layers of 
silicon conductivity changes in neutron, electron irradiation with high-energy are pr to the 
formation of predominantly disordered regions, while gamma irradiation - Association of impurities 
with  point  defects.  In  all  cases,  the  annealing  to  723  K  is  almost  complete  recovery  of  the  
resistivity. 

2 types of the subcoat-layers systems were investigated. The first one is n-p-transition: 
epitaxic layer of silicon 16.10-6 m in thickness, doped with phosphorus to a resistivity 4,5.10-2 
Om.m, lined with silicon doped with boron to a resistivity 1.10-1 Ohm. The second layer is used for 
p-silicon thickness 20.10-6 m doped with boron to a resistivity 3,0.10-2 3,0.10-2 Ohm on boron 
doped p +-substrate resistivity 5.10-5 Ohm. 

Irradiation of silicon layers by gamma rays doses up to 2.1022 m-2 increases the concentration 
of charge carriers in comparison with output values. This effect can be explained by the transition 
of impurity atoms into electrically active state. In silicic systems such as p-p +, in addition, there are 
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"blurring"  of  the  profile  of  distribution  of  charge  carriers  in  depth  of  the  layer  and  the  electric  
displacement of boundary between the layer and the substrate in high-resistivity arear. 

Irradiation of silicon layers by electrons with energie of 2.3 and 3.0 MW to dose of 1.1020 m-2  
insignificantly increase the concentration of charge carriers by switching impurity atoms into active 
state.  After  the  dose  of  1.1020 m-2,  occurs  decreasing  of  carrier  concentration.  The  speed  of  their  
output in the layers depends on its initial value, concentration and type of doping impurity, such as 
substrate. Its magnitude is higher than that of bulk single crystals of silicon. 

From the dose of 1.1020 m-2, irradiation with electrons reduces the mobility of charge carriers. 
The  relative  changes  of  this  parameter  in  absolute  value  is  less  than  the  change  of  their  
concentration. 

In n-p- type systems np-type electron irradiation on the profile of distribution of electrical 
resistivity in depth of layer appears is a high-resistivity area, type and position of which depends on 
the dose. 

Binary compounds А3В5. Advanced Radiation Technology of semiconductor compounds 
А2В6 and А3В5 types . The main attention is given to the most popular materials - gallium arsenide 
phosphide. The GaAs  layers were produced by liquid-phased epitaxy ( LPE ) in the gamma- 
radiationfield and without it. Then these layers were irradiated by fast electrons and neutrons. The 
methods of irradiarion and study of the properties of these layers were above described. Irradiation 
of gamma quants during the epitaxy of layers provides more equilibrium crystallization conditions 
and increases the contribution of the tangential component of the growth rate . 

In  the  layers  obtained  without  gamma  radiation,  there  is  a  more  complex  dependence  from  
dase of the electrical and luminescent parameters. This can be explained by complex composition of 
impurities, which interact with radiation effects in different mannars. Prediction of the properties of 
these layers and their use in products, which can be under irradiation, significantly complicated.  

Analysis of the main parameters of the layers before and after different doses of neutron 
irradiation shows that at low doses (up to 1015 sm-2) and high initial concentration of free charge 
carriers in the layers of the electrical properties are improved: reduce concentration and increase 
mobility of charge carriers. The degree of their change does not depend on the type of dopant . At 
higher doses there is a compensation layer material radiation defects. This is reflected in a decrease 
in the concentration of charge carriers and their mobility and increasing the resistivity of the layer. 
Changing of the layer parametres doesn’t depend on the type of dopant . 

Investigation ionized radiation impact on gallium phosphide gave similar results. 
Single crystals of solid solution CdxHg1-xTe (CMT cadmium-mercury-telluride). The research 

of CMT crystals showed that they were heterogeneous according to their chemical and phase 
components, their structure inherent significant imperfections. 

Obviously, radiation processing by fast electrons caused formation of donor-type radiation 
defects, whereby density of electrons increases. Indirectly, about this indicates decrease of the Hall 
coefficientt with increasing doses of electrons. 

The investigation of the influence of fast neutrons showed that the range of values used dose 
values of electrical conductivity, Hall constant and Hall conductivity monotonically decreasing. The 
variation of electrical parameters like they change fast electrons irradiation doses greater than 1015 
sm-2. These changes can be explained as well as the change of parameters in the electron 
irradiation. 

Conclusion. The results analyses shows that the main result of the influense of ionizing 
radiation on CdxHg1-хTe is increasing of electron density:  

at low-magnification irradiation the increasing of electron concentration is due to increase of 
concentration of Frenkel pairs; 

at high-energy irradiation - due to the appearance of uncompensated singly charged interstitial 
atoms of mercury. In the first case the defects are usually stable at relatively low temperatures and 
do not cause changes in the mechanism of scattering in the source material. In the second case, the 
temperature stability of defects is much higher. Radiation methods and controls (modifications) 
solid-state electronics devices parameters can be an effective lever for progress in this area. 
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У статті проводиться дослідження методів і методик, технологічних засобів керування 

(модифікації) властивостями напівпровідникових матеріалів і приладів твердотільної 
електроніки й оптоелектроніки з використанням іонізуючих випромінювань. 
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МАТЕРИАЛОВ И ПРИБОРОВ ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 
 
В статье проводится исследование методов и методик, технологических средств 

управления (модификации) свойствами полупроводниковых материалов и приборов 
твердотельной электроники и оптоэлектроники с использованием ионизирующих излучений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА ВЕЕРНОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ 

ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК КОНТУРОВ РЕПЕРНЫХ ЗНАКОВ НА ПЕЧАТНЫХ 
ПЛАТАХ 

 
В результате получения контурного аппарата при обработке изображений печатных 

плат, полученный массив включает достаточно большого количества точек. Для последующего 
анализа данное количество точек является избыточным. Таким образом, для последующей 
обработки  необходимо провести минимизацию данных – выделить из массива характерные 
точки, как наиболее информативные. Выделение характерных точек приводит к уменьшению 
объема обрабатываемой информации. Как один из методов при выделении характерных точек 
выбран анализ функции кривизны контура. Для нахождения координат характерных точек 
использовался веерный интерполятор первого порядка. В результате применения алгоритма 
веерной интерполяции для выделения характерных точек контуров реперных знаков на 
печатных платах достигнуто уменьшение массива точек, которые описывают контур, без 
потерь информативности для последующего его анализа. 

Ключевые слова: реперные знаки, характерные точки, печатная плата. 
 

Вступление. При технической диагностике изделий микроэлектроники, например 
печатных плат, используют метод контроля, который базируется на позиционированиии 
изображений контролируемой платы относительно эталона [1, 2]. Позиционирование 
осуществляется по реперным знакам – объектам заданной формы, наносимым на ее 
поверхность. Для решения данной задачи необходимо реализовать все этапы обработки 
изображений, поступающих для контроля. Одной из операций такой обработки является 
прослеживание контуров реперных знаков.  

Постановка задачи. В результате прослеживания контура реперных знаков  получаем 
массив из достаточно большого количества точек. Для последующего анализа данное 
количество точек является  избыточным. Таким образом, для последующей обработки  
необходимо провести минимизацию данных – выделить из массива характерные точки (ХТ), 
как наиболее информативные. Выделение ХТ приводит к уменьшению объема 
обрабатываемой информации.  

 

Poi(xpo,ypo)

Pni(xpn,ypn)

D

 
 

Рис. 1. Выявление прямолинейности участка контура с помощью интерполяционного 
отрезка 
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Одним из методов при выделении ХТ является анализ функции кривизны контура. Для 
нахождения  координат ХТ используется веерный интерполятор первого порядка [3]. С его 
помощью производят подбор наиболее длинного прямолинейного участка между двумя 
точками контура ),( 000 ppi yxp  и  ),( pnpnni yxp . При этом расстояние от промежуточных 
точек участка контура до интерполяционного отрезка не должно превышать заданного 
порога D  (рис. 1). 

Решение задачи. При дискретном описании контурных точек функция кривизны для 
участка  i  контура  определяется следующим образом: 
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где: 00 , pp yx – координаты точки начала интерполяционной прямой;  

        pnpn yx ,   – координаты точки конца интерполяционной прямой.   
Длина i -того интерполяционного отрезка  определяется так: 

[ ] 2
122 )()( popnpopni xxyyh -+-=   .                                         (2) 

Кривизна контура для i -того участка iD  контура определяется как максимальное 

расстояние между точками niijjj PPyxP ,),( 0=  и точками интерполяционной прямой  

niijjj DDdydxD ,),( 0= при том, что niniii PDPD == ,00 : 

                         |||| jjjji dyydxx -+-=D  .                                                     (3) 
Алгоритм веерной интерполяции включает следующие шаги : 
Шаг 1. Начальная точка прослеженного контура ),( 00 yx   вводится в буферное 

устройство. 
Шаг 2. Выбирается точка контура ),( nn yx . Вычисляется длина интерполяционного 

отрезка и определяется его наклон.  
Шаг 3. Вычисляются расстояния iD  между соответствующими точками кривой и 

интерполяционным отрезком. 
Шаг 4. Значения iD  сравниваются с порогом D . При этом ХТ kP  определяется, исходя 

из условий: 
                  { ),( jjjk yxPP = ,  }kj PP =+10 ,  если D>D i  .                                                 (4) 

В буферное устройство вводятся координаты точки ),( jjj yxP  и процесс продолжается с 

шага 2.  Если ни одно из значений iD  не превышает D , то длина интерполяционного отрезка 
увеличивается. Критерием остановки алгоритма является просмотр полного массива 
прослеженных точек контура и пересечение текущего отрезка прямой с начальной точкой 
просмотра. На рис. 2  выделены ХТ на замкнутом контуре, исходя из (3) . 

На риc. 3 приведен фрагмент печатной платы с выделением ХТ контура, координаты 
которых достаточно точно дают возможность описать его. 

Таким образом, достигнуто уменьшение массива точек, которые описывают контур,  
без потерь информативности для последующего его анализа.  
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Рис. 2. Выделение ХТ на замкнутом контуре 

 

               
а                                                  б 

 
Рис. 3. Выделение ХТ:  изображение контура печатной платы (а);  результат 

выделения ХТ (б) 
 

Выводы. В целях снижения объема обрабатываемой информации при анализе 
контуров реперных знаков на изображениях печатных плат, выполнено выделение 
характерных точек  при использовании алгоритма веерного интерполятора первого порядка. 
Показано, что в результате применения данного алгоритма было достигнуто уменьшение 
массива точек, которые описывают контур,  без потерь информативности для последующего 
его анализа. Полученные результаты можно рекомендовать для анализа контуров 
изображений геометрических фигур, для которых существует необходимость повышения 
быстродействия обработки контуров. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Готра З. Ю. Технология микро-электронных устройств / З.Ю. Готра, Справочник. – М.: 

Радио и связь. – 1991. –528 с. 
2. Грачев А.А. Поверхностный монтаж при конструировании и производстве электронной 

аппаратуры / А.А. Грачев, А.А. Мельник, Л.И. Панов. – ЦНТЭПИ ОНЮА. –2003. – 427 с. 
3. Крылов В.Н. Вторичные преобразователи сигналов изображений. / В.Н. Крылов, М.В. 

Максимов. – Одесса : Астропринт, 1997. – 176 с. 
 

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



 28 

к.т.н. Козина Ю.Ю. 
ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМУ ВІЯЛОВОЇ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ 

ХАРАКТЕРНИХ ТОЧОК КОНТУРІВ РЕПЕРНИХ ЗНАКІВ НА ДРУКОВАНИХ ПЛАТАХ 
 
У результаті отримання контурного апарату при обробці зображень друкованих плат, 

отриманий масив включає достатньо велику кількість точок. Для подальшого аналізу дана 
кількість точек є надлишковою. Таким чином, для подальшої обробки необхідно провести 
мінімізацію даних – виділити з масиву характерні точки, як  найбільш інформативні. Виділення 
характерних точок призводе до зменшення  об’єму обробляємої інформації. Як один з методів 
при виділенні характерних точок обрано аналіз функції кривизни контуру. Для знахождення 
координат характерних точок використано віяловий інтерполятор першого порядку. В 
результаті використання алгоритму віялового інтерполятору для виділення характерних точок 
контурів реперних знаків на друкованих платах, досягнуто зменшення масиву точок, які 
описують контур, без втрат інформативності для подальшого його аналізу.  

Ключові слова: реперні знаки, характерні точки, друкована плата. 
 

Ph.D. Kozina Y.Y. 
APPLICATION ALGORITHMS OF FAN INTERPOLATION FOR ISOLATING THE 

CHARACTERISTIC POINTS OF THE CONTOUR FIDUCIALS ON PRINTED CIRCUIT BOARDS 
 
By producing a contour in the image processing apparatus PCBs resulting array comprises a 

sufficiently large number of points. For further analysis, this number of points is redundant . Thus, for 
further processing necessary to minimize data - select from an array of characteristic points as the most 
informative. Selecting of characteristic points reduces the amount of information processed. As one of the 
methods in the allocation of characteristic points selected contour curvature analysis functions. For 
finding the coordinates of the characteristic points used harp interpolator of  first-order. As a result of 
applying the algorithm the harp interpolation for selecting of characteristic points contours of fiducials on 
printed circuit boards achieved a reduction of the array of points that describe contour lossless 
informative for subsequent analysis. 

Keywords: fiducial marks, characteristic points, PCB. 
 

 



 29 

УДК 621.317                                                                          к.т.н. Кольцов Р.Ю. (ВІКНУ) 
д.т.н., проф. Вишнівський В.В. (ДУТ) 

Сєрих С.О. (ДУТ) 
 

ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОЗАХИШЕНОСТІ РАДІОЛІНІЙ ІЗ СКЛАДНИМИ 
СИГНАЛАМИ ПРИ МАЖОРИТАРНОМУ КОДУВАННІ 

 
Запропоновано модель приймача складних дискретних частотно-фазоманіпульованих 

сигналів (ДЧФМС), яка завдяки раціональному вибору параметрів складових частин пристрою 
обробки та застосуванню мажоритарного кодування забезпечує підвищення завадозахищеності 
радіоліній засобів зв'язку. В статті виконано раціональний вибір місця застосування кодування 
складених структур модемів, отримано вирази для оцінки імовірності помилки ДЧФМС при 
застосуванні мажоритарного кодування проміжних складених структур сигналів, таких як 
дискретні фазоманіпульовані сигнали (ДФМС). Їхній аналіз дозволяє по-перше визначити 
додатковий рівень підвищення завадостійкості сигналу, за рахунок раціоналізації кількості 
обладнання і місця використання мажоритарного кодування, а по-друге визначити зв'язок  
параметрів складових частин складеного сигналу для удосконалення режиму адаптації до умов 
змінної дії завад. 

Ключові слова: частотно-фазоманіпульовані сигнали, мажоритарне кодування, 
завадостійкість сигналу. 

 
Вступ. Для забезпечення ефективного функціонування радіоліній в умовах дії 

потужних завад в сучасних засобах зв’язку все частіше використовують складні сигнали [1]. 
При значному енергетичному перевищенні завадою таких сигналів отримати задану вірність 
прийому можливо завдяки вдалому вибору виду складного сигналу, його параметрів та 
передусім підвищеннямзначення бази сигналів Бс. Аналіз способів боротьби з потужними 
завадами [2] вказує на необхідність застосування складних сигналів із Бс=107…108 
одиниць.Але подальшому збільшеннюБсперешкоджають обмеження. По-перше це 
обмеження смуги частот виділеної системі зв'язку в якій цей засіб працює.  По-друге 
обмеження пов'язане з постійним намаганням підвищувати пропускну здатність системи 
зв'язку і, відповідно, швидкість обміну інформаційними повідомленнями. Та головне 
обмеження постає через труднощі в реалізації пристрою обробки (ПО) складного сигналу, 
які зростають пропорційно до збільшенняБс.  

Скориставшись особливостямивидівскладного сигналу таких як дискретні 
частотноманіпульвані сигнали (ДЧМС) і дискретні фазоманіпульвані сигнали (ДФМС) за 
рахунок поєднання їх переваг у боротьбі із діючими та визначеними типами завадами та 
прихованості передавання доцільне використання складених дискретних частотно-
фазоманіпульованих сигналів (ДЧФМС). Використання складеної структури сигналу 
дозволяє покращити адаптованість засобу зв'язку до завадової обстановки зміною значень 
баз складових частин при загальній фіксованій Бс.До того ж застосуванням складовою 
структурою можливо досягти істотного спрощення в реалізації ПО сигналів. У разі коли бази 
розподілені не пропорційно, наприклад для ДЧМС – 102, а для ДФМС – 106,  то для ПО 
другого ступеня можна з метою його спрощення можна також використати принцип 
складеності, тобто складені ДФМС.Як з'ясувалось найбільший виграш щодо співвідношенні 
ускладненість–ефективність забезпечують [3] саме складові структури ДФМС. При цьому 
їхня ефективність їх залишається пропорційною до розміру Бс, а спрощення підвищується на 
три–чотири порядки.  Річ у тім,  що база складеного сигналу (СС)  дорівнює добутку баз Бн 
несучої та Бм моделюючоїпослідовностей, які формують сигнал. Через це база кожної 
складової на три–чотири порядки меншаза кількість елементів, що накопичуються, 
наприклад у регістрах зсуву (РЗ) пристроїв їх обробки. Утім далі підвищувати (більш двох) 
чисельність ступенів обробки сенсу немає, оскільки це призводитиме до погіршення 
кореляційних властивостей складеного сигналу [4]. 
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Варто зазначити, що використання складених структурних крім спрощення ПО 
забезпечує й додаткові переваги, поліпшуючи, наприклад, режим адаптації засобу зв'язку до 
змінюваних параметрів та видів завад, які діють на нього. Ще більші переваги досягають 
використанням не тільки СС, а додатковою зміною виду сигналу - використанням в першому 
ступені пристрою обробки ДЧМС. В цьому випадку сигнал засобу стає сигналом підвищеної 
енергетичної прихованості, що змінює миттєво частоту випромінювання fi з ансамблю 
Nf= . 

Застосування ДЧФМС за попередньо проведеним параметричним синтезом їх 
параметрів на максимально досягнуту в реалізації Бс знижує ефективність навмисних завад, 
але не гарантує усунення їх впливу до рівня забезпечення заданої вірності обміну 
повідомленнями. Детальний аналіз ефективності використання ДЧФМС проведений в [5], де 
отримані не тільки аналітичні вирази для визначення імовірності помилки сигналу в умовах 
найгірших завад і надані рекомендації для проведення параметричного синтезу параметрів 
складного сигналу, але отримані і чисельні характеристики рівня завад, що заважають роботі 
системи зв'язку. Їх аналіз дозволяє зробити висновки, що при обмеженій Бсрівень 
завадозахисту сучасних засобів зв'язку не має достатнього запасу вірності 
прийманняінформаційних повідомлень на окремі умови дій завад, особливо при 
комплексному впливі навмисних та ненавмисних енергетично потужних завад. Тому пошук і 
аналіз напрямків дій по удосконаленню засобів особливо їх ПО, що направлені на 
підвищення їх завадозахищеності без суттєвих додаткових енергетичних витрат є 
актуальним. 

Постановка задачі. Так як підвищення структурної ефективності сигналів, пов'язане із 
переобладнанням блоків їх формування і обробки,менш затратне, бо слабко впливає на 
енергетичну компоненту і відповідно не потребує кардинальної зміни характеристик 
енергетичних блоків засобу зв'язку, то цей напрямок удосконалення раціональний. 
Реєстрація помилкового рішення при прийманні елементу складного сигналу виникає у 
вирішальному пристрої ПО, що і впливає на значення імовірності помилки Qп. Якщо 
вибором виду сигналу, параметричним синтезом його параметрів рівень 
завадозахищеностірадіолінії не досягнуто, то необхідно застосовувати додаткові міри та 
засоби – такі, як кодування і реалізуючи їх декодери.Застосування мажоритарного кодування 
СС один з напрямків, що повинен покращити завадозахищеність засобу зв'язку і потребує 
дослідження і підтвердження методом порівняння значень Qпдля СС із кодуванням та без. 

Тому метою статті є отримання виразів для оцінки імовірності помилки ДЧФМС при 
застосуванні мажоритарного кодування проміжних структур (ДФМС), аналіз якої дозволить 
по-перше визначити додатковий рівень підвищення завадостійкості сигналу, що очікується, а 
по-друге визначити його зв'язок з параметрами ДФМС та ДЧМС для удосконалення режиму 
адаптації до умов дії завад. Так як і в [5] доцільно скористатися ітераційним метод аналізу за 
рахунок поступової зміни оцінки вхідних умов, тобто їх уточнення, до найгіршого стану - 
значного енергетичного перевищення завадою сигналу як для окремих частин так і для ПО в 
цілому. Наслідком протидії впливу завад є часткова зміна параметрів СС сигналу, що в свою 
чергу потребує застосування методів математичного моделювання тієї частини обладнання 
засобу зв'язку, що змінюється найбільш. 

Основна частина. На початковому етапі аналізу необхідно визначитись із сутністю 
мажоритарного кодування та місцем його використання в ПОскладених ДЧФМС для 
підвищення завадозахищеності радіолінії, узявши до уваги простоту реалізації ПО 
зазначеного сигналу. 

Сутність методу мажоритарного кодування полягає в наступному. Кожне повідомлення 
обмеженої довжини (або структурна послідовність складової частини сигналу) передається 
кілька разів,  частіше всього -  три рази.  Оброблені повідомлення запам'ятовуються,  а потім 
проводиться їхнє порозрядне порівняння. Судження про правильність прийому виноситься за 
збігом більшості з кількості прийнятих копій сигналу методом «два з трьох».При 
мажоритарному декодуванні для кожного інформаційного символу формується непарне 
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число оцінок шляхом додавання по модулю 2 певних комбінацій символів прийнятого коду у 
вирішальному пристрої. Рішення про справжнє значення прийнятого символу приймається за 
мажоритарним принципом, тобто якщо більша кількість оцінок дорівнює 1, то приймається 
саме таке рішення [6].  Застосування мажоритарного кодування для ДЧФМС потребує 
використання складової структури моделі ПО і відповідно визначення місця його 
застосування. Оскільки стрибки по частоті для ДЧМС пов'язані не тільки із зміною 
параметрів складеного сигналу на який впливає завада, а і на втрати при розповсюдженні 
(зміна частоти), появу додаткових демаскуючих ознак за рахунок виникнення періодичності 
(циклу при повторі), що завідома зменшує завадозахист засобу, то місцем використання 
кодування обрано першу ступень складеного ДФМС.Тоді модель приймача ДЧФМС з 
мажоритарним декодуванням першого ступеня складеного ДФМСможе мати вигляд рис. 1. 

 
 
При обробці ДЧФМС на прийняття рішення про правильність приймання біта сигналу 

впливає кожне значення елемента несучої послідовності (НП) складеного ДФМС, що 
отримане в результаті демодуляції ДЧМС. Сутність мажоритарного декодування для 
ДЧФМС полягає в визначені функції правдоподібності, що виявляється за сукупністю 
значень елементів НП всіх дозволених кодових комбінацій. При мажоритарному декодуванні 
дозволеними є всі комбінації, а для прийняття правильного рішення про інформаційний 
сигнал більше половини елементів Nе повинні бути прийняті безпомилково. А так як при 
цьому кожна НП передається на окремій частотній позиції, то цим і досягається підвищення 
завадозахищеностірадіолінії при дій найнебезпечної[5]багаточастотної завади. Тому для 
визначення при прийманні ДЧФМС з мажоритарним кодуванням скористаємось виразами 
з [5]із подальшим уточненням ймовірності помилки від сумісного впливу шуму і завади : 

 
,                                                        (1) 

 
де Qпзm– ймовірність поразки завадою m елементів сигналу з Nе,  що дорівнює базі 

першої складової фазоманіпульваного сигналу івикористовуються для передавання елементу 
моделюючої послідовності (МП) складеного ДФМС; 

Qпm– ймовірність помилки в прийманні сигналу, m частот якого вражені завадою. 
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Рис. 1. Модель приймача ДЧФМС з мажоритарним декодуванням першого 
ступеня складеного ДФМС 
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Якщо обирати Nе непарним та скористатися схемою послідовності незалежних 
випробувань [6], то ймовірність – Qпm для ДЧФМС: 

 
,                                                              (2) 

 
де Qпmk- ймовірність помилкового прийому «k» елементів з Nе.  
З метою визначення Qпmkпотрібно оцінити ймовірність помилкового прийому кожного 

елемента НП кожним з УФ (рис. 1) на вхід якого потрапила завада. При цьому слід рахувати, 
що не всі елементи НП потрапивши на вхід УФ спільно з завадою, прийняті невірно, а серед 
k помилково прийнятих елементів, j–я частина прийнята помилково через вплив завади 
спільно з шумом,  а k-j під впливом тільки шуму. Використовуючи елементи комбінаторики 
отримуємо наступне. Якщо тільки j елементів НП прийняті невірно, при багаточастотній 
заваді на m - частотних позиція сигналу, то число поєднань подій, що полягають у 
помилковому прийомі елементів сигналу при дії шуму і завади дорівнює . Відповідно 
число поєднань, події в яких помилкове прийняття елемента є слідством впливу тільки шуму, 

визначається як . Тоді ймовірність помилкового приймання k елементів із Nе: 
 

Qпmkj .                                                           (3) 
 
Повну імовірністьQпmkj помилкового прийому в (3) можна представити так: 
 

Qпmkj= ,                                            (4) 
 
де Q1, Q2 – ймовірності помилкового прийому елемента НП при спільній дії шуму і 

завади і тільки шуму відповідно, які повинні враховувати розподілення енергії сигналу Есна 
кожний елемент НП та визначаються наступними виразами: 

 

F[( ] .                                               (5) 

 

 ,                                                      (6) 

 
де Рз, Рс – потужності завади і сигналу відповідно; 
С – запас на шум у відношенні сигнал-шум; 
h2

птр–відношення енергії сигналу ДФМС до спектральної щільності завади при якому 
досягається вірність, що потребується. 

З урахуванням цього остаточно ймовірність помилкового прийому ДЧФМС з 
мажоритарним кодуванням має вигляд: 

 

. (7) 

Аналіз цього виразу свідчить, що знаходження  трудомісткий процес, що потребує 
перебору великої кількості комбінацій і обліку багатьох доданків,  а з пошуком – 
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він стає ще й багатократним. Тому розрахунок  за (7) доцільно виконувати при 
обмеженні вхідних параметрів ДЧФМС. Цікавість представляє: наскільки доцільне 
використання мажоритарного кодування; як воно залежить від зменшення вимог до вірності 
приймання повідомлення для одного типу сигналів. Такий підхід повинен визначити: 

- чи доцільне ускладненням алгоритму роботи приймача ДЧФМС; 
- які значення довжини НП забезпечують найбільшу завадостійкість сигналів в умовах 

навмисних завад; 
- напрямок подальшого підвищення ефективності складних сигналів та спрощення 

реалізації пристроїв їхнього формування та обробки, тобто покращення співвідношення 
«витрати на реалізацію – досягнений ефект». 

Розрахунки, що дозволили визначити завдяки (7) показник, який оцінює рівень впливу 
потужних завад η=Рз/Рс при Qпз=10-5 та η'  при Qпз=10-3 для змінних Nе та Mf, зведені до 
таблиці 1 татаблиці 2. Показник є визначним і за методикою викладеною у [8] дозволяє 
провести оцінку завадозахищеності ПО засобів зв’язку радіоліній. 

 
Таблиця1 

Порівняння ефективності застосування мажоритарного кодування в приймачах 
ДЧФМС зі змінними параметрами Мf та Ne при ∆F=2 ГГц;Rінф=100біт/с; 739,202

2 =h ; 
С= 4,58; k=1; d=2 (сигнал протилежний) 

 
Таблиця 2 

Порівняння ефективності застосування мажоритарного кодування в приймачах 

ДЧФМС зі змінними параметрамиМfтаNe 
∆F=2 ГГц;  Rінф=100біт/с; 565,342

2 =h ; С= 7,63; k=1;d =2 
 

Ne=1 Ne=511 Ne=4095 Ne=16383 Ne=1597151 
Мf 

h(дБ) h¢(дБ) h h¢ h h(дБ) h¢(дБ) h h¢ h 

3 43,76 58,85 43,75 58,85 43,75 58,85 43,76 58,85 49,18 58,67 

5 46,63 57,15 46,63 57,15 46,63 57,15 46,62 57,15 49,18 58,67 

7 47,29 55,38 47,29 55,38 47,28 55,38 47,29 55,39 49,3 58,66 

9 47,21 54,37 47,21 54,37 47,21 54,37 47,22 54,38 49,26 58,62 

 

Ne=1 
 Ne=511 Ne=4095 Ne=16383 Ne=1597151 

Мf h(дБ) 
 

h¢(дБ) 
 

h 
 

h¢ 
 

h 
 

h¢ 
 

h 
 

h¢ 
 

h 
 

h¢ 
 

3 
 

43,66 58,75 43,65 58,65 43,65 58,75 43,66 58,75 48,71 58,57 

5 
 

46,44 57,0 46,44 57,0 46,44 57,0 46,44 57,0 46,93 56,73 

7 
 

46,97 55,11 46,97 55,11 46,97 55,12 46,96 55,10 48,77 57,57 

9 
 

46,7 54,2 46,71 54,2 46,71 5421 46,72 54,21 49,18 58,64 
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Їх аналіз показує, що за відсутності завад збільшувати енергетичний запас на шум 
недоцільно, тому що підвищенням Св двічі забезпечується зростання η тільки на 0,3дБ. Це 
можна вважати похибкою розрахунків, або слідством відхилення закону розподілу шуму від 
нормального в смузі сигналу. При збільшені Мf існує межа доцільності використання самого 
мажоритарного кодування, що вказує на необхідність пошуку раціональності в 
співвідношеннях Nе та Мf при обмеженій смузі системи зв’язку. Так, при змінні Мf від 3 до 5, 
η збільшується на 2,5дБ, а при зміні з 5 до 7 на 1,5 дБ, при Мf 7, наприкладМf=9 складає -
0,8дБ, що є витратним. Графіки залежності , які побудовані за результатами 
розрахунку (7)  представлені на рис.  2.  Аналіз графіків свідчить,  що за умови вимоги,  
колиQпз≤10-3 можна збільшити завадостійкість ДЧФМС на 1,5…2дБ, тобто використання 
мажоритарного кодування доцільне. Однак при Qпз≤10-5 сигнали із кодуванням 
програють сигналам без кодування 0,5…1дБ. 
 η 55 
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50 45 40 
35 

Qп  

Мf=7;h=47,02 

Ne=131071 

 

Мf=9; h=46,72 Мf=5; h=46,51 

Мf=3; h=45,72 

При ДЧФМС з мажоритарним декодуванням 
ΔFс=2·107Гц;RКУ= 100 біт/с 

 
Рис. 2. Графіки залежності для визначення η приймача ДЧФМС з мажоритарним 

декодуванням 
 
Висновок.Таким чином, при дії потужних завад коли η≥50дБ застосування ДЧФМС з 

мажоритарним кодуванням і реалізація пристроїв їхньої обробки можлива за умовиколи 
вимога вірності передавання повідомлень визначається -Qпз≤10-3 є достатньою. У випадку, 
коли η≤40-45дБ, що більш відповідає реальним умовам, доцільно використовувати ДЧФМС 

55 50 45 40 



 35 

без кодування з максимальною базою ДФМС. При збільшені η на порядок розв’язання 
проблеми забезпечення завадозахищеностірадіоліні, що вимогається можливе тільки в 
енергетичний спосіб, тобто підвищенням потужністі передавача засобу зв’язку.  

Результати оцінювання ефективності мажоритарного кодування складеного сигналу на 
підставі визначення та порівняння значень ,  обчисленого згідно з (7)  та 
допоміжними виразами (2), (3), (4) як і результати розрахунку η, свідчать про обмежену 
доцільність його використання, коли значення бази складових частин не перевищують 
порядок 102…103 одиниць. Ускладнення ПО при значнихБс зростає не пропорційно до 
виграшу від застосування кодування і може стати збитковим.Таким чином раціональність 
використання мажоритарного кодування при зазначених обмеженнях параметрів складеного 
сигналу хоча і незначна - 1,5…2 дБ, та може бути вирішальною при активізації навмисних 
завад і достатньою для забезпечення необхідного рівня завадозахищеності засобів зв’язку 
радіоліній із складними сигналами. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ РАДИОЛИНИЙ СЛОЖНЫХ СИГНАЛОВ 

ПРИ МАЖОРИТАРНОМ КОДИРОВАНИИ 
 
Предложена модель приемника сложных дискретных частотно-фазоманипулированных 

сигналов (ДЧФМС), которая благодаря рациональному выбору параметров составных частей 
устройства обработки и применению мажоритарного кодирования обеспечивает повышение 
помехозащищенности радиолиний. В статье выполнен рациональный выбор места применения 
кодирования в составных структурах модемов, получены выражения для оценки вероятности 
ошибочного приема ДЧФМС при применении мажоритарного кодирования в промежуточных 
составных структурах сигналов, таких как дискретные фазоманипулированные сигналы 
(ДФМС). Их анализ позволяет: во-первых определить дополнительный уровень повышения 
помехоустойчивости сигнала, за счет рационализации выбора количества оборудования и места 
использования мажоритарного кодирования, а во-вторых определить связь параметров частей 
составного сигнала для усовершенствования режима адаптации в условиях изменяющегося 
действия помех.  

Ключевые слова: частотно-фазоманипуляционные сигналы, мажоритарное кодирование, 
помехоустойчивость сигнала. 
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INCREASED NOISE IMMUNITY OF RADIO SIGNALS IN COMPLEX CODING 

MAJORITARIAN 
 
The proposed receiver model complex discrete-frequency phase-shift keyed signals (DFPS), which 

is due to the rational choice of component parameters, device processing and application of majority 
coding provides increased noise immunity of links. The article made a rational choice applications coding 
in the composite structures of the modems, the expressions for estimating the probability of erroneous 
reception DFPS when using the majority of the coding in the intermediate composite structures signals, 
such as discrete phasemanipulation signals (DPMS). Their analysis allows to: firstly to determine the 
additional level increase the noise immunity of the signal, due to the rationalization of the choice of the 
number of equipment and place of use the majority of the coding, and secondly to define the 
communication parameters of the parts of the composite signal to improve adaptation in a changing steps 
interference. A model of the receiver complex discrete frequency-phase-shift keyed signals which are due 
to a rational choice of the parameters of the components of the device processing and application of a 
majority of coding provides increased noise immunity of radio communications. 

Keywords: phase-shift keyed signals, majority of the coding coding, signal noise immunity. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ФОТОПРИЕМНИКОВ 

ПРИ КОНТРОЛЕ УГЛОВОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РУЛЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
САМОЛЕТА 

 
Произведена оптимизация геометрического расположения фотоприемников с помощью 

полунатурного моделирования на лабораторной установке. Усовершенствован метод контроля 
углового перемещения рулевой поверхности самолета. Найдены оптимальные параметры 
геометрического расположения фотоприемников, позволяющие расширить диапазон измерения, 
повысить чувствительность и упростить конструкцию измерительного устройства.  

Ключевые слова: угловое перемещение, чувствительность, оптимизация, автоматизация, 
фотоприемник, полунатурное моделирование 

 
Постановка проблемы. Создание высокоточных цифровых измерительных средств, 

которые могут легко сопрягаться с современными компьютерными системами, является 
одной из основных задач при контроле параметров систем автоматического управления 
летательным аппаратом. 

Анализ последних исследований и публикаций. В работе [1] представлен 
фотоэлектрический преобразователь для измерения угла поворота рулевых поверхностей 
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самолета. Недостатком представленного устройства является отсутствие оптимального с 
точки зрения чувствительности геометрического расположения фотоприемников по 
отношению к источнику излучения. 

Целью исследования является нахождение математических моделей в каждой 
контрольной точке диапазона измерений, позволяющих оптимизировать с точки зрения 
чувствительности геометрическое расположение фотоприемников по отношению к 
источнику излучения. А также на основании полученных результатов выдать рекомендации 
по проектированию компьютерной системы контроля угловых перемещений рулевых 
поверхностей самолета. 

Основной материал исследования. 
Экспериментальная установка. Достижение цели исследования осуществлялось 

благодаря полунатурному моделированию процесса измерения углового перемещения 
рулевой поверхности самолета на экспериментальной установке представленной на рис. 1. К 
основанию 1  крепится поворотный штатив 2,  измерительная плата 3  и две подставки 4,  в 
которые устанавливаются две направляющие 5 и фиксируются в них с помощью четырех 
гаек 6. Поворотный штатив 2 оснащен ручкой с фиксатором 7 и градуировочной шкалой 8. К 
нему присоединяется Г-образный металлический рычаг 9, верхняя часть которого 
моделирует внешнюю сторону рулевой поверхности самолета. С помощью клеевого 
соединения на рычаг 9 устанавливается платформа 10 из неметаллического материала, на 
которой закрепляется держатель передающей части 11 с источником излучения 12, 
установленный на расстоянии B от оси вращения. Принимающая часть состоит рамки 13, 
нижняя часть которой крепится к направляющим 5 с помощью гаек 14, а к верхней 
присоединяется держатель приемной части 15 с фотоприемниками 16. Источник излучения 
(ИИ) 12 и фотоприемники (ФП) 16 связаны с измерительной платой 3 соединительными 
проводами 17. В начальном положении держатель передающей части 11 и приемной части 15 
находятся на расстоянии L  друг от друга при чем главная ось источника излучения 12  
совпадает с главной осью центрального фотоприемника 16. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка, моделирующая процесс измерения углового 

перемещения рулевой поверхности самолета 

Принцип работы указанной экспериментальной установки заключается в следующем. С 
помощью гаек 14 рамка 13 фиксируется на расстоянии L  от держателя передающей части 
11. Измерительная плата 3 подключается к стабилизированному источнику питания  
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(на рисунке не показан). Затем, перемещая ручку с фиксатором 6, последовательно с шагом 
 по градуировочной шкале 7 задается угловое положение поворотного штатива 2. 

Благодаря его жесткому сцеплению с Г-образным металлическим рычагом 8 и платформой 9, 
это перемещение передается на держатель передающей части 11 с источником излучения 12. 
Фотоприемники 16 воспринимают распределение интенсивности светового потока и 
преобразовывают ее в соответствующее напряжение, которое по соединительным проводам 
17 передается на измерительную плату 3. Съем сигнала осуществляется с каждого 
фотоприемника 16 в отдельности. 

Принципиальная схема. Принципиальная схема устройства представлена на рис. 2.  

 

Рис. 2. Принципиальная схема экспериментальной установки 

В состав схемы входят следующие элементы: светоизлучающий диод ( ) в ближнем 
инфракрасном диапазоне с ограничивающим резистором , фотоприемники ИК сигналов 

 c коллекторными резисторами , стабилизатор питающего напряжения 
 c высокочастотными фильтрами в виде конденсаторов  Съем сигнал 

производится цифровым мультиметром Mastech-MS8200G с резисторов . Его 
основные технические характеристики в [2]. 

Планирование эксперимента. В качестве критерия оптимизации было выбрано 
напряжения на фотоприемнике , зависящее от углового перемещения , поскольку его 
значение прямо пропорционально чувствительности исследуемого преобразователя. 
Диапазон изменения углового перемещения:  с шагом . 

Факторами, влияющими на эту характеристику, были выбраны:  
1)  – смещение по горизонтальной оси относительно главной оси источника 

излучения , мм;  
2)  – смещение по вертикальной оси относительно главной оси источника излучения 

, мм. 
В таблице 1 представлены интервалы варьирования и основные уровни факторов. 
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Таблица 1 
Уровни и интервалы варьирования факторов 

Уровни факторов Факторы 
– 1 0 + 1 

Интервалы 
варьирования 

Размерность 

 -30 0 +30 30 мм 

 -70 0 +70 70 мм 
 
 
Поскольку линейные модели позволяют определить лишь область в окрестности 

точки оптимума, то целесообразным является применение моделей более высокого порядка, 
чтобы повысить точность нахождения оптимального решения для заданного параметра 
оптимизации [3]. В проводимом эксперименте будет синтезирована квадратичная модель 
вида: 

 

 

где:     

Размещение фотоприемных элементов осуществляется в точках ортогонального 
центрального композиционного плана (ОЦКП) (рис. 3). 

 

 
Рис. 3.Размещение фотоприемных элементов в точках ОЦКП 

 
Измерения производились при трех различных значениях расстояния между 

держателем источника излучения и держателя фотоприемников , а именно: а)  мм; 
б)  мм; в)  мм. Расстояние от оси вращения объекта измерения до главной 
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оси источника излучения  мм. В таблице 2 представлены численные результаты 
исследования, а на рисунках 4-6 графические зависимости напряжения на фотоприемниках 

 в каждой точке ОЦКП для , , . 
 

Таблица 2 
Результаты реализации ОЦКП эксперимента 

 
№ 

эксп. №VD              
1  0,380 0,650 0,990 1,160 1,140 0,480 0,060 0,030 0,030 0,020 0,000 0,000 0,000 
2  0,550 0,950 1,110 1,800 1,640 1,430 0,150 0,040 0,030 0,010 0,000 0,000 0,000 
3  0,160 0,260 0,310 0,350 0,310 0,140 0,020 0,020 0,020 0,010 0,000 0,000 0,000 
4  0,070 0,100 0,150 0,300 1,370 2,820 4,530 2,970 0,450 0,130 0,110 0,030 0,000 
5  0,050 0,070 0,110 0,670 1,700 2,910 4,530 4,650 4,650 0,680 0,160 0,030 0,000 
6  0,060 0,080 0,130 0,290 1,070 1,640 2,490 1,920 0,370 0,160 0,110 0,030 0,000 
7  0,030 0,040 0,040 0,040 0,050 0,050 0,050 0,090 0,120 0,160 0,190 0,250 0,210 
8  0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,060 0,100 0,840 2,670 4,700 4,790 
9  0,020 0,020 0,020 0,020 0,030 0,030 0,040 0,070 0,100 0,150 0,200 0,250 0,250 

 
№ 

эксп. №VD              
1  0,140 0,390 0,610 0,740 0,800 0,850 0,150 0,040 0,020 0,020 0,010 0,000 0,000 
2  0,290 0,600 0,850 1,180 1,430 1,570 0,750 0,090 0,040 0,020 0,010 0,000 0,000 
3  0,090 0,220 0,280 0,340 0,350 0,240 0,080 0,020 0,020 0,010 0,010 0,000 0,000 
4  0,050 0,070 0,110 0,220 1,000 1,970 3,000 3,170 1,050 0,210 0,070 0,060 0,020 
5  0,040 0,050 0,090 0,480 1,070 1,700 2,620 3,440 3,990 0,540 0,230 0,080 0,020 
6  0,050 0,060 0,100 0,320 0,910 1,390 1,850 2,180 1,050 0,230 0,110 0,070 0,020 
7  0,030 0,030 0,040 0,040 0,050 0,060 0,080 0,170 0,560 1,380 2,000 0,600 0,510 
8  0,010 0,020 0,020 0,020 0,020 0,030 0,050 0,320 0,680 1,320 3,210 4,680 2,860 
9  0,010 0,020 0,020 0,030 0,030 0,040 0,060 0,180 0,440 0,790 1,210 0,470 0,310 

 
№ 

эксп.               
1  0,050 0,340 0,580 0,650 0,850 0,840 0,730 0,090 0,040 0,010 0,010 0,010 0,010 
2  0,040 0,320 0,500 0,590 0,880 0,900 0,940 0,150 0,070 0,030 0,010 0,010 0,000 
3  0,030 0,220 0,320 0,370 0,460 0,450 0,330 0,060 0,030 0,000 0,000 0,010 0,000 
4  0,020 0,030 0,060 0,330 0,700 1,150 1,500 1,840 1,640 0,250 0,100 0,050 0,020 
5  0,010 0,020 0,040 0,330 0,600 0,850 1,350 1,590 1,930 0,750 0,170 0,100 0,050 
6  0,010 0,020 0,040 0,230 0,510 0,710 0,890 1,100 0,810 0,150 0,070 0,030 0,020 
7  0,010 0,020 0,020 0,030 0,040 0,070 0,370 0,850 1,500 2,310 3,050 2,300 0,500 
8  0,000 0,000 0,000 0,010 0,010 0,030 0,270 0,540 0,730 1,330 1,880 2,880 0,600 
9  0,000 0,010 0,010 0,010 0,020 0,040 0,200 0,480 0,710 1,050 1,450 0,960 0,320 

 
 
Значение коэффициентов математических моделей в контрольных точках углового 

перемещения для L1, L2, L3 представлены в таблице 3.  
Оптимизация по полученным математическим моделям осуществляется с помощью 

надстройки «Поиск решений» программы для работы с электронными таблицами Excel 2010, 
входящей в состав пакета Microsoft Office [4]. Эта надстройка использует метод 
сопряженных градиентов для нахождения экстремума (минимума или максимума) 
нелинейной функции [5].  
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Таблица 3  
Коэффициенты математической модели в контрольных точках углового перемещения  

для 3,2,1 LLL  
 

 
          ,мм ,мм 

-30° 0,118 -0,04 0,17 -0,052 -0,087 0,133 0,446 -0,534 1 -16,02 70 
-25° 0,187 -0,072 0,297 -0,093 -0,155 0,240 0,767 -0,530 1 -15,9 70 
-20° 0,223 -0,120 0,388 -0,165 -0,140 0,285 1,042 -1 1 -30 70 
-15° 0,733 -0,140 0,538 -0,198 -0,470 0,145 1,477 -0,359 1 -10,77 70 
-10° 1,686 -0,192 0,498 -0,203 -0,458 -0,848 1,794 -0,281 0,327 -8,43 22,89 
-5° 2,852 -0,257 0,325 -0,080 -0,593 -2,098 2,894 -0,222 0,082 -6,66 5,74 
0° 4,096 -0,348 0,020 -0,008 -0,368 -3,793 4,178 -0,473 0,003 -14,19 0,21 
5° 3,669 -0,180 -0,022 0,002 -0,733 -3,128 3,680 -0,123 -0,004 -3,69 -0,28 

10° 2,764 -0,018 -0,040 0,002 -1,412 -1,757 2,765 -0,01 -0,01 -0,3 -0,7 
15° 0,593 0,002 -0,185 0,000 -0,405 -0,125 0,662 0,002 -0,740 0,06 -51,8 
20° 0,688 0,002 -0,510 -0,002 -0,842 0,383 1,581 0,002 -1 0,06 -70 
25° 1,019 0,000 -0,867 0,000 -1,483 0,837 2,722 0 -1 0 -70 
30° 1,013 0,007 -0,875 -0,010 -1,520 0,875 2,763 0,005 -1 0,15 -70 

 
          ,мм ,мм 

-30° 0,081 -0,012 0,078 -0,007 -0,052 0,048 0,210 -0,185 1 -5,55 70 
-25° 0,121 -0,032 0,190 -0,040 -0,092 0,153 0,478 -0,391 1 -11,73 70 
-20° 0,184 -0,060 0,277 -0,077 -0,127 0,203 0,702 -0,543 1 -16,29 70 
-15° 0,526 -0,052 0,362 -0,098 -0,278 0,052 0,959 -0,268 1 -8,04 70 
-10° 1,204 -0,093 0,413 -0,108 -0,317 -0,547 1,297 -0,215 0,399 -6,45 27,93 
-5° 1,914 -0,202 0,422 -0,148 -0,342 -1,222 1,989 -0,337 0,193 -10,11 13,51 
0° 2,670 -0,207 0,132 -0,013 -0,270 -2,295 2,712 -0,383 0,030 -11,49 2,1 
5° 3,146 -0,167 -0,087 -0,008 -0,323 -2,793 3,168 -0,258 -0,015 -7,74 -1,05 

10° 2,728 -0,020 -0,267 0,030 -1,047 -1,737 2,738 -0,011 -0,077 -0,33 -5,39 
15° 0,451 -0,097 -0,573 0,145 -0,187 0,263 1,366 -0,647 -1 -19,41 -70 
20° 0,524 -0,125 -1,065 0,198 -0,582 0,938 2,572 -0,277 -1 -8,31 -70 
25° 0,994 -0,020 -0,958 0,033 -1,387 0,888 2,842 -0,019 -1 -0,57 -70 
30° 0,564 -0,033 -0,613 0,050 -0,817 0,593 1,773 -0,051 -1 -1,53 -70 

 

          ,мм ,мм 
-30° 0,011 -0,007 0,018 -0,002 0,003 0,008 0,050 -1 1 -30 70 
-25° 0,028 -0,023 0,142 -0,028 -0,007 0,128 0,342 -1 1 -30 70 
-20° 0,052 -0,048 0,228 -0,063 -0,008 0,192 0,575 -1 1 -30 70 
-15° 0,323 -0,067 0,260 -0,065 -0,040 -0,020 0,655 -1 1 -30 70 
-10° 0,648 -0,100 0,353 -0,092 -0,067 -0,227 0,900 -1 0,983 -30 68,81 
-5° 0,937 -0,143 0,342 -0,090 -0,050 -0,515 1,120 -1 0,419 -30 29,33 
0° 1,369 -0,197 0,193 -0,058 -0,183 -0,773 1,438 -0,559 0,146 -16,77 10,22 
5° 1,526 -0,190 -0,262 0,085 -0,023 -1,148 1,718 -1 -0,151 -30 -10,57 

10° 1,541 -0,272 -0,467 0,195 -0,122 -0,947 1,807 -1 -0,349 -30 -24,43 
15° 0,433 -0,228 -0,775 0,313 -0,075 0,405 2,079 -1 -1 -30 -70 
20° 0,051 -0,273 -1,060 0,398 0,093 0,953 2,829 -1 -1 -30 -70 
25° 0,351 -0,227 -1,018 0,335 -0,437 0,968 2,518 -0,643 -1 -19,29 -70 
30° 0,078 -0,032 -0,235 0,043 -0,072 0,208 0,540 -0,517 -1 -15,51 -70 

 
Поскольку измерения в каждой контрольной точке были проведены один раз, то для 

доказательства адекватности полученных математических моделей, необходимо произвести 
дополнительные измерения. Координатная сетка экспериментальной установки позволяет 
устанавливать фотоприемники с шагом 2,5 мм. Это означает, что при реализации 
дополнительного эксперимента не удастся произвести измерения в точках с координатами 
найденного максимума. Таким образом, с целью учета ограничивающих условий следует 
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взять точки с координатами близкими к области максимума и кратными значению шага 
координатной сетки. Результаты реализации эксперимента представлены в таблице 4. 
Допустимую инженерную погрешность измерений примем равной 10%. 

 
Таблица 4  

Проверка адекватности синтезированных математических моделей в контрольных точках 
углового перемещения для L1, L2, L3  

 
 ,мм ,мм ,мм ,мм   ε, % Проверка адекватн. 

-30° -16,02 70 -15 70 0,446 0,49 -9,87 модель адекватна 
-25° -15,9 70 -15 70 0,767 0,83 -8,21 модель адекватна 
-20° -30 70 -30 70 1,042 0,99 4,99 модель адекватна 
-15° -10,77 70 -10 70 1,477 1,62 -9,68 модель адекватна 
-10° -8,43 22,89 -7,5 22,5 1,794 3,1 -72,80  неадекватна 
-5° -6,66 5,74 -7,5 5 2,893 4,3 -48,63  неадекватна 
0° -14,19 0,21 -15 0 4,178 4,63 -10,82 модель адекватна 
5° -3,69 -0,28 -2,5 0 3,679 4,69 -27,48  неадекватна 

10° -0,3 -0,7 0 0 2,764 4,65 -68,23  неадекватна 
15° 0,06 -51,8 0 -70 0,653 0,84 -28,64  неадекватна 
20° 0,06 -70 0 -70 1,581 2,67 -68,88  неадекватна 
25° 0 -70 0 -70 2,722 4,7 -72,67  неадекватна 
30° 0,15 -70 0 -70 2,763 4,79 -73,36  неадекватна 

 
 ,мм ,мм ,мм ,мм   ε, % Проверка адекватн. 

-30° -5,55 70 -5 70 0,210 0,22 -4,76 модель адекватна 
-25° -11,73 70 -10 70 0,478 0,49 -2,51 модель адекватна 
-20° -16,29 70 -15 70 0,702 0,69 1,71 модель адекватна 
-15° -8,04 70 -10 70 0,959 0,87 9,28 модель адекватна 
-10° -6,45 27,93 -7,5 27,5 1,297 1,32 -1,77 модель адекватна 
-5° -10,11 13,51 -10 15 1,989 2,14 -7,59 модель адекватна 
0° -11,49 2,1 -12,5 2,5 2,711 2,76 -1,81 модель адекватна 
5° -7,74 -1,05 -7,5 0 3,167 3,45 -8,94 модель адекватна 

10° -0,33 -5,39 0 -5 2,738 4,23 -54,49  неадекватна 
15° -19,41 -70 -20 -70 1,366 1,45 -6,15 модель адекватна 
20° -8,31 -70 -7,5 -70 2,572 2,46 4,35 модель адекватна 
25° -0,57 -70 0 -70 2,842 4,68 -64,67  неадекватна 
30° -1,53 -70 -2,5 -70 1,772 1,89 -6,66 модель адекватна 

 
αk Xmax,мм Ymax, мм Xэксп, мм Yэксп, мм Ufdтеор. Ufdэксп. ε, % Проверка 

адекватн. 
-30° -30 70 -30 70 0,050 0,05 0,0 модель адекватна 
-25° -30 70 -30 70 0,342 0,34 0,6 модель адекватна 
-20° -30 70 -30 70 0,575 0,58 -0,9 модель адекватна 
-15° -30 70 -30 70 0,655 0,65 0,8 модель адекватна 
-10° -30 68,81 -30 70 0,900 0,85 5,6 модель адекватна 
-5° -30 29,33 -30 30 1,120 1,02 8,9 модель адекватна 
0° -16,77 10,22 -17,5 10 1,438 1,32 8,2 модель адекватна 
5° -30 -10,57 -30 -10 1,718 1,63 5,1 модель адекватна 

10° -30 -24,43 -30 -25 1,807 1,78 1,5 модель адекватна 
15° -30 -70 -30 -70 2,08 2,3 -10,6 модель адекватна 
20° -30 -70 -30 -70 2,830 3,05 -7,8 модель адекватна 
25° -19,29 -70 -20 -70 2,518 1,23 51,2  неадекватна 
30° -15,51 -70 -15 -70 0,540 0,3 44,4  неадекватна 

 
На рис. 4 графически представлены значения , найденные по 

математическим моделям для , , .  
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Рис. 4. Графическое представление значений напряжения  
для L1, L2, L3 

 

Анализ полученных результатов.  В таблице 5 представлен сравнительный анализ 
основных показателей для , , . 

Таблица 5 
Сравнительный анализ основных показателей для L1, L2, L3 

Чувствительность, 
В/град. № 

п/п 

Расстояние 
между ИИ и 

ФП, мм Мин. Средн. 

Диапазон рабочей чувствительности в прямом 
(обратном) направлении*, град 

Количество 
ФП**, шт. 

1 110 0,055 0,124 30 (15) 6 (4) 
2 150 0,045 0,085 35 (10) 8 (3) 
3 220 0,016 0,056 50 (10) 6 (3) 

* -  прямым направлением движения источника излучения считается направление по часовой стрелке от 
нулевого положения, обратным – в противоположную сторону; 
** - количество фотоприемников определяется с учетом геометрических размеров используемых 
фототранзисторов. 

 
Количество ФП может быть уменьшено за счет введения устройства управления (УУ), 

которое будет перемещать один ФП согласно полученным координатам по одной из осей при 
условии, что вторая координата остается неизменной (табл.6): 

Таблица 6 
Количество используемых ФП с применением УУ 

№ п/п Расстояние между ИИ и ФП, мм Кол-во ФП с учетом 
УУ, шт. 

Кол-во 
перемещаемых ФП 

1 110 4 1 ФП по оси X 
2 150 5 1 ФП по оси X 
3 220 2 1 ФП по оси Y 

 
Научно практические выводы по проделанной работе: 
· усовершенствован метод контроля отработки углового перемещения рулевой 

поверхностью самолета с применением перемещающегося фотоприемника; 
· общие преимущества: простота конструктивного исполнения, дешевизна 

компонентов, входящих в его состав, возможность производить измерения, не вмешиваясь в 
конструкцию исследуемого объекта, сопряжение с системами автоматического измерения и 
контроля; 
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· найдены параметры  устройства, с использованием метода, позволяющие повысить 
его чувствительность, упростить конструкцию за счет уменьшения количества используемых 
фотоприемников; 

· найдены параметры устройства, позволяющие расширить диапазон его измерения. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ГЕОМЕТРИЧНОГО РОЗТАШУВАННЯ ФОТОПРИЙМАЧІВ ПРИ 
КОНТРОЛІ КУТОВОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ КЕРМОВИХ ПОВЕРХОНЬ ЛІТАКА 

 
Здійснена оптимізація геометричного розташування фотоприймачів за допомогою 

напівнатурного моделювання на лабораторній установці. Вдосконалено метод контролю 
кутового переміщення рульової поверхні літака. Знайдені оптимальні параметри геометричного 
розташування фотоприймачів, які дозволяють розширити діапазон вимірювання, підвищити 
чутливість та спростити конструкцію вимірювального пристрою. 

Ключові слова: кутове переміщення, чутливість, оптимізація, автоматизація, 
фотоприймач, напівнатурне моделювання. 
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OPTIMIZATION OF THE GEOMETRICAL ARRANGEMENT OF PHOTODETECTOR 
CONTROL ANGULAR MOVEMENT OF THE CONTROL SURFACES AIRCRAFT 

 
Optimization of the geometrical arrangement of photodetectors with is realized using HIL. The 

method of controlling the angular displacement of the aircraft steering surfaces is improved. The optimal 
parameters of the geometric arrangement of photodetectors, allowing to extend the range of measurement, 
to increase the sensitivity and to simplify the design of the measuring device is found. 

Keywords: angular displacement, sensitivity, optimization, automation, photodetector, HIL. 
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FORECASTING OF RELIABILITY AND COSTS OF OPERATION COMPLEX  
OBJECTS RET IN VIEW OF THEIR MAINTENANCE SERVICE AND REPAIR 

 
For forecasting parameters of reliability and cost of operation complex objects RET in view of their 

maintenance service and repair it is offered to use imitating statistical model. The systems of parameters 
for the formal description of characteristics of complex object RET and a process of maintenance service 
and repair (MSaR) is entered. For modeling refusals it is used диффузионное nonmonotonic distribution. 
Are modeled both operating repairs (restoration of working capacity), and scheduled repairs (completion 
of a resource). Maintenance service « on a condition » is modeled. 

The model is realized in the environment of programming Delphi. The example of results of 
modeling is resulted.  

 
Introduction. The complex object of radio-electronic technics (RET) is understood as the 

technical Yobject consisting of a plenty polytypics completing elements (tens, hundred thousand), 
the overwhelming majority from which are radio-electronic elements. The structure of object RET, 
as a rule, includes also a quantity of mechanical, electromechanical, hydraulic and other types of 
elements. A typical example of such objects is the radar stations, the automated control systems of 
various purpose, etc.  

Complex object RET almost always has the built in test system by means of which the daily 
control technical conditions (TC) of object is carried out, search and elimination of malfunctions 
(operating repair). For maintenance of a demanded level of non-failure operations of object RET 
during its operation maintenance service (MS) and scheduled repairs (SR) are spent.  

MS intends for prevention of some part of refusals of the least reliable elements of object due 
to carrying out of verifying-adjusting works, replacement of technical liquids and oils, preventive 
replacements of the elements which are being in condition of preliminary refusal. As a result MS 
occurs "under pressure" of a stream of refusals of object and, hence, the level of its non-failure 
operation raises. 

SR intend for completion of a resource of object, are spent to in advance planned moments of 
time.  At  carrying  out  SR replacement  of  a  significant  part  of  elements  of  object  is  usually  made.  
The more quantity of replaced elements, the more size of the resource filled as a result of 
performance SR.  

Operating repair (OR) is intended only for restoration of working capacity of object, spent to 
the  casual  moments  of  time,  each  time  at  occurrence  of  refusal  of  object.  Unlike  SR,  at  OR  
replacement of one or only a small number of elements which refusal has led to refusal of object is 
made. 

It  is  obvious,  that  MS and  repairs  (MSaR)  demands  essential  economic  expenses  which  are  
desirable for minimizing. Mathematical models by means of which it would be possible to estimate 
are necessary for definition of ways and ways of minimization of these expenses as carrying out MS 
and SR can raise a level of non-failure operation of object. Presence of such models can help to 
compare the developer of object RET with the expenses demanded for introduction in a design of 
object of means, necessary for maintenance of adaptability to manufacture of operations MSaR, to 
that  prize  in  a  level  of  non-failure  operation  and  cost  of  operation  which  can  be  received  due  to  
MSaR. And by results of such comparison to make optimum constructive decisions. 

Thus, the mathematical model by means of which dependence of parameters of reliability and 
costs of operation of object РЭТ from characteristics of the object and parameters of process MSaR 
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is established is necessary. In given clause as such model the imitating statistical model (ISM) by 
means of which such dependences can be received is offered. 

Formal description of characteristics complex object RET. Object RET represents 
complex technical system which has structural, reliability and cost characteristics. In offered model 
set of all parameters of object is represented following in three generalized parameters: 

 
 
The parameter Б characterize properties of 

non-failure operation, structure and structure of 
object: 

{ }{ }осро ,1;,,,,,Б EitsteTGE iiii == n ,(1) 

where оE  -  set  of  all refusing elements (the 
elements entering into the block diagram of 
reliability of object); G  - the parameter defining 
constructive structure of object (a tree of 
constructive structure); iiii tsteT ,,,ср n  - the 

parameters describing separate elements: iTср - an 
average operating time to refusal of i-th element; 

in  - factor of a variation of a casual operating time 
to refusal; ite - type of an element; its - type  of 

reliability structures of an element ( о,1 Ei = ). 

Each element оEei Î  can be simple ( 0=ite ), that is to be considered as the whole, without 
specification of its internal structure, or compound ( 1=ite ), containing other elements which, in 
turn, can be both compound, and simple. On fig.1 the provisional kind of a tree of constructive 
structure of object G  is shown. Components are represented by triangles, simple elements - mugs.  

Reliability  of  structure  of  a  component  can  be  three  types:  a  single  element  ( 0=its ), 
consecutive connection of the same elements ( 1=its ) or parallel the connected same elements 
( 2=its  - constant reservation; 3=its  -  replacing  reservation).  Thus,  represented  to  models  
reliability of structure objects as a whole is series-parallel. 

The parameter В defines property restoration (maintainability) of object. The parameter is 
represented a following data set: 

                                               { }{ }озамтозампнктс ,1;,,,,В Eip iii == tttt ,                             (2) 

where ктсt  - average duration of the control of a technical condition of object; пнt  - average 
duration of troubleshooting; iзамt  - average time of replacement  i-th element; iтоt - average 

duration of operation MS; ipзам  - probability of replacement of an element at carrying out MS. 
The parameter C defines cost characteristics of object: 

                                               { }{ }отозам0пнктс ,1;,,,,C EiCCCCC iii == ,                            (3) 

where ктсC  - cost of operation control of a technical condition of object; пнC  - cost of operation of 
troubleshooting; iC0  - cost i-th element; iCзам  - cost of operation of replacement  i-th element; iCто  

- cost of operation MS i-th element ( о,1 Ei = ). 
Formal parameters of process MS. MS of object RET is spent according to a principle MS 

« on a condition » (MSС) which essence consists in the following [1]. The periodic control of the 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.  A tree of constructive structure of object 

. . . . .

Fig. 2.2. A tree of constructive structure of object. 
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TC of object and over results of the control is while in service made are carried out (or those or 
other operations MS are not carried out). We shall believe, that for object the set of served elements 

тоE  ( ото EE Ì ) is certain and for each element тоEei Î   there is a defining parameter (DP). 
According to [2] under DP the physical or functional parameter which value defines working 
capacity of an element (an element is understood becomes disabled at achievement in the defining 
parameter of critical value). We shall designate )(tui   normalization  value  DP i-th element 
measured during the moment of time t. Value 0)( =tui   corresponds to rating value DP, value 

1)( =tui  is  critical  at  which  achievement  there  comes  refusal  of  an  element.  Function  )(tui  
describes casual process of degradation i-th element, coming to an end sooner or later by its refusal. 
In [2] the concept of is likelihood-physical model of refusals (LP-model) in which likelihood 
characteristics  DP  with  function  of  distribution  of  an  operating  time  to  refusal  of  an  element  
communicate is entered. By means of fig. 2 the physical sense of this communication is explained. 
Most universal of LP-models is diffusion nonmonotonic distribution (DN-distribution). In [3] it is 
shown, that by means of DN-distribution laws of refusals both electronic elements, and mechanical 
units are well described. As criterion of necessity of carrying out MS (or replacements) an element 
we shall enter concept of a level MS iuто . If current value DP i-th element )(tui  has reached or has 

exceeded a level iuто  in this case it is necessary to spend MS (replacement) of an element.  
In view of all told for the formal description of strategy MSС with constant periodicity of the 

control we shall enter following parameters: 
        { }ктотоатото ,,,P TUEt= ,                                                      (4) 

where тоP - a designation of the generalized parameter of system MSС; атоt  - administrative time 

MS (preparatory operations); тоE  - set of potentially served elements; },1;{ тотото EiuU i ==  - a 

vector of levels iuто  what are generally various for various elements тоEei Î ; кT  -  periodicity of 
the control of object.  

 
Fig. 2. The degradation process defines objects 

 
In practice it is far not for all elements exist DP and for even their smaller part DP it is possible 

to measure easily. Owing to application of model of DN-distribution there is an opportunity to 
postulate existence DP for any element and to use it at modeling. The developer (the user of model) 
can include in set тоE   and elements for which are absent DP. And if by results of modeling it will 
appear, that service of the given element can lead significant (from the point of view of the 
developer) to a prize in a level of non-failure operation of object, it can serve as a convincing 
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substantiation for development and introduction in the equipment of means for measurement DP of 
the given element.   

Formal parameters of process SR. The system of scheduled repairs (SSR) which is modeled 
in ISM, is described by following parameters: 

 
{ }{ }прпрпрпрпрпрпр ,1;,,,,P NjCRPN jjjj == t ,                                      (5) 

 
where прN - number of kinds SR; jPпр  - percent of replacement of elements at SR j-th kind; 

jRпр - the between-repairs resource established for SR  j-th kind; jCпр -  cost  SR  j-th kind; jпрt - 
duration of carrying out SR  j-th kind. 

It is supposed, that the percent of replacement of elements jPпр  unequivocally defines set 

repaired (replaced) at SR elements jEпр .  The  set  jEпр  is defined as a subset of the least reliable 

elements taken from set оE .  The  number  of  elements  of  a  subset  jEпр  for  a  preset  value  jPпр  is 
defined by following expression: 

 
      [ ]100/пропр jj PEE ×= ,                                                       (6) 

 
where square brackets designate operation of a capture of the whole part. 

Thus, the set jEпр  can be defined as the first jEпр  the elements, taken of the set оE  ordered 

on increase of an average operating time before refusal of elements. Parameters jCпр  and jпрt  in (5) 

are defined through percent of replacement jPпр  (опосредованно through subsets jEпр ), but can 
and be set as initial data. 

Modeling SR within the limits of ISM consists in imitation of replacement by sets jEпр  new all 
elements during the moments of time of performance SR. 

Block diagram of algorithm ISM. In ISM generates process which structure is described 
графом conditions and the transitions, represented on fig. 3 (is simulated).  

 

Fig. 3. Columns of conditions and transitions 

0

1 2
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Fig. 3. Columns of conditions and transitions of modeled process 
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In  model  the  concept  of  "  a  calendar  of  events”  (CE)  which  essence  briefly  consists  in  the  

following is used. In operative memory of the personal computer the file (a representing calendar of 
events) in which values of the planned moments of time of modeled events enter the name is 
created. During modeling "viewing" all elements of a file and definition of the least time (nearest) 
from the planned moments is periodically carried out. The found minimal value is accepted as 
current modeling time, and event corresponding it - as current event. Then "processing" of current 
event which consists in imitation of the actions making an essence of this event is made. After 
processing event it is made it re-planning - the moment of time of following approach of event of 
this type and preservation of new value of time in CE pays off. 

Events "refusal" are simulated for all elements оEei Î .  Processing of event "refusal" consists 
accumulation of statistics about refusals and generating and storing in CE casual value of an 
operating time of an element before following refusal. 

Event "restoration" obviously is not planned, implicitly considered at planning following 
refusal. Processing of event "restoration" consists in accumulation of statistics about duration of 
restoration. 

Events  „MS" are  planned  differently,  depending  on  the  chosen  strategy  MS.  If  strategy  MSС,  
time of the following MS is chosen is casual, its value depends on the current TC of object.  

Events «SR» are planned according to set determined parameters SSR. Planned time of 
following SR is defined as current time plus the between-repairs resource established for given kind 
SR. Processing of event «SR» consists in imitation of updating of all elements which are a subject 
replacement  at  data  SR.  Updating  of  elements  (the  same  as  and  at  MS)  is  simulated  by  
перепланирования planned  before  the  moments  of  time  of  their  refusals,  new  values  of  time  of  
refusal of elements are kept (are remembered) in CE. 

The described process of consecutive "viewing" CE and processing’s of events "refusal", "MS" 
and "SR" repeats cyclically during all time of modeling.  

The initial information for model is: 
- parameters of  Б, В and С; 
- parameters of system MSaR тоP  and прP ; 
- parameters of modeling to which concern: 

эT   - set duration of operation of object; 
трe - demanded accuracy of results (a relative mistake); 

max
IN  -  maximal number of realizations of modeling. 

The target information of model are estimations of following parameters of quality of process 
MSaR:  

)Р,Р,В,Б( прто00 TT =   - average time between failures of object; 

)P,P,В,Б( пртовв TT =  - average time of restoration; 

)P,P,В,Б( пртогг KK =   - factor of readiness; 

)P,P,В,Б( пртотити KK =  - factor of technical use; 

)P,PС,,В,Б( пртоээ cc =  - specific cost of operation of object. 
Besides the specified dot parameters as the target information as a result of modeling the 

estimation of function of parameter stream of refusals object )P,P,В,Б/()( пртоtt W=W , which  
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Fig. 4. The Block diagram of algorithm of imitating statistical model 

 
comprises  rather  important  information  on  dynamics  of  property  of  non-failure  operation  of  

object during its operation is formed. 
All received by means of ISM estimations of parameters depend both on parameters of object 

RET, and from parameters of process MSaR. 
On fig. 4 the integrated block diagram of algorithm ISM is represented. Work of algorithm 

briefly consists in the following. 
The operator 1 carries out input of initial data. The basic part of initial data is entered from 

databases (DB) of model. The operator 2 establishes initial values of all variables in which the 
necessary statistics will collect. Initial value of a variable IN  - numbers of the executed iterations 
of modeling is established also.  

The operator 3 generates and keeps in CE the moments of time of the first events. The 
moments of time of the first refusals are defined by generating the random numbers, subordinated to 
DN-distribution with parameters iTср  and in  elements оEei Î . The operator 4 defines current 
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modeling time t by search of the least value in CE. The type of current event is simultaneously 
defined. 
The operator 5 checks a condition of end of current iteration of modeling. If time t has not fallen 
outside the limits the set period of operation  эT  (t эT< ), it means, that current iteration yet has not 
come to the end, and operators 6-16 further are carried out. If current event "refusal" operators 7 
and 8 are carried out, carrying out its processing.  

Operators 10-12 process event "MS". Modeling MS consists in check for all served elements 

ie   of a condition ii utu то)( ³  ( тоEei Î" ).  
For  those  elements  for  which  this  condition  was  executed,  in  CE  it  is  made  

перепланирование the moments of time of their refusal (it simulates their updating). Measurement 
DP )(tui  is simulated by calculation under the formula 

)()()( 00 iiii tttttu --= ,                                                         (7) 

where t - current time of the control; it0 - time of last updating i-th element; it  - planned (modelling) 
time of refusal  i-th element. 

Operators 13-16 process event «SR». 
If at performance of the operator 5 the condition эT³t  management is transferred operators 

17-21 was satisfied. Purpose of these operators should be clear from the block diagram of algorithm 
without additional explanatory.  

ISM programs it is realized in programming system Delphi [4] (program ISMPN). Program 
ISMPN is integrated from a DB, into which the information on object RET (parameters Б, В and С) 
and parameters тосP  is entered and прP . The DB of model is realized by means СSDB InterBase [5]. 

Example of results modeling. For  an  example  it  has  been  created  by  a  DB  for  test  object  
which constructive structure is represented on fig. 5. All components have consecutive of reliability 
structure. For all simple elements (elements of the bottom constructive level) preset values of an 
average operating time to refusal срT  in a range 20 ÷ 100 thousand hours, factor of a variation n  = 
1,0.  

Parameters of modeling we shall set the following: 

эT  = 20 years;  трe  = 0,01;  max
IN = 200. 

 
Fig. 5. Constructive structure of test object 
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Results of modeling are displayed on the screen of the personal computer (fig. 6). In the central 

part of the screen the schedule of function parameter of a stream refusals )P,P,В,Б/( пртоtW  is 
displayed, the estimations of parameters of reliability received as a result of modeling and costs of 
operation of object RET at the left are below displayed.  

 

 
 

Fig. 6. Kind of the screen of the personal computer after end of modeling 
 

On fig. 6 the results received for a case if MS and SR are not spent are shown. For this case 
we have received predicted value of an average time between failures 0

~T  ≈  760 hours.  
To  result  and  analyses  results  of  modeling  in  view  of  MS  and  SR  within  the  limits  of  one  

clause it is not obviously possible. Examples of modeling about MS and SR can be found in [6].  
Accuracy and adequacy of the developed model was checked by results of modeling at the 

task экспоненциального distributions of a casual operating time to refusal of elements of object.  
Statistical accuracy of received estimations of parameters (a defined 95 %-s' confidential interval) 
essentially depends on number of refusals of object during the period  эT , and in most cases does 
not exceed 10-20 %. 

Conclusions. Developed ISM MS is the effective tool for forecasting and the analysis of 
parameters of reliability and cost of operation of complex object RET in view of carrying out and so 
forth  

In model in enough full measure parameters of the systems accepted for given object MS are 
considered both characteristics of object RET and SR. Model can be used both at a stage of creation 
of object RET, and at a stage of its operation. 

ISM it can be used also at the decision of problems optimization of parameters MS and SR. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ И СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛОЖНЫХ 
ОБЪЕКТОВ РЭТ С УЧЕТОМ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

 
Для прогнозирования показателей надежности и стоимости эксплуатации сложных 

объектов РЭТ с учетом их технического обслуживания и ремонта предлагается использовать 
имитационную статистическую модель. Введена система параметров для формального 
описания характеристик сложного объекта РЭТ и процессов технического обслуживания и 
ремонта (ТОиР). Для моделирования отказов используется диффузионное немонотонное 
распределение. Моделируются как текущие ремонты (восстановление работоспособности), так 
и плановые ремонты (восполнение ресурса). Моделируется техническое обслуживание «по 
состоянию». 

Модель реализована в среде программирования Delphi. Приводится пример результатов 
моделирования.  
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ПРОГНОЗУВАННЯ НАДІЙНОСТІ І ВАРТОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СКЛАДНИХ ОБ'ЄКТІВ 
РЕТ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ 

 
Для прогнозування показників надійності та вартості експлуатації складних об'єктів РЕТ 

з урахуванням їх технічного обслуговування і ремонту пропонується використовувати 
імітаційну статистичну модель. Введена система параметрів для формального опису 
характеристик складного об'єкта РЕТ і процесів технічного обслуговування і ремонту (ТОіР). 
Для моделювання відмов використовується диффузионное немонотонна розподіл. Моделюються 
як поточні ремонти (відновлення працездатності), так і планові ремонти (заповнення ресурсу). 
Моделюється технічне обслуговування «за станом». 

Модель реалізована в середовищі програмування Delphi. Наводиться приклад результатів 
моделювання. 
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БАГАТОВЕКТОРНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ВІБРАЦІЇ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
 

У статті запропоновано попарне включення первинних перетворювачів для забезпечення 
дослідження багатовекторних вібрацій. Диференціальна характеристика дозволяє підвищити 
лінійність характеристики перетворювача в широкому діапазоні вимірів. Спеціальне технічне 
рішення дозволяє отримати практично однакову чутливість у різних напрямах дії одночасно. 
Такі датчики доцільно використати при системному стеженні за вібрацією об'єкту, що 
дозволяє виявляти приховані вібрації, своєчасно виявляти несправності, прогнозувати 
своєчасний ремонт. У роботі показані результати математичного моделювання і результати 
теоретичні досліджень. 

Ключові слова: вимірювальний перетворювач, інформаційна система, багатовекторний 
датчик, тензоперетворювач 

 
Вступ. Тензорезистивні датчики являють собою пружний елемент, на якому 

зафіксований тензорезистор. Таки датчики достатньо широко застосовуються в 
вимірювальної техніці.  Під дією сили (вага вантажу)  відбувається деформація пружного 
елемента разом з тензорезистором. По зміні опору тензорезистору можна обчислити ступінь 
деформації, яка буде пропорційна силі, прикладеної до конструкції. При використанні 
декількох таких перетворювачів з'являється можливість отримання інформації, наприклад, 
про ступінь деформації в різних місцях деталі, що досліджується, зняти криву кривизни, 
досліджувати ступінь зносу пружних елементів, інше [1,2]. 

Принцип вимірювання параметрів вібрації за допомогою тензодатчиків заснований на 
визначенні характеристики первинного перетворювача, що, як правило, жорстко закріпленій 
на інформаційному давачі. Останній перероблює вібраційні коливання в інерційний рух 
механічного пристрою частіше балкового типу. Величина цієї сили пропорційна зміні 
геометричних параметрів, а саме - кривизни балочного елемента. Так ми маємо первинне 
перетворення неінформативного типу. Метою подальшого перетворення буде отримання на 
виході давача вимірювальної інформації, зручній для подальшої передачі та обробки. Саме 
таким інформаційним перетворювачем, й застосовується тензорезистивній елемент, що 
виробляє подальше перетворення ступеня кривизни в відповідну зміну опору тензоелементу. 
Для подальшої обробки такої інформації достатньо включення тензорезистора в електричне 
коло, наприклад операційного підсилювача та подальшої передачі та обробці інформації. В 
залежності від зовнішніх умов та заявлених характеристик чутливі елементи можуть бути й 
іншого типу. Так більшу чутливість додають датчику вібрації п’єзо перетворювачі, але вони 
мають більші проблеми щодо зняття інформації та розташування.   

Основна частина. Тензодатчики є найбільш уразливими компонентами 
ваговимірювальної системи. У процесі експлуатації на вагові тензодатчики впливають: 
агресивне навколишнє середовище, ударні динамічні навантаження, температурні дії, 
електростатичний вплив (зварювання), вібрації і т.д. Тому в періоди технічного 
обслуговування, перед установкою в устаткування, а також в аварійних випадках, існує 
необхідність діагностики вагових тензодатчиків - повірка та калібрування. 

На основі принципу роботи вагових датчиків, знайшли своє застосування віброметри, 
тобто пристрій для визначення параметрів вібрації. Такими параметрами виступають в 
першу чергу амплітуда і частота вібрації. У найпростішому вигляді, пристрій для отримання 
цих двох параметрів показано на рис.1, а [1,2,4]. 

Особливістю цього пристрою є зняття характеристики вібрації в одному напрямку. Для 
зміни напрямку необхідно переміщення всього датчика в місці кріплення підстави 2. Для 
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цього часто застосовують прорізи 6  для кріпильних болтів в підставі у вигляді сектора 
кільця. Недоліком такого пристрою виступає досить велика помилка для точного вибору 
інсталяційні напрямки – вектори. Іншим недоліком таких систем є складність отримання 
лінійної характеристики тензоелемента для різних амплітуд коливань [5]. 

Для отримання сигналу в якості первинного перетворювача використовується балка 3, 
жорстко закріплена на підставі вібродатчика 2, наприклад за допомогою зварювання 5. 
Товщина балки вибирається з розрахунку передбачуваних амплітуди і частоти вібрації. На 
вільному кінці балки жорстко закріплений балансир 4. Розміри і маса балансира вибираються 
так само з розрахунку передбачуваних характеристик вібрації, причому, маючи набір 
балансирів з'являється можливість управління діапазоном характеристик вібратора. На балку 
прикріплений тензоперетворювач 1 для вимірювання змін геометричних параметрів у 
результаті коливання балки. 

Для лінеаризації характеристики перетворювача запропоновано пристрій для 
балансування механічних пристроїв з лінеаризацією вихідної характеристики, рис. 1, б. 
Відмінною рисою цього пристрою є те, що два тензодатчика 1 закріплюються симетрично, 
по різні сторони балки 3. 

Обидва пристрої, показані на рис. 1 мають можливість реагувати на вібрацію тільки в 
одному напрямку,  тобто в нашому випадку уздовж горизонтальної осі симетрії (див.  розріз 
А-А і Б-Б рис. 1). 

Часто є необхідність отримання характеристики вібрації в різних (багатовекторних) 
напрямках. Для отримання сигналів про вібрації в перпендикулярному (поперечному) 
напрямку досить вибрати перетин балки у вигляді квадрата і прикріпити симетричні 
тензоперетворювачі на протилежні грані, як показано на рис. 2.  

Так само для отримання однакових сигналів про вібрації необхідно застосування 
симетричного балансира 4 (див. рис. 1). 
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Рис. 1. Вібродатчик з тензометричним перетворювачем: 

 а – з одним тензоперетворювачем;  
б – з двома, симетричними тензоперетворювачами 

1 – тензоперетворювач; 2 – кріплення; 3 – балка вібратора; 
4 – балансир; 5 – місце зварювання; 6 – отвір для кріплення 
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Такий спосіб вимірювання можна визначити як диференціальний, тому як надалі слід 

постійно використовувати тільки узагальнену інформацію від запропонованого датчика. 
Такий спосіб вирішує ще одну немаловажну задачу. Це лінеаризація характеристики датчика 
практично во всьому його робочому діапазоні.  

Раніше запропоновувалися для цього додаткові прилади або схемні рішення.  Тут же 
з’являється можливість отримання лінійної характеристики опісля першого перетворення. 
Такий спосіб дозволить значно спростити подальші схеми обробки інформації, та завдяки 
цьому  зменшити методичні похибки. Також балка може бути у вигляді перекрученого 
шестикутника на кожну грань якого закріплені тензоперетворювачі, що дозволяє більш 
точно проводити вимірювання. Крок скрутки має дорівнювати ширині однієї грані. При 
цьому розташуванні тензоперетворювачі і системному підході до зніманню з них інформації, 
отримано можливість з однаковою точністю зняття показань вібродатчика практично з будь-
якого напрямку – багатовекторно (див. рис. 3) 

 

А-А Б-Б

Вектор вібрації

 
 

Рис. 2. Перетин вібродатчика (див. рис.1) з симетричним тензометричним 
перетворювачем: а – з двома тензоперетворювачами; б - з чотирма, попарно симетричними 

тензоперетворювачами 
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Рис. 3. Вібродатчик з тензометричним перетворювачем на балці шестигранного типу 
1 – тензоперетворювач; 2 – кріплення; 3 – шестигранна балка вібратора (а); 

4 – балансир; 5 – місце зварювання; 6 – отвір для кріплення; 7 – скручена шестигранна 
балка багатовекторного вібратора (б) 
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Тензоперетворювачі повинні мати симетричну характеристику. Для цього отримаємо 

математичну модель тензоперетворювача. Далі отримаємо лінійне рівняння і апроксимацію 
шостого ступеня [3]. 

Рівняння для тензоперетворювача мають вигляд: 
Лінійне: 
 y=1888573,46*x-5558,63 (1) 
Поліноміальне: 
 

 y = 4x10-14x6 - 3x10-11x5 + 2х10-8x4 + 10-7x3 + +0,0017x2 + 0,6992x + 196,82 (2) 
Для отримання симетричної характеристики необхідно визначити максимальну помилку 

лінійної апроксимації, після чого отримуємо лінійне рівняння зі зміщенням на встановлену 
помилку. Практично це виходить модель симетричного датчика, яка буде відрізнятися від 
реального тільки на помилку неузгодженості парних датчиків.  

Далі отримуємо різницю між значеннями за поліноміальної апроксимації і зміщеною 
прямий, збільшуючи кожну помилку вдвічі отримаємо лінію, симетричну лінії першого 
датчика.  

Виводимо її поліноміальну, шостого ступеня, апроксимацію. Рівняння математичної 
моделі тензоперетворювача, що підключається в паралель має вигляд: 
 y = 4x10-14x6+ 3x10-11x5– 2х10-8x4 + 2х10-7x3--0,0007x2 + 2,705x - 80,694 (3) 

На рис. 4 показані графіки всіх функцій математичного аналізу характеристик 
тензоперетворювача. 
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Рис. 4. Характеристики симетричних тензоперетворювачів на балці 

1 – Графік тензоперетворювача;  
2 - Лінійна апроксимація характеристики тензоперетворювача 
3 – Переміщення лінії 2 на відстань максимальної абсолютної похибки 
4 – Графік функції для симетричного перетворювача 
5 – Математичне поліноміальне рівняння першого тензоперетворювача 
6 – Математичне поліноміальне рівняння симетричного перетворювача 

 
Висновки. В цілому за результатами проведеного короткого дослідження можна 

зробити такі висновки: Проведений аналіз матеріалів показав, що залишаються 
невирішеними питання дослідження та отримання інформації про характеристики вібрації не 
тільки в одному напрямі. Системне застосування запропонованого типу датчика вібрації 
дозволяє вести богатовекторні дослідження в режимі реального часу, та водночас визначати 
вібраційні характеристики за основним напрямом вібраційних коливань, так і визначати 
побічні вібрації,  які часто здійснюють шкідливі дії в роботі об’єкту,  що досліджується.  В 
роботі показано результати математичного обґрунтування таких досліджень. 
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МНОГОВЕКТОРНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ВИБРАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
В статье предложено попарное включение первичных преобразователей для обеспечения 

исследования многовекторных вибраций. Дифференциальная характеристика позволяет 
повысить линейность характеристики преобразователя в широком диапазоне измерений. 
Специальное техническое решение позволяет получить практически одинаковую 
чувствительность в разных направлениях действия одновременно. Такие датчики 
целесообразно использовать при системном слежении за вибрацией объекта, что позволяет 
выявлять скрытые вибрации, своевременно выявлять неисправности, прогнозировать 
своевременный ремонт. В работе показаны результаты математического моделирования и 
результаты теоретические исследований. 

Ключевые слова: измерительный преобразователь, информационная система, 
многовекторный датчик, тензопреобразователь  

 
Ph.D. Leshchenko O.І., Ph.D. Zborovska I.А., Ph.D. Banzak G.В. 

MULTIVECTOR DIFFERENTIAL CONVERTER VIBRATION MEASURING SYSTEM 
INFORMATION 

 
In the article the pair including of primary transformers is offered for providing of research of 

multivectorial vibrations. Differential description allows to promote linearness of description of 
transformer in the wide range of measuring. The special technical decision allows to get practically an 
identical sensitiveness in various directions actions simultaneously. Such sensors it is expedient to use for 
system track after the vibration of object, that allows to expose the hidden vibrations, in good time to 
expose disrepairs, forecast timely repair. The results of mathematical design and results are in-process 
shown theoretical researches. 

Keywords: measuring transformer, informative system, multivectorial sensor, tensotransformers 
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УДК  004.716                                                             д.т.н., проф. Мясищев А.А. (ХмНУ) 

 
СОЗДАНИЕ НАДЕЖНОГО HTTP-СЕРВЕРА ДЛЯ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО 

TCP/IP СЕТИ НА ОСНОВЕ ATMEGA1280 И WIZNET W5100  
 

В работе рассматривается создание http-сервера на микроконтроллере ATmega1280 и 
контроллере сети Wiznet W5100. Сервер пересылает браузеру клиента HTML текст, 
изображения, показания температурного датчика DS18B20. Управляет мобильным телефоном. 
Возможно простое расширение его функций. Программа для сервера написана на Си (WinAVR). 
Особенностью сервера является его устойчивая работа через сеть Интернет, возможность 
использования всей памяти программ микроконтроллера (>64Кбайт) для размещения HTML 
данных. Программная среда Arduino на это не способна.   

Ключевые слова: микроконтроллер, ATmega1280, Wiznet W5100, Arduino, TCP/IP, еthernet, 
SPI, регистры, протокол.   

 
Введение. Создание систем управления по TCP/IP сети требует построения на 

микроконтроллерах устойчиво работающего web-сервера[1]. Возможно построение  сервера 
на базе контроллера Wiznet W5100 с встроенными в него Ethernet и TCP/IP протоколами на 
аппаратном уровне. Это значительно упрощает программу сервера и уменьшает требуемый 
размер оперативной памяти микроконтроллера, так как нет необходимости писать 
программу для реализации протокола TCP/IP.  Необходимо лишь реализовать на 
микроконтроллере протокол HTTP.  

Постановка задачи. Предлагаемый здесь web-сервер должен обладать следующими 
особенностями по сравнению с представленным HTTP-сервером в статье [1]: 

1. Аппаратная часть реализована на AVR микроконтроллере ATmega1280 и микросхеме 
Wiznet W5100. Указанные схемы установлены в модулях Arduino Mega и Ethernet Shield 
W5100[2].  

2. К серверу подключен температурный датчик DS18B20, показания которого должны 
отображаться браузером клиента. 

3.  Сервер может пересылать клиенту кроме текста также и изображения.  Эти данные 
должны размещаться в flash памяти микроконтроллера в виде массивов байт. 

4.  Размер данных,  размещенных в flash  памяти,  может превышать 64Кбайт.  Поэтому 
для размещения данных и программы можно использовать всю flash память ATmega1280 и 
Atmega2560. Программная  среда Ардуино этого не делает для микроконтроллеров AVR[1].  

5.  Сервер должен работать устойчиво,  не «зависать»  при подключении к нему с сети 
Интернет, что характерно для программной среды Ардуино и программы в статье [1]. Это 
очень важно при создании надежных систем удаленного управления. 

6. К серверу должен подключаться мобильный телефон, который выполняет дозвон при 
срабатывании концевого выключателя (например,  при открытии входной двери). Дозвон 
также может быть инициирован удаленно от сервера, если в браузере набрать заданный 
адрес. Если абонент примет вызов, то он сможет прослушивать удаленно район 
расположения сервера.  

Полученные результаты.  Схема подключения сервера к устройствам. 
На рис. 1 показана схема подключения Arduino (ATmega1280) к температурному 

датчику через 6-й выход (PORTH3), к реле дозвона через базу транзистора - 5-й выход 
(PORTE3) и к датчику двери через 2-й выход (PORTE4). 
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Рис. 1. Схема подключения Arduino к исполнительным устройствам 

 
Согласно документации на мобильный телефон SIEMENS A52 при двукратном 

нажатии на клавишу соединения выполняется вызов последнего набранного номера. 
Основные сведения о TCP/IP контроллере Wiznet W5100. 
В Wiznet W5100 реализован полнофункциональный стандарт  IEEE 802.3 (физический 

и канальный уровень протокола Ethernet), стек TCP/IP протоколов. Поэтому 
программирование Wiznet W5100 состоит в чтении и записи данных, которые находятся во 
внутренних регистрах,  значения которых изменяются при работе стека TCP/IP.  Работа с 
регистрами выполняется или параллельно с использованием шин адреса и данных или 
последовательно с помощью шины SPI. В работе управление чипом W5100 выполняется 
через шину SPI. На рисунке 2 показана связь между ATmega1280 и Ethernet Shield W5100 по 
шине SPI.  

 
Рис. 2. Связь ATmega1280 и W5100 по SPI 

 
Здесь Wiznet W5100 выступает в качестве ведомого устройства SPI, а микроконтроллер 

ATmega1280 в качестве ведущего. Для реализации протокола SPI нужно как минимум 
четыре сигнала, т.е. MOSI, MISO, SCK  и CS . Микроконтроллер поддерживает все режимы 
SPI (т.е. 0,1,2 и 3),  Wiznet W5100 чип – только режим 0 и режим 3. В работе используется 
режим 0 шины SPI. Не используется режим прерывания для W5100, поэтому вывод 
прерывания не задействован. 

Построения сервера на Wiznet W5100 выполняется по этапам.  
1. Инициализация Wiznet W5100 по шине SPI. 
Для инициализации необходимо выполнить соответствующие записи в регистры 

режима работы MR, маски сети SUBR, MAC – адреса SAR, IP – адреса SIPR, регистра 
памяти приема – RMSR и регистра памяти передачи данных - TMSR. На рисунке 3 показана 
карта памяти Wiznet W5100. 
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Рис. 3. Карта памяти Wiznet W5100 

 
Все регистры адреса контроллера W5100 являются 16 -разрядными, а его собственные 

регистры – 8 разрядными. Поэтому, используя 8 – разрядный микроконтроллер ATmega1280, 
по шине SPI записываем или читаем сначала первый 8-и битный старший байт, а потом 
следующий 8-и битный младший байт  регистра адреса W5100. Для записи данных в Wiznet 
W5100 необходимо по SPI вначале передать команду 0xF0, а при чтении данных -  команду 
0x0F. Для записи и чтения по шине SPI в программе используются функции SPI_Write() и 
SPI_Read().  

Wiznet W5100 поддерживает до 4-х одновременных каналов или sockets, причем 
каждый из каналов имеет свой собственный адресный регистр, контролирующий операции. 
Все эти каналы поддерживают 8КБайт буфер для передачи и 8КБайт буфер для приема. При 
инициализации Wiznet W5100 необходимо на каждый канал распределить конкретную 
величину памяти путем записи необходимых значений в регистры RMSR и TMSR. 
Например, для того, чтобы распределить на каждый канал по 2 Кбайт памяти, выполняется 
код: 

SPI_Write(RMSR,0x55);  
SPI_Write(TMSR,0x55); 
За инициализацию W5100 отвечает функция W5100_Init() программы на Си. В этой 

функции: 
- Записывается 0x80 в W5100 в регистр режима MR по адресу 0x0000, что означает 

программный сброс W5100; 
- Записываются по адресам с 0x0001 по 0x0004 в регистр GAR (регистр шлюза) четыре 

байта, представляющие собой адрес основного шлюза; 
-  Записываются по адресам с 0x0005 по 0x0008 четыре байта в регистр SUBR (регистр 

маски), представляющие собой маску сети; 
-  Записываются шесть байт MAC  адреса сервера в SUBR  по адресам с 0x0009  по 

0x000E; 
- По адресам с 0x00F  по 0x0012 записывается 4-е байта IP – адреса сервера.  
2. Программная реализация  web – сервера 
Web - сервер использует простой текст под названием язык гипертекстовой разметки 

(HTML) для взаимодействия с браузером через протокол TCP/IP. Поскольку протокол 
TCP/IP реализован в W5100, необходимо написать программу для микроконтроллера для 
реализации протокола HTTP. Сервер прослушивает запрос от браузера клиента через 
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стандартный TCP/IP порт номер 80 (в рассматриваемой работе порт 8080). После посылки 
запроса от клиента, согласно стандарту сервер ответит ему HTTP заголовком   

HTTP /1.0 200 OK 
Content-Type: text/html 
(пустая строка) 
После этого сервер перешлет весь HTML текст клиенту, а затем автоматически прервет 

соединение (см. рис. 4). 

 
Рис. 4. Схема взаимодействия клиента и сервера 

 
Ниже в качестве примера представлены запрос клиента и ответ сервера на него:  
Client Request: 
GET / HTTP/1.1 
Host: 192.168.2.101 
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20 
100401 Firefox/3.6.3 
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7 
Keep-Alive: 115 
Connection: keep-alive 
HTTP Server Response: 
HTTP/1.0 200 OK 
Content-Type: text/html 
(Здесь пустая строка!) 
<html> <body> 
<h1>Сервер на ATmega1280</h1>  
</body> </html> 
 
Получив ответ от сервера, клиент представит HTML текст и изображения на экране 

браузера. Функции микроконтроллера состоят в том, чтобы правильно обрабатывать 
полученный запрос от клиента и отправлять необходимую в соответствии с запросом 
информацию клиенту. В связи с этим рассмотрим последовательность работы 
микроконтроллера ATmega1280 и Wiznet W5100. 

Для настройки и управления Wiznet W5100 в режиме web – сервера необходимо 
работать с его регистрами управления и буферной памятью, которая получает и передает 
данные в сеть. Для простоты используется только один канал (сокет 0) из четырех, 
поддерживаемых контроллером W5100. Регистры управления для сокета 0 Wiznet W5100 
начинаются с адреса 0x400 и заканчиваются адресом 0x4FF. В таблице 1 представлен список 
управляющих регистров для сокета 0 при условии использования буферной памяти приема 
RX и передачи TX  данных размером по 2Кбайт для этого сокета.  
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Таблица 1 
Регистры управления 

 
 
Последовательность работы web – сервера по программе на Си, можно посмотреть в 

Интернет - источнике[3].  
Основой для работы сервера является использование командного регистра S0_CR, а 

также выполнение чтения и записи данных в буферы W5100. Диаграмма на рисунке 5 
показывает, в какой последователь-ности происходит работа с регистрами и буферами 
памяти TX, RX. 

 
Рис. 5. Диаграмма работы с регистрами Wiznet W5100 

 
Из диаграммы видно, что после инициализации W5100 открывается  TCP/IP порт 80 и 

выполняется прослушивание этого порта для любых клиентских запросов.  Эти действия 
выполняются функцией socket(): 

… 
// Выбор протокола 
SPI_Write(S0_MR,eth_protocol); 
// Запись номера порта. Для этого сначала выделяем старший байт и  
// смещаем его на 8 разрядов, записывая по адресу S0_PORT(0x0404)  
SPI_Write(S0_PORT,((tcp_port & 0xFF00) >> 8 )); 
// Далее выделяем младший байт и записываем его по адресу 0x0405 
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SPI_Write(S0_PORT + 1,(tcp_port & 0x00FF));    
// Выполняем открытие сокета 
SPI_Write(S0_CR,CR_OPEN); 
// Ожидаем открытие сокета 
while(SPI_Read(S0_CR)); 
ша(SPI_Read(S0_SR) == SOCK_INIT) 
 … 
После записи команды CR_OPEN (0x01) в регистр S0_CR  сокета 0, W5100 

автоматически очистит этот регистр. Поэтому с помощью цикла while(SPI_Read(S0_CR)) 
необходимо подождать его очистку. Регистр статуса S0_SR должен получить значение 
SOCK_INIT(0x13). 

После открытия сокета  необходимо выполнить  прослушивание 80 порта. Для этого в 
регистр команд  S0_CR  необходимо отправить команду CR_LISTEN (0x02). Как и в 
предыдущем случае с помощью цикла while(SPI_Read(S0_CR)) необходимо подождать 
очистку регистра S0_CR, а регистр статуса S0_SR должен получить значение SOCK_LISTEN 
(0x14): 

… 
SPI_Write(S0_CR,CR_LISTEN); 
while(SPI_Read(S0_CR)); 
if (SPI_Read(S0_SR) == SOCK_LISTEN)  
… 
Эти команды выполняются в функции listen().  После этих действий Wiznet  W5100  

готов принимать запросы от браузера клиента. 
Согласно программе микроконтроллера, организован бесконечный цикл, в котором 

постоянно проверяются запросы со стороны клиента. Проверяется состояние регистра 
S0_SR. Если его значение соответствует SOCK_ESTABLISHED (0x17), то связь с клиентом 
установлена. Следующим действием является проверка размера считанных данных RX. Для 
этого выполняется чтение регистра S0_RX_RSX в функции recv_size(): 

uint16_t recv_size(void) 
{ 
// Читается старший и младший байт, которые представляются  
// 16-и битным числом 
  return ((SPI_Read(S0_RX_RSR) & 0x00FF) << 8 ) + SPI_Read(S0_RX_RSR + 1); 
} 
Если полученные данные в буферной памяти RX существуют (recv_size()>0) то 

выполняется  чтение содержимого буфера RX памяти, которая реализуется в функции recv(). 
Однако замечено, что при установлении соединения данные в буферной памяти могут 
отсутствовать и это приводит к «зависанию» сервера. В связи с этим в программе вводится 
цикл ожидания, и если после его выполнения значение recv_size() продолжает оставаться 
равным нулю, после небольшой задержки (0.5 – 1.0 секунды) инициируется принудительный 
разрыв соединения. 

Перед чтением полученных буфером данных вначале необходимо рассчитать адрес 
памяти буфера, с которого необходимо выполнить чтение данных. Далее, полученные от 
клиента данные читаются с этого места. Предполагается, что буфер чтения для сокета 0 
имеет размер 2048Байт (0x800). На рис. 6 поясняется, как рассчитывается физический адрес, 
с которого необходимо выполнить чтение полученных данных. 
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Рис. 6. Расчет физического адреса буфера RX памяти 

 
Для определения физического адреса в буфере приема RX необходимо считать 

значение регистра S0_RX_RD и с помощью битовой операции & наложить на него значение 
0x7FF (размер буфера приема – 2048Байт нулевого сокета). К полученному значению 
добавить 0x6000 – начальный адрес буфера приема. В функции recv() это делается 
следующим образом: 

… 
// Чтение данных с регистра S0_RX_RD старшего и младшего байтов 
    ptr = SPI_Read(S0_RX_RD); 
    offaddr = (((ptr & 0x00FF) << 8 ) + SPI_Read(S0_RX_RD + 1));  
// Чтение в цикле полученных данных из буфера RX с размещением их в массиве *buf 
while(buflen) {  buflen--; 
// Расчет физического адреса 
      realaddr=RXBUFADDR + (offaddr & RX_BUF_MASK); 
      *buf = SPI_Read(realaddr);  offaddr++; buf++; } 
    *buf='\0';        // Формирование конца строки 
… 
Окончательно в регистр команд S0_CR пересылается команда CR_RECV (0x40) для 

того, чтобы Wiznet W5100 завершил процесс приема: 
... 
// Пересылка команды CR_RECV 
SPI_Write(S0_CR,CR_RECV); 
_delay_us(5);    // Ожидание конца приема 
... 
После изучения запроса клиента, HTTP – сервер пошлет ответ. Ответ рассматриваемого 

тут сервера состоит из HTML – текстовых страниц, изображений и показаний 
температурного датчика DS18B20.  HTML  -  текст и изображения представлены в виде 
массивов, которые размещены в flash памяти микроконтроллера. Часть текстовых данных 
размещена в SRAM – памяти микроконтроллера и копируется в текстовый буфер, как 
показано ниже: 

… 
// Создание  HTTP ответа 
strcpy((char *)buf,("HTTP/1.0 200 OK\nContent-Type: text/html; charset=windows-

1251\n\n")); 
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strcat((char *)buf,("<!DOCTYPE HTML>\n<html><title>Web-server 
ATmega1280+W5100</title><body>\n")); 

strcat((char *)buf,("<h1>Сервер на ATmega1280+W5100</h1>\r\n")); 
strcat((char *)buf,("<A href='t.htm'>Температура в помещении</a>")); 
После копирования HTML ответа в буфер (buf), необходимо его содержимое передать 

клиенту. Это выполняется с помощью функции send(). До передачи данных необходимо 
проверить размер буфера передачи Wiznet W5100 посредством чтения регистра S0_TX_FSR. 
Его значение должно быть равно 2Кбайт (0x07FF): 

// Определение размера буферного регистра передачи  
 txsize=SPI_Read(SO_TX_FSR); 
 txsize=(((txsize & 0x00FF) << 8 ) + SPI_Read(SO_TX_FSR + 1));  
// Если размер его меньше, чем количество поступивших данных(buflen) 
// то необходимо обождать хотя бы 1000мс, пока он не освободиться  
  timeout=0;   while (txsize < buflen) { 
  _delay_ms(1);   txsize=SPI_Read(SO_TX_FSR); 
txsize=(((txsize & 0x00FF) << 8 ) + SPI_Read(SO_TX_FSR + 1)); 
     if (timeout++ > 1000) { 
// Если буфер не освободиться, то принудительно прервать соединение 
       disconnect(sock);   }    } 
Как в случае приема данных, необходимо рассчитать физический адрес в буфере TX, 

начиная с которого будут записываться передаваемые данные (см. рис. 7): 

 
Рис. 7. Расчет физического адреса буфера TX 

 
Для определения физического адреса в буфере передачи TX необходимо считать 

значение регистра S0_TX_TD и битовой операцией & наложить на него 0x7FF (размер 
буфера передачи – 2048 Байт для нулевого сокета). К полученному значению добавить 
0x4000 – начальный адрес буфера передачи. В функции send() это делается так: 

… 
// Чтение данных с регистра S0_TX_TD старшего и младшего байтов 
   ptr = SPI_Read(S0_TX_WR); 
   offaddr = (((ptr & 0x00FF) << 8 ) + SPI_Read(S0_TX_WR + 1)); 
// Запись в цикле переданных данных в буфер TX из массива *buf 
    while(buflen) {  buflen--; 
      // Расчет физического адреса 
      realaddr = TXBUFADDR + (offaddr & TX_BUF_MASK); 
      // Копирование данных в TX буфер W5100 
      SPI_Write(realaddr,*buf); 
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      offaddr++;  buf++;   } 
После получения всех данных буфером TX памяти необходимо последний указатель 

записать  обратно в регистр S0_TX_WR, чтобы с этого места помещать следующую порцию 
данных: 

SPI_Write(S0_TX_WR,(offaddr & 0xFF00) >> 8 ); 
SPI_Write(S0_TX_WR + 1,(offaddr & 0x00FF)); 
… 
Далее необходимо записать в регистр S0_CR команду CR_SEND (0x20), которая 

отправит данные в сеть из буфера. 
SPI_Write(S0_CR,CR_SEND); 
... 
В соответствии с требованием протокола HTTP, после отправки HTML ответа клиенту, 

необходимо отключить и закрыть соединение с клиентом. Это выполняется с помощью 
функций disconnect()  и close() соответственно: 

... 
// Посылка команды Disconnect  
SPI_Write(S0_CR,CR_DISCON); 
... 
// Посылка команды Close  
SPI_Write(S0_CR,CR_CLOSE); 
... 
В программе main() выполняется бесконечный цикл открытия и прослушивания нового 

запроса, который идет от клиента к серверу. 
Ранее отмечалось, что рассмотренная программа, за основу которой взят код из 

источника [1], обладает недостатком - при подключении к серверу через Интернет сервер 
через короткий промежуток времени «виснет». Для выявления проблемы в разных участках 
программы выполнялась распечатка проходящих данных. Было обнаружено, что некоторые 
браузеры при работе с сервером через Интернет выполняют установление соединения при 
посылке нулевых запросов. Это приводит к зацикливанию сервера. На рис. 8 показана 
распечатка нулевых длин запросов со стороны клиента в части программы, которая 
соответствует установленному соединению. 

 
Рис. 8. Распечатка нулевой длины запроса от браузера 

 
Для выхода из зацикливания в программе main() был установлен счетчик clo(см. текст 

программы). Если значение clo при нулевой длине сообщения, вычисленной функцией 
recv_size(), устанавливалось более 5, то вызывалась функция disconnect() для разрыва 
соединения через экспериментально подобранную задержку.  

3.Использование Flash памяти микроконтроллера для размещения текста и 
изображений. 

Рассмотрим возможность размещения html – страниц во всей flash памяти 
микроконтроллера ATmega1280, используя контроллер Arduino Mega и среду разработки 
AVR Studio 4 с компилятором WinAVR. Особенностью ATmega1280, ATmega2560 является 
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то, что они 8-ми разрядные, поэтому при их программировании возникают сложности 
адресации к памяти за пределами 64Кбайт. Тем более не все компиляторы поддерживают 
обращение к памяти за область 64Кбайт. Для микроконтроллеров ATmega32, ATmega644 и 
др. аналогичных таких проблем не существует, т.к. их flash память не выходит за пределы 
64Кбайт.  

Размещение данных в flash памяти выполняется с помощью библиотеки AVR libc. Для 
подключения библиотеки необходимо в начале программы ее описать с помощью #include  
<avr/pgmspace.h>. HTML документ (текст и изображения) в программе должны быть 
представлены в виде массива байт, которые можно получить, например с помощью 
программы makefsdata.exe[4]. Для размещения массива байт в flash из файла pgmspace.h 
можно воспользоваться следующими описаниями: 

#define pgm_read_byte(address_short)        pgm_read_byte_near(address_short) 
#define  pgm_read_byte_near(address_short)  __LPM((uint16_t)(address_short)) 
- читает байт с flash памяти  коротким адресом в пределах 64КБайт 
#define  pgm_read_byte_far(address_long)   __ELPM((uint32_t)(address_long)) 
- читает байт с flash памяти  “дальним” адресом за пределами  64КБайт 
#define  __LPM(addr)     __LPM_classic__(addr) 
#define  __ELPM(addr)   __ELPM_classic__(addr)  
Здесь __LPM_classic__(addr)  – макрос, который предназначен для чтения байта с 

памяти программ, используя 16-и битный адрес (т.е. в пределах 64КБайт). Он выглядит 
следующим образом: 

#define __LPM_classic__(addr)   
(__extension__({                \ 
    uint16_t __addr16 = (uint16_t)(addr); \ 
    uint8_t __result;           \ 
    __asm__                     \ 
    (                           \ 
        "lpm" "\n\t"            \ 
        "mov %0, r0" "\n\t"     \ 
        : "=r" (__result)       \ 
        : "z" (__addr16)        \ 
        : "r0"                  \ 
    );                          \ 
    __result;                   \ 
})) 
__ELPM_classic__(addr)  – макрос, который предназначен для чтения байта с памяти 

программ, используя 32-х битный адрес (т.е. за пределами 64КБайт). Он записан следующим 
образом: 

#define __ELPM_classic__(addr)  
(__extension__({                    \ 
    uint32_t __addr32 = (uint32_t)(addr); \ 
    uint8_t __result;               \ 
    __asm__                         \ 
    (                               \ 
        "out %2, %C1" "\n\t"        \ 
        "mov r31, %B1" "\n\t"       \ 
        "mov r30, %A1" "\n\t"       \ 
        "elpm" "\n\t"               \ 
        "mov %0, r0" "\n\t"         \ 
        : "=r" (__result)           \ 
        : "r" (__addr32),           \ 
          "I" (_SFR_IO_ADDR(RAMPZ)) \ 
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        : "r0", "r30", "r31"        \ 
    );                              \ 
    __result;                       \ 
})) 
В файле pgmspace.h, который включен в компилятор WinAVR модификации 2010-01-

20, нет макроса для вычисления 32-х битного “дальнего” адреса (за пределами 64КБайт). Это 
может выполнить следующий макрос[5],  который должен быть вставлен в программу 
сервера: 

#define FAR(var)                     \ 
({ uint_farptr_t tmp;                \ 
   __asm__ (                         \ 
       "ldi    %A0, lo8(%1)"  "\n\t" \ 
       "ldi    %B0, hi8(%1)"  "\n\t" \ 
       "ldi    %C0, hh8(%1)"         \ 
       : "=d" (tmp)                  \ 
       : "i"  (&(var)));             \ 
   tmp;                              \ 
}) 
При компиляции необходимо указать компоновщику, в каких сегментах необходимо 

разместить массивы данных. Для этого описываются  сегменты в части flash памяти, где 
расположен код программы  и следующий 64-х килобайтный блок: 

byte tex[] __attribute__((section(".my_section")))   = 
{0x3c,0x68,0x74,0x6d,0x6c,0x20,0x78,0x6d,0x6c,0x6e,0x73,0x3a,0x6f,…}; 
byte pic[] __attribute__((section(".far_section")))   = 
{0x89,0x50,0x4e,0x47,0x0d,0x0a,0x1a,0x0a,0x00,0x00,0x00,0x0d,0x49,…}; 
Впоследствии при компоновке необходимо воспользоваться опциями: 
-Wl,--section-start=.my_section=0x2600 -Wl,--section-start=.far_section=0x10000 
Секция .my_section будет располагать массив tex[] с начального адреса 0x5600, который 

должен следовать за кодом программы. Секция .far_section будет располагать массив pic[] с 
начального адреса 0x10000 в следующем блоке размером 64Кбайт. Опции устанавливаются, 
если в среде Atmel AVR Studio 4 перейти по ссылкам: 

Project -> Configuration Options -> Custom Options -> [Linker Options] 
Для прошивки микроконтроллера на плате Arduino Mega используется программатор 

avrdude с конфигурационным файлом, которые заимствованы из программной среды 
Arduino: 

avrdude -C avrdude.conf -patmega1280 -carduino -PCOM5 -b57400 -D -V -
Uflash:w:w5100_mega.hex:i 

В микроконтроллере atmega1280 должен быть bootloader (стандартный загрузчик для 
Arduino). Как уже отмечалось, полный текст программы представлен в источнике [3].  

Выводы. Из-за простоты сервера не желательно на одной html страничке размещать 
более одного изображения. На остальные изображения можно делать ссылки. Это связано с 
тем, что сервер может обслуживать только последовательные запросы со стороны браузера. 
Если выполняются параллельные запросы (быстрые браузеры), то все изображения на 
страничке просто не загружаются. Хорошо работают с этим сервером при наличии картинок 
браузеры Opera,  Firefox.  Плохо -  Chrome,  Яндех -  браузер,  Internet  Explorer.  Если любой 
браузер подключен через прокси - сервер (Squid), изображения на страничке загружаются. 

При неудовлетворительном качестве Интернет-соединения при загрузке объемных 
HTML страниц сервер часто сбрасывается. Поэтому html - странички должны быть 
небольшие. 

Основным достоинством сервера является стабильность его работы (не виснет), 
относительная простота программы на Си и малый  код программы (без данных он занимает 
примерно 2.5-3.0 Кбайт). 
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Представлен способ размещения в flash памяти микроконтроллера данных, размер 
которых может превышать 64Кбайт. 
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СТВОРЕННЯ НАДІЙНОГО HTTP - СЕРВЕРА ДЛЯ ВІДДАЛЕНОГО УПРАВЛІННЯ ПО 

TCP/IP МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ ATMEGA1280 І WIZNET W5100  
 

У роботі розглядається створення http - сервера на мікроконтролері ATmega1280 і 
контролері мережі Wiznet W5100. Сервер пересилає браузеру клієнта HTML текст, зображення, 
показання температурного датчика DS18B20. Управляє мобільним телефоном. Можливо 
просте розширення його функцій. Програма для сервера написана на Сі (WinAVR). Особливістю 
сервера є його стійка робота через мережу Інтернет, можливість використання всієї пам'яті 
програм мікроконтролера  (>64Кбайт) для розміщення HTML даних. Програмна середа Arduino 
на це не здатна. 

Ключові слова: мікроконтролер, ATmega1280, Wiznet W5100, Arduino, TCP / IP, еthernet, SPI, 
регістри, протокол.  
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ESTABLISHMENT OF A RELIABLE HTTP - SERVER FOR REMOTE CONTROL VIA TCP / IP-

BASED NETWORK ATMEGA1280 AND WIZNET W5100 
 

The paper considers the creation of http - server microcontroller ATmega1280 and network 
controller Wiznet W5100. The server sends the client browser HTML text, images, readings of 
temperature sensor DS18B20. Controls the mobile phone. Perhaps a simple extension of its functions. 
The  program  for  the  server  is  written  in  C  (WinAVR).  Server  feature  is  its  steady  work  through  the  
Internet, the ability to use the entire program memory of the microcontroller (> 64Kbayt) to place HTML 
data. Arduino software environment is not capable of. 
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ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ДІАГНОСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РЕМОНТУ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗВ'ЯЗКУ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ 

 
Отримані нові функціональні залежності оцінюваних показників діяльності фахівців від 

керованих змінних з врахуванням можливості виникнення діагностичних помилок, 
формалізований процес кількісної оцінки показників якості діагностичного забезпечення 
ремонту військової техніки зв'язку. Розроблена методика відрізняється від відомих порядком 
оцінки значень показників якості і використовуваним математичним апаратом і є основою 
аналітичних і алгоритмічних засобів розробки діагностичного забезпечення перспективних 
зразків військової техніки зв'язку. 

Ключові слова: відновлення працездатності, діагностичне забезпечення, умовний алгоритм 
діагностування. 
 

Актуальність роботи полягає в забезпеченні потрібного згідно керівних технічних 
документів по ремонтопридатності значення середнього часу відновлення працездатності 
військової техніки зв'язку (ВТЗ)  без збільшення економічних витрат,  а лише за рахунок 
підвищення якості діагностичного забезпечення (ДЗ) ремонту і впорядкування діяльності 
екіпажа апаратної зв'язку або технічного забезпечення (АТЗ) в процесі групового пошуку 
дефектів і усунення викликаних ними несправностей. 

Мета статті –  розробка методики кількісної оцінки показників якості ДЗ з метою 
визначення можливості його реалізації в заданих умовах функціонування і оснащення 
ремонтного органу (РО) при відновленні працездатності ВТЗ в процесі поточного ремонту, а 
також при усуненні аварійних і бойових пошкоджень з груповим зонним пошуком кратних 
дефектів. 

Сутність методики полягає у використанні нових аналітичних виразів і формалізації 
процесу кількісної оцінки показників якості ДЗ ремонту ВТЗ. 

Вихідні дані: 
- глибина пошуку дефектів ( L ); 
- алгоритм діагностування (середнє ,K  мінімальне ,minK  максимальне maxK  число 

перевірок); 
- середній час виконання перевірки ( t ) і усунення несправності ( yt ); 

- ймовірність правильної оцінки результату виконання перевірки ( p ); 
- припустимий час відновлення працездатності ( впT ). 
Вихідні дані отримують з аналізу технічної документації ВТЗ і вимог до 

ремонтопридатності. 
Обмеження на використання методики: 
- ремонт ВТЗ агрегатним методом; 
- при ремонті використовуються штатні засоби вимірювань (ЗВ) апаратної зв'язку і 

РО; 
- глибина пошуку дефектів до типового елементу заміни. 
Допущення при використанні методики: 
- ВТЗ, що ремонтують, містить лише один дефект в зоні пошуку; 
- при діагностуванні в об'єкті нових дефектів не виникає; 
- при постановці помилкового діагнозу допускається не більш однієї помилкової 

оцінки результату виконання перевірки; 
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- ймовірність помилкової оцінки результатів виконання перевірок по умовному 
алгоритму діагностування (УАД) однакова; 

- виявлення відмов елементів об'єкту рівноймовірно; 
- організаційні втрати часу не враховуються; 
- комплект ЗІП-0 укомплектований повністю; 
- використовувані ЗВ завідомо справні; 
- кваліфікація ремонтників відповідає штатному розкладу РО. 
Обмеження і допущення відповідають умовам відновлення працездатності ВТЗ в АТЗ 

або на пункті технічного обслуговування і ремонту (ПТОР) [1, 2]. 
У основу математичного апарату методики покладені методи теорії ймовірностей і 

теорії дискретного пошуку [1–7]. Використовувані аналітичні вирази за кількісною оцінкою 
характеристик ДЗ приведені в табл. 1, а укрупнений алгоритм реалізації методики 
приведений на рис 1, 2 де додатково прийняті наступні позначення: 

g  – ймовірність помилкової оцінки результату виконання перевірки ( pg -= 1 ); 
P  – ймовірність правильної постановки діагнозу; 
r  – математичне очікування відхилення діагнозу при одній помилці в оцінці 

результату виконання перевірки; 
rs  – середньоквадратичне відхилення значення r ; 

l  – число дефектів, що виявляються після виконання мінімального числа перевірок;  
( ) ë û ë û ë û ë û ;75,65,14625,1025,3375,0 234 +-+-= KKKKKC   

( ) é ù é ù é ù é ù 75,65,14625,1025,3375,0 234 +-+-= KKKKKE ; 

ë ûK  – ціла частина числа K ; 

é ùK  – округлення K  у більший бік до цілого числа; 

maxr  – максимально можливе значення r ; 

вT  – розрахункове значення середнього часу відновлення ВТЗ. 
 

Таблиця 1 
Кількісна оцінка ймовірнісних характеристик бінарних умовних алгоритмів пошуку 

дефектів 
Форма 

алгоритму К P ρmax ρ σρ 
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При невиконанні умов 5,0,1max << rr  або впв TT <  доцільно підвищити значення p  
вибираючи ЗВ з кращими метрологічними характеристиками, понизити значення ytt,  
підвищенням кваліфікації фахівців або вдосконаленням технологічного устаткування РО, 
поліпшити умови праці ремонтників або змінити форму УАД з розміщенням lL -  елементів 
в його центральній частині.  

Розглянемо використання методики на прикладі розробки УАД мінімальної форми для 
діагностування стереофонічного супергетеродинного радіоприймача з подвійним 
перетворенням частоти, функціональна схема якого приведена на рис 3, а діагностична 
модель у вигляді графа інформаційно-енергетичних зв'язків [6] – на рис 4. 

Бінарний УАД, побудований по методиці [6] із застосуванням індексів передування 
методом половинного ділення, показаний на рис. 5 (варіант 1), а з врахуванням  розміщення  
дефектів, що  вимагають для виявлення виконання maxK  перевірок, в центральній частині 
алгоритму – на рис. 6 (варіант 2). У обох випадках УАД з врахуванням справного стану 
об'єкту мають однакові значення традиційно оцінюваних показників ДЗ [1, 6]: 

.13;5;4;3,4;18 maxmin ===== lKKKL  
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Рис. 1. Блок-схема укрупненого алгоритму кількісної оцінки показників якості 
діагностичного забезпечення ремонту військової техніки зв'язку 
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При наступних вихідних даних: хвTpхвtхвt впy 20;99,0;5;3 ====  розрахункове 
значення середнього часу відновлення працездатності при поточному ремонті радіоприймача 

 

,19
99,0

533,4
3,4 впв ТхвТ <=
+×

=  

що досить.  
Ймовірність постановки правильного діагнозу також однакова, але інші ймовірнісні 

характеристики істотно відрізняються (табл. 2) (результати прямих обчислень для 99,0=p ). 
При практично однакових значеннях інші показники для алгоритму рис. 6 значно понижені: 
rs  на 40% и maxr  на 25%. 

 
 

Так 

Ні 

Ні 

Ні 

Так 

Так 

Ні Так 

Ні Да 

 

Бінарний  
УАД 

 

 

Не бінарний  
УАД 

constm =  

 

Неоднорідний  
УАД 

Початок 

    iKLm ,,  

2=m

 

Однорідний  
УАД 

Вид і форма 
УАД  

Кінець 

i

i

KK
KK

max
min

max

min

=
=

 

KKi =  

   å=
=

L

i
iK

L
K

1

1
 

Досконалої 
форми 

1minmax =-KK  1max -= LK  

Довільної 
форми 

Мінімальної 
форми 

Максимальної 
формы 

 
 

Рис. 2. Ідентифікація виду і форми алгоритму діагностування 
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Рис. 3. Функціональна схема радіоприймача 
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Рис. 4. Діагностична модель радіоприймача 

 
Обчислення значення r  приводить до результату 0,115 с %7,1=rd , розрахункове 

значення 164,0max =r  практично відповідає достеменному, оцінка rs  рівна 0,027, що на 
%11=rd  перевищує дійсне значення. 

Таблиця 2 
Ймовірнісні характеристики алгоритмів діагностування радіоприймача 

 
Варіант 

алгоритму ρ Dρ σρ ρmax 

Рис. 5 0,1173 0,0017 0,0412 0,2208 
Рис. 6 0,1170 0,0006 0,0249 0,1649 
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Рис. 5. Умовний алгоритм діагностування радіоприймача (варіант 1) 
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Рис. 6. Умовний алгоритм діагностування радіоприймача (варіант 2) 

 
Наукова новизна методики полягає у формалізації процесу кількісної оцінки показників 

якості діагностичного забезпечення ремонту військової техніки зв'язку на основі 
використання вперше отриманих функціональних залежностей оцінюваних показників від 
керованих змінних (табл. 1). 

Методика відрізняється від відомих [3, 6] порядком оцінки значень показників якості і 
використовуваним математичним апаратом. 

Методика є основою аналітичних і алгоритмічних засобів розробки діагностичного 
забезпечення перспективних зразків військової техніки зв'язку. 
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к.т.н., доц. Сакович Л.Н., Романенко В.П., 
Лалетин С.П., Демченко С.В. 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕМОНТА ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ СВЯЗИ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Получены новые функциональные зависимости оцениваемых показателей деятельности 

специалистов от управляемых переменных с учетом возникновения возможных 
диагностических ошибок, формализован процесс количественной оценки показателей качества 
диагностического обеспечения ремонта военной техники связи. Разработанная методика 
отличается от известных порядком оценки значений показателей качества и используемым 
математическим аппаратом и является основой аналитических и алгоритмических средств 
разработки диагностического обеспечения перспективных образцов военной техники связи. 

Ключевые слова: восстановление работоспособности, диагностическое обеспечение, 
условный алгоритм диагностики. 

 
Ph.D. Sakovych L.N., Rjomanenko V.P., 

Laletin S.P., Demchenko S.V. 
QUALITY INDEX ESTIMATION OF DIAGNOSTIC PROVISION OF MILITARY 

COMMUNICATION EQUIPMENT IN THE FIELD 
 

It was gained a new functional dependency of estimated indexes of specialists’ activity from the 
guided variables, taking into account the appearance of possible diagnostic mistakes; it’s also formalized 
the process of quantitative index estimation of diagnostic provision quality of military communication 
equipment. The developed methodology differs from already well known one by the estimation order of 
quality indexes and used mathematical mechanism and it’s the base of analytic and algorithmic means of 
diagnostic provision elaboration of future examples of military communication equipment.  

Keywords: working capacity renewal, diagnostic provision, relative diagnostic algorithm.  
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NEURAL NETWORK PREDICTING SOLAR (COSMIC) RADIATION IN SPECIAL 
SPACE SYSTEMS 

 
Analyzed the negative impact of corpuscular radiation on solar panels satellites and other electronic 

components. Established feasibility of predicting such a perturbation. Design and implementation of 
information-measuring system (IMS) intensity of solar radiation, corpuscular radiation as a prototype in 
space - one energy source. Proposed to use neural networks for forecasting time series of solar radiation, 
but because of noisy information signal associated with a substantial list of possible influence of natural 
factors (decrease in the intensity of sunlight on the sensor IMS) adequate prediction was not received. 
Analyzes prerequisites using Hilbert-Huang transform for clearing signal intensity solar radiation of 
noise created an appropriate filter and confirmed the effectiveness of this approach. Retrieved qualitative 
prediction of the filtered signal using a multilayer perceptron. 

The satellite, solar radiation, noisy, prediction, neural network, perceptron. 
 
The relevance and background of research. Experience of exploitation solar panels on 

satellites showed that existing in the near-Earth space radiation corpuscular streams have a strong 
destructive effect on solar cells and other electronic components (A Vasil'yev A Landsman) - taking 
them down and reducing the period of the regular operation systems. 

As you know, corpuscular radiation consists of:  
- Cosmic rays have a galactic origin, containing mainly protons and light nuclei (with low 

intensity and therefore not dangerous for solar panels); 
- Cosmic rays, which appear as a result of solar flares. Continuing radiation from a few hours 

to  days  and  consists  mainly  of  protons.  Observed  2-3  years  after  the  maximum  11-year  cycle  of  
solar activity;  

- Particles trapped by Earth's magnetic field. They represent the greatest danger for solar cells 
because they operate continuously. 

Depending on the height of the satellite orbit, the factors affecting differently. Accordingly, 
the  methods  of  protection  will  be  different.  It  is  clear  that  the  ability  to  predict  its  value  only  
increase the degree of protection. 

To develop methods of forecasting and study character of natural disturbances in the form of 
solar radiation, as some prototype corpuscular radiation in space, built and installed information-
measuring system (IMS) (fig. 1). 

 

 

 
Fig. 1. Information-measuring system intensity of solar radiation 
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As  a  predictive  mathematical  tools  in  the  research  process  for  the  prediction  of  the  
temperature time series applied neural networks (NN) [1]. However, the necessary efficiency 
prediction regarding solar radiation has not been received (Fig. 2). Best results demonstrated NN 
radial basis function with five inputs and two hidden layers: teaching error – 0,009317 W/m2, 
control error – 0,008983 W/m2, test error – 0,008991 W/m2. 

The above explains the noisy information signal associated with a substantial list of possible 
influence of natural factors ( decrease in the intensity of sunlight on the sensor IMS) [2]: latitude 
and longitude location; distance from the Sun to the Earth, the height of clouds; cloud type; absolute 
humidity;  the  horizontal  and  vertical  components  of  wind  velocity;  size  and  concentration  of  
aerosol; condensation nuclei; cloud condensation nuclei and cloud droplets size; die size; water 
content; height of upper and lower boundaries of clouds; cloud radiative capacity; aquatic supply of 
clouds; rainfall intensity and so on. 

That is why further research, with the ability to implement predictive power, deemed 
necessary application of mathematical filters. 

 
Fig. 2. Comparing the output NN (RBF) and experimental data (time interval - 30 minutes, 

discrete - 5 seconds) 
 
Traditional methods of data analysis, designed generally for linear and stationary signals and 

systems [3]. At the same time it is obvious that the time series of solar radiation is nonlinear and 
non-stationary  (see  Fig.  2)  [2].  So,  a  prerequisite  for  adequate  data  presentation  will  focus  on  the  
possibility of forming an adaptive basis, which functionally depend on the semantic component of 
the signal, and will not be pre-selected and the same as in the classical approach. 

So requirements are met by Hilbert_Huang transform (HHT), which is defined as a method of 
time-frequency analysis based on empirical Mode decomposition (EMD) nonlinear and non-
stationary processes and Hilbert spectral analysis (HSA) [4-6]. 

Purpose of research – to develop a method of neural network prediction of intensity solar 
radiation as a negative factor, which derives from the system of electronic components for special 
purpose. 

Materials and methods of research. Generally EMD method is based on the assumption that 
any data set contains various modes of oscillatory processes [3]. Each of these vibrational modes 
can be represented by a function of the inner fashion (IMF) with the restrictions: the number of 
extrema and number of zero crossings of the function must be equal or differ by no more than one 
unit, at any point average of the envelope function curves defining local extremes, should be 0. 

That is IMF are vibrational modes that instead of constant amplitude and frequency can have 
variable amplitude and frequency as a function of time. 

The essence of EMD is consistent (iteration) to establish the functions of empirical mod cj(t) 
and the residual rj(t) = rj-1(t) - cj(t), where j = 1, 2, 3, …, n with r0 = y(t). Decomposition to represent 
the signal in a sum of modal functions and terminal residue [7]: 



 80 

x(t) = 
n

1=
å
j

cj(t) + rn(t),      (1) 

where n – number of empirical events, which is set in the calculations.  
Studies [4-6] have demonstrated that appropriate adaptive basis although not determined 

analytically, but meets the requirements of the traditional bases: completeness, convergence, 
orthogonality and uniqueness (controversial statement).  

Thus the EMD algorithm has a clear iterative calculation, which creates preconditions for its 
implementation in intelligent control systems [4, 5]: 

1) identification of local extrema signal and grouping them into arrays of coordinates and 
vectors corresponding amplitude values; 

2) calculating the upper and lower envelope of the signal y(k) for the selected maxima and 
minima; 

3) calculation of average function values m1(k) and of the first approximation to the first 
function fashion IMF:

 
 

),(m)y()(h 11 kkk -=
     

(2) 
4) repetition of steps 1-3, taking the place of y(k) function h1(k), and of the second 

approximation to the first function fashion IMF - function  h2(k): 
).(m)()(h 212 kkhk -=

     
(3) 

Similarly calculated and the following approximation to the first function fashion IMF. The 
criterion for stopping iteration, for example, can be normalized square difference between two 
successive operations of approximation: 
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The last values  hі(k)  terations taken by the high-frequency feature fashion  с1(k)  =  hi(k) 
family IMF, which is part of the output signal. This allows you to remove с1(k)  from the signal and 
keep it more low-frequency components: 

),()()( 11 kckykr -=
     

(5) 
The function r1(k) as a new data processed by the finding of a similar second IMF Mode 

function method – с2(k): 
)(c)(r)(r 212 kkk -= .      (6) 

Thus, the signal decomposition is achieved in n -  mods  empirical  approximation  of  the  
amount of residue rn(k) (1). 

Stop signal decomposition must to happen at the maximum "straightening" balancethat is 
turning it into a trend signal by an interval of task. In practice, the process can be closed on the 
following criteria: balance rn(k) стає becomes a monotonic function without extremes, remains  
rn(k)  are minor in importance or power compared to the signal; achieved preset relative mean 
square error reconstruction of the signal (4) without remainder rn(k). 

In the case of treating the time series of solar radiation intensity for separating noise use the 
method [5], which is based on forming the frequency domain function H(w)low-pass filter with a 
cutoff frequency upper limit by the beginning of high noise, the multiplication of the signal for 
H(w),translating the results of filtering in the time domain and use it as the initial (starting) function 
m1(k) in (2). 

The method is characterized in that allows you to specify the transition area between the 
borders of the transmission and the suppression of frequency components of the signal, which 
increases the stability of EMD, adjustable width which can to some extent control the redistribution 
of functions between harmonics selection IMF. The above mentioned represents a flexible and 
sustainable method in respect of management expertise in interactive mode, a mathematical analysis 
tool noisiness of information signals. 
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Use the research time period of 6 hours (data received IMS) that technologically justified in 
terms of the width of the time window for further prediction and software V. Davydov and A. 
Davydov [9], making him a number of object-oriented change. 

To eliminate errors transformation on a finite interval of processed data set studied time 
period extended to the end sections of 1% (43 points) also made its alignment in relation to the 
arithmetic mean value  – 133,807 W/m2 (Fig. 3). 

To set the framework for cutting and counting filtered signal divergence angle of the input 
signal. This maximum angle to the first window and gradually decreases with increasing shear box 
calculations of the signal. But this reduction is uneven and in the limits of the information slows 
down due to the resistance dropout statistical noise and weak dependence of filters limits their 
width and transition zones. Slowing down can be fixed by changing the original local minimum 
angle differences. Thus, we had set a limit cutting - 65 cu (Fig. 4), the upper limit of complete 
suppression of high-frequency components for all filters - the same. 

 

 
 

Fig. 3. Normalized and extended time series of solar radiation 

 
Fig. 4. Module spectrum of the time series of solar radiation with the appropriate filter 

settings 
 
Also accepted that cleaning the noise of the time series of solar radiation will require four-

dropout noise, that is to form IMF-1 = IMF-1a + IMF-1b + IMF-1c + + IMF-1d (fig. 5). 
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Fig. 5. The results of filtering the time series of solar radiation 

 
Normalizing the filtered signal visually analyzed results of Hilbert_Huang transform and set 

the number of detected noise components in the input signal - 23.762% (fig. 6). 

 
Fig. 6. Blending the input signal and the filtered time series of solar radiation 

 
Having taught neuron network (fig. 7) filtered signal received appropriate quality prediction 

of solar radiation: RMS error - 8,1-9,3% (fig. 8). 

 
Fig. 7. A multilayer perceptron with five neurons in the hidden layer 

 
Fig. 8. Prediction of the filtered signal intensity of solar radiation by multilayer perceptrons 

(applied various optimization algorithms) 
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Conclusions. Based on the practical use of the developed technique neural network 
forecasting intensity of solar radiation is necessary to note the following:  

mathematical filter based on Hilbert-Huang transform should be used to analyze the time 
series of solar radiation; 

cleared by the results of the EMD signal characterized technologically sufficient resolution; 
obtained from the Hilbert-Huang transform filtered signals can be used to construct 

appropriate neural network predictive models in special space systems. 
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НЕЙРОМЕРЕЖЕВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ СОНЯЧНОЇ (КОСМІЧНОЇ) РАДІАЦІЇ У 
СПЕЦІАЛЬНИХ КОСМІЧНИХ СИСТЕМАХ 

 
Проаналізовано негативний вплив корпускулярної радіації на сонячні батареї штучних 

супутників Землі та їх інші електронні компоненти. Встановлено доцільність прогнозування 
такого збурення. Розроблено та впроваджено інформаційно-вимірювальну систему (ІВС) 
інтенсивності сонячної радіації, як прототипу корпускулярної радіації у космосі – одні 
енергетичні джерела. Запропоновано застосовувати нейронні мережі для прогнозування 
часового ряду сонячної радіації, однак через зашумленістю інформаційного сигналу, пов’язану із 
можливим впливом значного переліку природних чинників (зменшенням інтенсивності дії 
сонячних променів на сенсор ІВС) адекватного предикту не було отримано. Проаналізовано 
передумови використання перетворення Гільберта-Хуанга для очищення сигналу інтенсивності 
сонячної радіації від шумів, створено відповідний фільтр та підтверджено ефективність такого 
підходу. Отримано якісний прогноз відфільтрованого сигналу із використанням багатошарового 
персептрона. 

Ключові слова: супутник, сонячна радіація, зашумленість, прогнозування, нейронна 
мережа, персептрон. 
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к.т.н., доц. Штепа В.М., Чирченко Д.В., к.т.н. Желнован Г.М. 
НЕЙРОСЕТЕВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ (КОСМИЧЕСКОЙ) РАДИАЦИИ В 

СПЕЦИАЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
 
Проанализировано отрицательное влияние корпускулярной радиации на солнечные 

батареи искусственных спутников Земли и их другие электронные компоненты. Установлена 
целесообразность прогнозирования такого возмущения. Разработано и введена иінформационно-
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измерительная система (ИИС) интенсивности солнечной радиации, как прототипа 
корпускулярной радиации в космосе - одни энергетические источники. Предложено применять 
нейронные сети для прогнозирования временного ряда солнечной радиации, однако из-за 
зашумленности информационного сигнала, связанную с возможным влиянием значительного 
перечня естественных факторов (уменьшением интенсивности действия солнечных лучей на 
сенсор ИИС) адекватного предикта не было получено. Проанализированы предпосылки 
использования преобразования Гильберта-Хуанга для очищения сигнала интенсивности 
солнечной радиации от шумов, создан соответствующий фильтр и подтверждена 
эффективность такого подхода. Получен качественный прогноз отфильтрованного сигнала с 
использованием многослойного персептрона. 

Ключевые слова: спутник, солнечная радиация, зашумленность, прогнозирование, 
нейронная сеть, персептрон. 
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METHODS OF INCREASING OF FUNCTIONAL STABILITY OF POWER SYSTEMS 

 
This article highlights reservation as a method of increasing of functional stability of technological 

system “power system”. This method enables predict reliability of secure functioning of technological 
system by choosing optimal meaning of failure-free operation probability, that allows to keep on a 
corresponding level and to promote  functional stability of power systems. There are descriptions of 
measures at the expense of which provision of power systems functional sustainability is achieved. Also, 
there is description of constructive entity level which is appropriate for exercise of reservation. Majority 
reservation peculiarities in technological system ”power system” are considered. 

Keywords: technological system, power system, energy products, functional stability, reservation 
method, military security of facilities. 
 

General definition of a problem. Powerful  and reliable energetics of a country is one of the 
main functional conditions of all spheres of the activity and becomes the most important system of 
strategic facilities, “responsibility” for military security sphere of a country. Power system facilities 
always relate to security facilities(“responsibility”) of the biggest operational-strategic importance, 
which are the main target of destruction for the enemy. That is why military security of power 
stations(PS) is one of the most important and original task for a country and Armed Forces of this 
country. It is achieved by maintaining high functional stability (reliability) of “technological 
system”(TS) of  PS, regular prophylaxis of TS malfunctions with ecologically dangerous 
consequences, protection of PS facilities from attacks by enemy means and rapid settlement of 
ecological consequences during emergencies of technological nature. 

Maintenance of functional stability of TS PS is achieved by the following measures: 
structural exaggeration of TS(reservation) regarding reliability of secure functioning; 
availability of “own” control means for secure course of technological process(avoiding 

emergency modes); 
availability of TS protection from dangerous errors and unauthorized actions of personnel; 
modernization of security system of TS; 
maintenance of appropriate level of personnel qualification, organizational measures and 

military safety concerns. 
In this article we will deal with reservation as a method of increasing of  functional stability of  

PS TS. 
Exposition of the main material. Important meaning for PS is the issue of the level of 

constructive entities(CE) when it is relevant to use reservation. Reservation can be “ simple” when 
function of “working” element m while breaking is operatively conducted by one of the reserve (m-
1) elements. “Majority” reservation in “informational” systems is used when all m of the same 
“working” elements are functioning at the same time, and initial functional of this system is formed 
by “majority” element as the result of concurrency of initial functions of the most “working” 
elements. 

Required multiplicity of PS subsystem reservation are grounded as following. 
Failure-free operation probability(FFOP) of a system which is a sum of n of multifunctional 

subsystems is known to be equal to  

j

n

1j
PΠPS

=
= ,                                                                            (1) 
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Where Pj  –is a FFOP of subsystem j. General meaning of  product PS will be less than 
minimal meaning of accumulation factor because always n,1j,1Pj =< . Therethrough, FFOP 
subsystems should be made as close between each other (with the same medium meaning of P) 
while providing needed level of FFOP in general that measure up an irregularity 

n
n

1j

потр PPΠPS =£
=

.                                                         (2) 

From this moment meaning of FFOP subsystem should be 
n PSP ³ .                                                                (3) 

If for a subsystem PPj < , “reservation” of this subsystem must be brought to the meaning of 

FFOP PPj ³ . It is known, that during reservation with m multiplicity, FFOP of the subsystem will 
be  

njPP m
j

m
j ,1,)1(1)( =--= .                                                 (4) 

 
That is why needed multiplicity of  subsystem reservation is defined by condition 

m
jPP )1(1 --£ .                                                    (5) 

From this irregularity we finally find  

nj
P
Pm

j
j ,1,

)1log(
)1log(

=
-
-

³ .                                                  (6) 

Lets consider ultimate cases of constructive entity level where “simple” reservation is 
conducted-“channels” and “subsystems”(which figure up each channel) 

It  is  known,  that  during  reservation  of  TS  when  it  has  only  m “channels” as a part of n 
functional “subsystems” with FFOP of each reservation  

njp j ,1, = ,                                                           (7) 
 General free-failure operation possibility of TS will be 

m

j
n

j
k pPS ÷÷

ø

ö
çç
è

æ
P--=
=1

)( 11 .                                                    (8) 

For m-tuple reservation of each j functional “subsystem” in a sole channel the general free 
failure operation possibility will be  

( )[ ]m
j

n

j
e pPS --P=

=
11

1
)( .                                                        (9) 

 
Analysis of functions data shows that for njp j ,1,5.0 =>  (that almost always has place) the 

following irregularity is correct 
)()( ek PSPS <                                                           (10) 

For equal variants value of such TS. 
Consequently, level of constructive entities for “ simple” reservation should be lower (it is 

desirably on the level of “elements”),  but at  the same time difficulties  of technical diagnosis and 
renewal  capability of TS during malfunction of main or reserve constructive entities of “low” level 
become much higher and the process of transition from main constructive entity to reserve one 
becomes more complicated because of a great number of constructive entities. In such a way it is 
appropriate to use reservation on the lower level of  “variable” constructive entity which could be 
changed while being used on new working one by forces and facilities of PS personnel. 

Majority reservation is used in process control systems and TS control systems for functional 
stability of PS. Lets examine peculiarities of TS majority systems. 
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Lets analyze system with 3 elements in comparison with single-element system for which 
“majority” principle of  system functional selection is confined by concurrency of initial function in 
any of  two or all elements. 

If elements of system are the same regarding their FFOP p and FFOP of  majority element – 
pм ,from this follows that according to the theory of probability and  event algebra FFOP will be 

мppppP ×+-= })1(3{)"3/3","3/2(" 32 .                                                       (11) 
Diagram of  this function in terms of  the FFOP level of “working” elements p and majority 

element pм  shown on fig.1.  

 
Fig. 1. Majority reservation on the principle («2/3»,»3/3») 

 
Grey  color  shows  the  diagram  of  this  function  for  pм =1. It  is  easy  to  see  that  in  this  case   

majority reservation is appropriate only for FFOP working elements p>0.5, when the curve diagram 
P={*} is bigger than a straight line of non-reserve system. As far as real FFOP of majority element 
is always pм <1,then majority reservation will be appropriate only in the meaning range of working 
elements FFOP   

вн ppp << . 
It  is  clear  that  “lower”  and  “upper”  meaning  of   FFOP  of  working  elements  are  “roots”  of   

algebraic equation  that reflects  cross points of curve P (11) and straightforward line Р=р (single-
channel system) 

.})1(3{ 32 ppppp м =×+-                                        (13) 
Consequently 

.
4

8)(93
;

4

8)(93 22
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ммм
в

м
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н

p
ppp
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p

ppp
p

-+
=

--
=                  (14) 

 
There is optimal meaning of FFOP of working element for which “reward” of majority 

reservation (exceedance of system FFOP under FFOP of working element) is maximum; lets find it  
from compelling equation  

.})1(3{}"3/3","3/2{" 32 D=-×+-=- ppppppP м                    (15) 
Maxima condition of contrast Δ is that the primitive for p will be equal to zero 
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01)6()6( 2 =-+-=
D pppp

dp
d мм .                                                   (16) 

Solution of this algebraic equation is  an “optimal” meaning of working element FFOP for 
defined meaning of FFOP of majority element- 

 

м

ммм
o

р

ррp
p

12

24)(366 2

-

+--
= .                                               (17) 

There is also minimum meaning for FFOP of “ majority” element  when majority reservation 
is appropriate ; it is provided by apparent condition when “upper” and “lower”  meanings of interval 
(14) are equal , namely they are converged  in “ cross point” of the curve of  “tripled” system P(3) 
to the straightforward line Р(1)=р of non-reserved system. From (14) we have that 

рн=рв                                                                             (18) 
when formula under radical is equal to zero for existing FFOP 

08)(9 2 =- мм pp .                                                         (19) 
Finally 

рм =8/9=0.(8).                                                                   (20) 
 
Conclusions. Analyzed method gives us possibility to predict reliability of secure functioning 

of technological systems by selecting the optimal meaning of free-failure operation possibility , that 
allows to maintain on appropriate level and also increase functional stability of power system. 
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МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ ЕНЕРГОСИСТЕМ 
 
У даній статті розглядається резервування як метод підвищення функціональної 

стійкості технологічної системи "енергосистема". Цей метод дозволяє прогнозувати 
надійність безпечного функціонування технологічної системи, вибираючи оптимальне значення 
безвідмовної роботи, що дозволяє підтримувати на відповідному рівні й сприяти функціональній 
стабільності енергосистем. Описуються критерії, за рахунок яких забезпечується 
функціональна стійкість енергосистем. Крім того, описаний конструктивний рівень, що 
розглядається для здійснення резервування. Розглядається велика кількість особливостей 
резервування в технологічній системі "енергосистеми". 

Ключові слова: технологічна система, енергосистема, енергопродукти, функціональна 
стійкість, метод резервування, військова безпека об'єктів. 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМ 
 
В данной статье рассматривается резервирование как метод повышения функциональной 

устойчивости технологической системы "энергосистема". Этот метод позволяет 
прогнозировать надежность безопасного функционирования технологической системы, выбирая 
оптимальное значение безотказной работы, что позволяет поддерживать на 
соответствующем уровне и способствовать функциональной стабильности энергосистем. 
Описываются критерии, за счет которых обеспечивается функциональная устойчивость 
энергосистем. Кроме того, описан конструктивный уровень, который рассматривается для 
осуществления резервирования. Рассматривается большое количество особенностей 
резервирования в технологической системе "энергосистемы". 

Ключевые слова: технологическая система, энергосистема, энергопродукты, 
функциональная устойчивость, метод резервирования, военная безопасность объектов. 
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СИНТЕЗ МОДЕЛИ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПРИ СОЗДАНИИ ПРОГНОЗОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 

ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ ФОРСАЙТ 
 

Описаны характерные признаки национальной форсайт-методики выбора приоритетных 
направлений при прогнозировании научно-технического развития (НТР). На этой основе 
сформулирован ряд критериев для построения классификационной модели (КМ) приоритетов 
НТР. Приведены содержательная и формальная постановки задач синтеза модели выбора 
приоритетных тематических направлений при прогнозировании НТР на основе национального 
вида форсайта. Предложен подход к построению КМ НТР в виде двухуровневой иерархической 
системы. Конкретизация разработанной КМ проведена при помощи Joiner-сети, которая 
управляет «включением» собственного процесса и выдачей синхронизирующих событий другим 
элементам сети. 

Ключевые слова: форсайт-методика, Joiner-сеть, прогнозирование научно-технического 
развития. 
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Введение. В настоящее время особенностью реализации форсайт-проектов на 
национальном уровне является с одной стороны необходимость комбинации различных 
методов, входящих в состав методологии Форсайт [1], а с другой – необходимость 
привлечения значительного числа экспертов. Анализ публикаций отечественных и 
зарубежных источников [2-8], посвященных исследованию теоретических и практических 
аспектов применения методологии Форсайт, показал, что на сегодня отсутствует единая 
модель Форсайта, каждая страна адаптирует ее к своим условиям с учетом национальных 
интересов, используя при этом различные методики прогнозирования будущего. Так, в 
проведенном в Украине прогнозно-аналитическом исследовании, в рамках утвержденной 
Кабинетом Министров Украины в 2005-2006 годах Государственной программы по 
прогнозированию научно-технологического и инновационного развития на 2004-2006 годы 
[9], участвовало более 700 экспертов. Национальная форсайт-методика прогнозно-
аналитических исследований [2], составленная Б.А. Малицким и др., основана на 
анкетировании групп экспертов, при этом компьютеризация процессов сведена лишь к 
фиксации данных от экспертов и статистической обработке этих данных. Автором были 
проанализированы пути автоматизации каждого из четырех этапов национальной форсайт-
методики [10-13], и выявлено, что существует необходимость дальнейшего исследования 
проблемы, связанной с автоматизацией методологии Форсайт.  

Цель данной статьи состоит в описании процесса синтеза математических моделей 
выбора приоритетных тематических направлений (ТН) при прогнозировании научно-
технического развития (НТР), с использованием основных положений теорий автоматов и 
многоуровневых иерархических систем для автоматизации как национальной форсайт-
методики в целом, так и каждого из ее этапов. 

Постановка задачи. В качестве исходных данных для автоматизации украинского 
форсайт-проекта выбора приоритетов НТР выступает национальная форсайт-методика 
прогнозно-аналитических исследований. Обсуждаемая методика включает ряд 
последовательных этапов, к которым относятся: формирование экспертных панелей; 
формирование исходного перечня ТН; оценка и уточнение перечня ТН; согласование и 
утверждение приоритетных направлений.  

Для решения задачи необходимо разработать формальные средства представления 
процесса принятия решений на каждом этапе национальной форсайт-методики, путем 
использования адекватных математических средств. 

В результате решения задачи будет создана модель компьютерной реализации 
национальной форсайт-методики выбора приоритетов при прогнозировании НТР в виде 
последовательности упорядоченного набора этапов и совокупности методов их 
компьютерной реализации. Реализация указанной модели даст возможность повысить 
эффективность форсайт-исследований за счет перехода от эвристических процедур к их 
строгому представлению, а также к комплексной компьютеризации процесса. 

Основной материал.  
Для компьютерной реализации национальной форсайт-методики, представляющей 

собой процесс выбора приоритетов при прогнозировании НТР необходимо провести ее 
формализацию, путем разработки модели, с известной степенью адекватности отражающей 
все этапы форсайт-проекта. Важным и основным критерием выбора типа модели являются 
характеристики объекта моделирования. 

Национальная форсайт-методика выбора приоритетов при прогнозировании НТР в 
Украине состоит из множества взаимодействующих составляющих - подпроцессов (этапов 
форсайт-проекта) и обладает следующим рядом основных свойств: 

– иерархичности - действия подсистем верхнего уровня зависят от фактического 
исполнения нижними уровнями своих функций;  

– дискретности - взаимосвязь между элементами системы (подпроцессами) 
осуществляется последовательно; 
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– детерминированности – все переходы между элементами системы строго 
определены, т.е. переход к следующему происходит при условии успешного выполнения 
предыдущего подпроцесса. 

На основании выделенных характеристик национальной форсайт-методики необходимо 
выбрать особый математический аппарат, который бы описывал иерархичность и учитывал 
дискретность, для этого целесообразным является проведение концептуального 
моделирования, т.к. построенная без достаточного содержательного базиса модель может 
оказаться непригодной к использованию. Концептуальная модель позволит выявить 
взаимосвязи между элементами системы (подпроцессами), возможные состояния каждого 
элемента и отношения между ними. 

Синтез концептуальной модели национальной форсайт-методики 
Рассмотрим национальную форсайт-методику как двухуровневую систему принятия 

решений (рис. 1) [14-16], имеющую единственный вышестоящий (координирующий) 
элемент D0, обеспечивающий последовательную реализацию этапов национальной форсайт-
методики,  и n  подчиненных ему (нижестоящих)  элементов D1,  D2,  D3,  D4, которые, в свою 
очередь, управляют запуском соответствующих процедур F, предусмотренных методикой 
проведения форсайт-исследований. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Двухуровневая иерархическая структура национальной форсайт-методики по выбору 
приоритетов при прогнозировании НТР 

 
Взаимодействие между вышестоящим элементом и каждым из нижестоящих элементов 

таково, что действия одного из них зависят от действий другого, как это показано на рис. 1. 
Для описания динамических свойств с помощью концептуальной модели (КМ), введем 

следующие понятия:  
1) время Т, представляющее собой линейно упорядоченное отношением «£» 

множество моментов времени t: 
o

0T T {t}, >:t [t ,t],=< = £ Î     (1) 
где t0 – начальный момент времени в интервале [t0, t];  
2) мгновенное состояние единичной системы ПR за период времени Т: 

T T t T
R R R R T RП П T : П {П } P (П ) {t} T,Ì ´ = Ù = Í    (2) 

где T
T RP (П ) – проекция множества T

RП  па множество Т, т.е. множество тех элементов 

из Т, которые являются проекциями элементов из ( T
RП )  на Т.  Для пары 

t
R RП (П , t)= проекцией элемента T

RП па множество Т служит элемент t.  Мгновенное 

состояние элемента системы T
R RП ПÎ  – совершение в момент времени t некоторого 
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события, в котором участвует элемент. Как правило, событием является появление элемента 
на входе или выходе системы. 

Используя введенные понятия, построим функциональную часть КМ с мгновенными 
состояниями ФT

RП  для некоторой единичной системы RП  следующим образом: 

0 1 2
ФT T T T
R R R RП B(П П П )Ì ´ ´      (3) 

В частном случае T
RП  может быть задана отображением, 

0 1 2
T T T T
R R R RП : (П П ) П ,´ ®                                                 (4) 

показывающим, что конечное состояние 
2

T
RП  любого из этапов национальной форсайт-

методики – функция от его начального состояния 
0

T
RП  и управляющего воздействия 

1
T
RП , 

указывающего заданные состояния системы. 
В 

1
T
RП  выделим переходы состояний процесса как множество отношений 1

1
T
RП  

j1 1 2
0 11 1 1 1

tT t tT T
R R 1R R R RП (П П П ) : П П T T.Ì ´ ´ Î Ù Î

                                       
(5) 

Тогда КМ будет описывать функциональную модель национальной форсайт-методики с 
переходами состояний. Если для 1

1
T
RП  задано отображение 

1 1 2
01 1 1

T t tT
RR R RП : (П П ) П ,´ ®                                                         (6) 

то в соответствии с ним управляющее воздействие при реализации любого из этапов 
национальной форсайт-методики для момента времени t2 является функцией от воздействия 
в момент времени t1 < t2 и от состояний системы в интервале 1T TÌ . 

Для получения моделей реализации отдельных этапов национальной форсайт-методики 
с временными зависимостями необходимо свернуть множество 

j
t
R{П : j {0, 1, 2}}Î  

мгновенных состояний за интервал времени 1 0T [t , t] T= Ì  в соответствии с многозначным 
отображением 

R jПГ (t) : 

1
R jj

T t
П j RГ (t) П {П },Ì =                                                              7) 

где 
jRП (t)

 
– интегральное состояние любого из этапов форсайта в конце временного 

интервала. 
Таким образом, функциональную часть концептуальной модели форсайта с 

временными зависимостями можно представить в виде следующего отображения, 
представляющего собой выходную функцию: 

0 21
t

R R RRП (t) : (П П (t)) П (t).´ ®                                                  (8) 

Выходная функция позволяет определить конечное интегральное состояние этапа 

2RП (t)  в зависимости от его начального состояния 
0

t
RП (t) и полученного объектом 

управляющего воздействия 
1

t
RП (t) . 

Для обобщения описанных выше моделей, введем:  
1) концепт 

1WRS который обозначает входное воздействие на R-й этап, для W=1 

соответствующее концептам 
1 2

T T
R RП , П , для W=2 концептам 1 2

21 1
t t T

RR RП , П , П , для W=3 

концептам 
21

t
RRП , П (t) ;  
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2) концепт 
2WRS , который обозначает выходную величину R-го этапа, отвечающую 

его фактическому состоянию (концепты 
0 0

T
R RП ,П (t) ). Учитывая, что входное воздействие, 

определяющее заданное состояние этапа, и выходная величина представляются в системах 
управления в виде текстов, описываемых концептом WRDD , синтезируем концептуальную 
модель состояния национальной форсайт-методики: 

WR WR WR WR WR WRS B(S DD ) :S П DD DD,Ì ´ Ì Ù Ì   (9) 
где WRП  – методная конкретизация.  
Проведем замену R WR.a  В результате концептуальная модель будет иметь 

следующий вид: 

1 2 j

WR

Ф М
WR WR WR
Ф
WR WR WR WR WR

WR
pMM

WR WR WR

            П B(П П ) :
            П B(SS SS ) :SS SS

   |
           П B(p M ) : .

Ì ´
Ì ´ Ì

a
Ì ´ a

   (10) 

где Ф М
WR WRП , П  – функциональная и методная части модели форсайт-проекта;  

pM
WR WR,a a  — условия совместности;  

WR
 p  – концепт для описания преобразователя входных воздействий 

1WRSS  в его 

выходную величину 
2WRSS ; 

WRM – концепт для описания технологии преобразования. 
Управляющее воздействие поступает на вход соответствующего этапа в момент, когда 

он находится в некотором начальном состоянии, а после реализации воздействия данный 
этап должен перейти в требуемое конечное состояние. Ecли бы не было случайных 
возмущений, то фактическое состояние любого этапа однозначно определялось бы 
состоянием 

1WRSS . Для реальных условий необходимо учитывать случайные возмущения 
при выработке управляющих воздействий. 

Методная часть модели М
WRП  предназначена для описания возможности на любом 

этапе достигать определенных значений выходной величины для фиксированных начального 
состояния и управляющего воздействия. При этом концепт преобразователя 

WR
p  должен 

описывать отображение допустимых текстов 
1

p
WRDD  в допустимое содержание 

1
p
WRS  

заданных входных воздействий 
1

p
WRS  и, наоборот, отображение содержания имеющегося 

состояния любого из этапов, выраженного выходной величиной 
2

p
WRS , в представляющий ее 

допустимый текст 
2

p
WRDD . 

Конкретизация разработанной концептуальной модели компьютерной реализации 
национальной форсайт-методики 

Представим каждый этап национальной форсайт-методики в виде поведенческой 
единицы – автомата. Результаты работы каждого автомата поступают на вход других 
поведенческих элементов системы национальной форсайт-методики, которые также 
реализованы автоматами. Связность и направленность передачи выходных результатов в 
качестве входных алфавитов определяется Joiner-сетью (JN), которая управляет 
«включением» собственного процесса и выдачей синхронизирующих событий другим 
элементам сети.  

Каждый автомат описывается четверкой объектов [17]: 
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A , ,P,R= y j       (11) 
где 1 nP(p ,..., p )  - множество входных и выходных позиций; 

1 n(p ,..., p )y - пусковая функция, определяет условия запуска перехода и 
соответствующего ему подпроцесса (этапа национальной форсайт-методики). 

1 n(p ,...,p ) 1y = , где значение позиции ip 1=  - соответствующее событие возникло, ip 0=  - 
событие не возникло, либо было «стерто» из памяти позиции; 

1 n(p ,..., p )j  - флаговая функция, присваивающая новые значения всем позициям 
(входным и выходным) после окончания процесса; 

1 nR(r ,..., r )  - регистр памяти позиций, где запоминаются значения {0,1}, 
сигнализирующие о возникновении (невозникновении) соответствующих событий. 

Начало S0 и завершение Sp определенного этапа служат дополнительными процедурами 
контроля, ожидания и проверки события ( 1y = ), а SP - рабочая фаза процесса. События 1y =  
- процесс запущен и P=1 выполнение процесса завершено, контролируют начало и конец 
этапа, как процесса, и являются внутренними для перехода. Событие 

0Sj  фиксирует момент 
окончания процедуры ожидания и включения рабочей фазы процесса (SP).  

На рис. 2 представлена внутренняя структура любого этапа национальной форсайт-
методики в виде JN [18]. Начало этапа - S0, а событие 1y =  контролирует начало этапа S0. 
Окончание этапа S - SP, а событие P=1 контролирует его окончание. 

 

Рис. 2. Внутренняя структура этапа национальной форсайт-методики в виде Joiner-сети 
 
Формально переходу в JN будет соответствовать элементарный конечный автомат с 

состояниями: S0 – процесс в режиме ожидания; Sp – процесс в режиме работы. 
Выводы. Приведена содержательная и формальная постановки задачи синтеза модели 

компьютерной реализации национальной форсайт-методики по выбору приоритетов при 
прогнозировании НТР. 

Разработана концептуальная модель национальной форсайт-методики, позволяющая 
учесть дискретность и детерминированность, а также описать иерархичность национальной 
форсайт-методики. 

Разработана событийная модель по выбору тематических направлений при создании 
прогнозов научно-технического развития на основе методологии Форсайт, которая в отличие 
от известных, основана на процессном подходе к принятию решений, что дает возможность 
перехода от эвристических процедур к их строгому представлению для дальнейшей 
компьютеризации процесса прогнозирования. 
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Данова М.А. 
СИНТЕЗ МОДЕЛІ ВИБОРУ ПРІОРИТЕТНИХ ТЕМАТИЧНИХ НАПРАВЛЕНЬ ПРИ 

СТВОРЕННІ ПРОГНОЗІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ОСНОВІ 
МЕТОДОЛОГІЇ ФОРСАЙТ 

 

Описано характерні ознаки національної форсайт-методики вибору пріоритетних 
напрямків при прогнозуванні науково-технічного розвитку (НТР). На цій основі сформульований 
ряд критеріїв для побудови класифікаційної моделі (КМ) пріоритетів НТР. Наведено змістовну і 
формальну постановки задач синтезу моделі вибору пріоритетних тематичних напрямків при 
прогнозуванні НТР на основі національного виду форсайта. Запропоновано підхід до побудови КМ 
у вигляді дворівневої ієрархічної системи. Конкретизація розробленої КМ проведена за допомогою 
Joiner-мережі, яка управляє «включенням» власного процесу і видачею синхронізуючих подій 
іншим елементам мережі. 

Ключові слова: форсайт-методика, Joiner-мережа.  
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Danova M.А. 
SYNTHESIS SELECTION MODEL THEMATIC PRIORITY DIRECTIONS WHEN CREATING 

PREDICTIONS OF TECHNOLOGICAL PROGRESS BASED ON THE METHODOLOGY 
FORESIGHT 

 

Given the characteristics of the national foresight technique for selecting priority directions in the 
prediction of scientific and technological development (STD). On this basis, formulated a set of criteria 
for the construction of the classification model (QM) STD priorities. This article contains substantial and 
formal problems definition of synthesis model selection priority thematic directions in predicting STR 
based on national foresight form. An approach to the construction of the QM as a two-level hierarchical 
system is given. Concrete definition of developed QM reduced using Joiner-network that controls the 
"turn on" its own process and the issuance of synchronizing events other network elements. 

Keywords: foresight methodology, Joiner-network. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УДК 378.147                                                                         к.пед.н., доц. Кирда А.Г. (НАУ) 

 
ФОРМУВАННЯ КРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
У КУРСІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
У цій статті розглядаються питання, пов’язані з навчанням курсантів і слухачів ВВНЗ 

важливих аспектів історії, політики, культури, державних традицій країн, мова яких 
вивчається (на прикладі Сполученого королівства Великої Британії і Північної Ірландії та 
Сполучених Штатів Америки).  

Ключові слова: основні традиції, історичні події, видатні особистості. 
 
Постановка проблеми. Сьогодні в умовах виникнення реальної загрози державному 

суверенітету і територіальній цілісності України внаслідок дій іноземної держави, 
спрямованих на анексію Криму, дестабілізацію внутрішньополітичної обстановки у східних 
та південних регіонах активізується співпраця вітчизняних військових та правоохоронців з 
іноземними партнерами.  

Пріоритетним напрямом спільної роботи із закордонними колегами є стабілізація 
ситуації, яка склалася навколо України і європейського регіону в цілому та формування 
безпечного міжнародного середовища, сприятливого для реалізації інтересів нашої держави. 

Для захисту своїх національних інтересів із застосуванням усіх законних методів і 
засобів, включаючи військові, Україна розраховує на всебічну підтримку іноземних держав 
та міжнародних організацій. Країна підтверджує свою готовність до організації і здійснення 
контактів із представниками та експертними групами партнерських воєнних організацій у 
будь-який момент як на території України,  так і за її межами,  а також вірність усім 
досягнутим домовленостям у сфері дво- та багатостороннього співробітництва. 
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Реалізація такого співробітництва з іноземними партнерами (зустрічі, перемовини, 
обмін інформацією, навчання, спільні операції) вимагає високого рівня іншомовної 
компетентності українських військовослужбовців. У цьому контексті ефективна іншомовна 
підготовка вітчизняних офіцерів сьогодні стає ще більш актуальною. 

Важливою складовою іншомовної підготовки військовослужбовців, які співпрацюють з 
іноземними колегами, з нашої точки зору, є формування країнознавчої компетентності, 
тобто здатності використовувати у своїй професійній діяльності знання з історії, географії, 
демографії, політики, економіки, культури країн, мова яких вивчається. 

Саме така іншомовна підготовка у рамках професійної освіти дозволяє сформувати 
здатність долати міжкультурні бар’єри, знаходити взаєморозуміння і встановлювати 
ефективну взаємодію між представниками різних культур.  

Мета статті. Дослідження понять, які відносяться до поширених в іншомовному 
середовищі предметів і явищ, мають у своєму складі національно-культурну семантичну 
складову, що робить такі терміни національно-маркованими: національні символи країни, 
основні традиції, державні свята, видатні особистості, які зробили значний внесок у розвиток 
цієї держави і сьогодні відомі кожному її мешканцю та вивчення їх вітчизняними 
військовослужбовцями є запорукою наявності у них фонових знань, необхідних для точності 
перекладу, адекватності поведінки під час спілкування з представниками іншомовних 
культур, запобігання випадків крос-культурного непорозуміння та організації успішної 
професійної діяльності із зарубіжними партнерами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній педагогіці науково-теоретичні 
пошуки щодо проблеми професійної компетенції-компетентності фахівця, зокрема 
військовослужбовця ще зовсім не закінчені, тому ця проблема є предметом подальших 
наукових дискусій і досліджень. 

Багатьма вченими [1,  3,  4,  5]  професійна компетентність розглядається як важлива 
характеристика діяльності фахівця, його інтегральна якість, що є синтезом базових 
(професійних), надпрофесійних та особистісних професійно важливих якостей.  

Однак, у складі компетентності спеціалістів, професійна діяльність яких  пов’язана з 
обов’язковим володінням іноземною мовою, ряд дослідників виділяє країнознавчий 
компонент. 

Так, Л.Копил вважає інтеркультурологічну компетенцію системоутворювальним 
чинником професійної компетентності фахівців з міжнародної економіки і обґрунтовує це 
актуальністю культурологічного підходу як принципу підготовки студентів до професійної 
діяльності; розвитком та значенням компетентнісного підходу в теорії та практиці сучасної 
професійної освіти; стратегічним значенням володіння іноземними мовами в межах цього 
фаху [4, С.2-3.]. 

Базовим компонентом професійної компетентності перекладачів І.Бахов називає 
професійну міжкультурну компетентність – інтегративно-динамічне особистісне 
утворення, що характеризується системою професійних знань, умінь і якостей, які 
забезпечують можливості перекладачеві регулювати свої професійні дії й виконувати роль 
міжкультурного медіатора у встановленні ефективної взаємодії та взаєморозуміння між 
представниками різних культур. Ефективність міжкультурного медіатора визначається 
здатністю перекладача оцінювати ступінь культурної розузгодженості, долати міжкультурні 
бар’єри, інтерпретувати коди чужої культури, перетворювати комунікативну ситуацію 
перекладу з рівня невизначеності до рівня смислової єдності [1, С.185]. 

Структурними компонентами професійної міжкультурної компетентності майбутнього 
перекладача ним виділено лінгвокраїнознавчий, мотиваційно-цінісний, афективний та 
конативний. Лінгвокраїнознавчий компонент визначає сукупність лінгвокультурних знань, 
умінь та навичок, засобів діяльності потрібних для пізнання іншокультурної реальності. 
Мотиваційно-ціннісний компонент професійної міжкультурної компетентності визначає 
ціннісні орієнтації, на основі яких будується поведінка індивіда в ситуаціях міжкультурного 
спілкування, ставлення майбутніх перекладачів до своєї професії, мотиви й цілі професійної 
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діяльності. Афективний (емоційний) компонент передбачає наявність міжкультурної 
сприйнятливості, як центрального елементу у структурі міжкультурної компетентності, 
оскільки вона відображається на взаємовідносинах: емоційна спрямованість і чутливість, 
емпатія, протистояння ксенофобії. Конативний (поведінковий) компонент міжкультурної 
компетентності характеризується: інтерактивністю, полікультурністю, комунікативністю, 
соціальністю, толерантністю.  

Визначаючи місце лінгвокультурології у підготовці воєнних дипломатів Л.Ковалишин 
зазначає, що саме знання лінгвокультурологічних особливостей менталітету народу, мова 
якого вивчається, як необхідної інформаційної складової процесу навчання іноземної мови 
дасть змогу підготувати фахівців воєнної дипломатії до реальної комунікації з 
представниками іноземної культури під час виконання ними своїх професійних завдань [3, 
с.96-98].  

Погоджуємося з дослідником, що у процесі навчання іноземної мови необхідно 
акцентувати увагу на таких національно-психологічних особливостях іноземців, як життєві 
звички; погляди та їх усталеність; ставлення до життя; особливості міжособистісного 
спілкування; правила етикету спілкування; принципи, на яких будуються ділові стосунки; 
ставлення до побуту;  ставлення до жінок (чоловіків),  дітей;  традиційні захоплення та 
інтереси; місце і значення релігії в особистому та суспільному житті; ставлення до 
представників інших національностей тощо. 

Крім цього,  на нашу думку,  у курсі іншомовної (англомовної)  підготовки важливо 
ознайомити курсантів / слухачів з національно-культурними особливостями носіїв мови, 
зокрема жителів Великої Британії та США: символічними державними атрибутами, 
важливими історичними подіями, визначними діячами, основними традиційними 
церемоніями, приклади яких наведемо у даній статті. 

Виклад основного матеріалу. Традиція розкішних і видовищних церемоній сягає 
корінням далекої давнини. У Сполученому королівстві Великої Британії і Північної 
Ірландії вона тісно пов’язана з монархією, зі збройними силами країни і зберігається 
британцями незмінною протягом багатьох століть. 

Серед основних традиційних церемоній Великої Британії такими подіями є, 
наприклад, Trooping the Colour – урочисте розведення варти з винесенням прапору, за 
участю кінної гвардії (Horse Guards Parade) у Лондоні в офіційний день народження 
монарха (Official Birthday). У параді щорічно бере участь 1400 офіцерів, більш 400 
військових музик, понад 200 коней. Він завершується польотом британських Військово-
повітряних сил. 

Інша відома подія – Changing the Guard – урочиста церемонія зміни варти гвардійців 
з охорони резиденції монарха (Букенгемського палацу) й урядової вулиці (Уайтхолл), де 
розташовані будівлі Британського парламенту, Адміралтейства, Міністерства оборони та, 
до якої примикає вулиця (Даунінг стрит) з резиденцією прем’єр-міністра країни. 

Ще одна традиція – Remembrance Day – День пам’яті за загиблими у двох світових 
війнах, або поминальна неділя, найближча до 11 листопада. В цей день у 1918р. відбулося 
укладення перемир’я, що закінчило Першу світову війну. 

Аналогічно, в останній понеділок травня відзначають національну подію Memorial Day 
– День пам’яті – у Сполучених Штатах. Цей день присвячується пам'яті американських 
військовослужбовців, що загинули у всіх війнах і збройних конфліктах, в яких США брали 
участь. 

Традиція зародилася після Громадянської війни у США і спочатку була присвячена 
ветеранам-жителям півночі, які поклали життя в тому протистоянні. Після Першої світової 
війни у цей день стали згадувати солдатів, загиблих також в інших військових конфліктах. У 
цей день американці відвідують кладовища та військові меморіали, приспускається 
державний прапор.  

Схожим американським заходом є Veterans Day – День ветеранів, що відзначається у 
листопаді. Цей день присвячений всім ветеранам воєн, живим і тим, що відійшли у вічність. 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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D-day (disembarkation) – День Д – загальноприйняте американське позначення початку 
будь-якої військової операції. Найвідомішим в історії “Днем Д” стало 6 червня 1944р. – День 
висадки десанту антигітлерівської коаліції у Нормандії. Як відомо, ця операція відкрила 
Західний, або так званий “Другий” фронт у Європі під час Другої світової війні. Досі вона є 
найбільшою десантної операцією в історії – в ній взяли участь понад 3 мільйона осіб, які 
перетнули протоку Ла-Манш з Англії до Франції.  Основними силами союзників,  що взяли 
участь в операції, були армії США, Великої Британії, Канади та французького руху Опору. 
70-та річниця тієї події широко відзначається міжнародної спільнотою цього року. 

До речі,  у складі десанту союзників було й немало українців.  За різними джерелами у 
роки війни тільки у канадській армії служило від 35 до 50 тисяч етнічних українців [2, С.12]. 
У результаті відкриття другого фронту передові патрульні загони 1-ї американської армії 
зустрілися з авангардом 58-ї гвардійської дивізії 1-го Українського фронту на річці Ельбі у 
квітні 1945р. Фактично ця подія стала зімкненням двох європейських фронтів – Східного та 
Західного, що мало надзвичайно важливе стратегічне, тактичне та політичне значення. 

На відміну від пострадянських країн, завершення війни в Європі у 1945р. святкується 
більшістю європейських держав 8 травня, а країнами Британської співдружності – 7 травня 
як Day of Peace – День миру. 

Існує ряд інших історичних подій, що містять значимі для американців фонові знання 
і конотативні топоніми. Це, наприклад, Boston Tea Party – бостонське чаювання – подія у 
ході боротьби англійських колоній в Північній Америці за незалежність. Після ухвалення 
закону про чай (Tea Act) на знак протесту проти безмитного ввозу англійського чаю у 
Північну Америку члени організації “Сини свободи” (“Sons of Liberty”) у грудні 1773р. 
переодягнулися індіанцями, потрапили на англійські кораблі у бостонському порту і 
викинули в море партію чаю (342 сундуки). 

Інша історична подія відома кожному американцю – War of Independence (American 
War of Independence) – Війна за незалежність США (1775-1783рр.) між королівством і 
роялістами (прибічниками британської корони) з одного боку та революціонерами 13 
англійських колоній (патріотами), які проголосили свою незалежність від Великої Британії, з 
іншого. Значні політичні і соціальні зміни в житті північних американців, викликані війною і 
перемогою в ній прибічників незалежності, часто називаються в літературі American 
Revolutionary War – Американською революцією.  

З цією подією пов’язане щорічне справляння 4 липня головного державного свята 
США – Independence Day – Дня незалежності. Під час святкування відбуваються численні 
патріотичні заходи: публічні виступи політиків, прикрашання будинків, вулиць стрічками і 
кулями кольорів державного прапора (the Stars and Stripes, Old Glory, Star-Spangled Banner), 
день якого – Flag Day – відзначається 14 червня), проведення парадів. Феєрверки часто 
супроводжують виконання державного гімну і патріотичних пісень: “Прапор, усіяний 
зірками” (“The Star-Spangled Banner”), “Боже, бережи Америку” (“God Bless America”), 
“Америка”, “Америка прекрасна” (“America the Beautiful”), “Ця земля – твоя земля” (“This 
Land is Your Land”), “Зірки і смуги навіки” (“Stars and Stripes Forever”). Опівдні на військовій 
базі кожного штату робиться постріл з гармати – “салют єдності” (“salute unity”). 

Традиційним загальнодержавним святом у США в листопаді кілька століть поспіль є 
Thanksgiving Day – День подяќи – встановлений, щоб віддати дяку Богові за блага, одержані 
протягом року.  

Вперше свято відзначили у 1621р. на честь першого урожаю, який зібрали пілігрими із 
Плімутської колонії після голодної зими в Новому Світі. Колоністи, які вижили завдяки 
допомозі індіанців, влаштували для себе і для них триденне святкування з молебнями 
подяки. Пізніше День подяки був оголошений державним святом і вихідним. З Днем подяки 
у американців пов’язані такі традиції, як відвідування церкви усією сім’єю, участь у 
доброчинності, допомога нужденним та бездомним. В якості державних свят британці й 
американці також відзначають Великдень, Різдво та Новий рік. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D1%96%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82
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Познайомитися з різними сферами життя суспільства неможливо без ознайомлення з 
життям і творчістю знаменитих людей, які зробили значний внесок та залишили свій слід у 
науці й політиці, спорті і літературі, музиці і воєнному мистецтві. 

Серед видатних особистостей, пам’ять яких традиційно шанують британці, є 
всесвітньо відомі дослідники (І.Ньютон, Е.Шеклтон, А.Флемінг, Ч.Дарвінг, Д.Кук, 
М.Фарадей, А.Тьюрінг), письменники (У.Шекспір, А.Конан-дойль, Ч.Діккенс), інженер 
І.К.Брюнель, музиканти і співаки (учасники всесвітньовідомого гурту “The Beatles”: 
Дж.Леннон, П.Маккартні, Дж.Гаррісон, Р.Старр), політики (У.Черчиль, М.Тетчер), 
монархи і члени королівської родини.  

Серед знаних постатей особливе місце займають видатні полководці: Артур Уеслі 
Веллінгтон (англійський фельдмаршал, учасник наполеонівських війн, переможець у битві 
при Ватерлоо (1815р.), 25-й і 28-й прем’єр-міністр Великої Британії), Оуен Гліндур 
(ватажок всенародного валлійського повстання проти короля Англії, принц Уельський, 
національний герой Уельсу), Гораціо Нельсон (легендарний англійський флотоводець, 
віце-адмірал), Роберт Стівенсон Бейден-Павелл (національний герой Англії, відомий 
британський воєначальник, учасник Кримської війни, генерал-лейтенант британської армії 
під час Англо-бурської війни в Африці, засновник скаутського та гайдівського рухів (The 
Scouts and Guides Movement), військовий розвідник і педагог, письменник і художник). 

Однією з високошанованих особистостей в Америці є вчений-фізик, дипломат і політик 
Бенджамін Франклін. Він – єдиний із “батьків-засновників США”, хто скріпив своїм 
підписом всі три найважливіші історичні документи, що лежать в основі утворення 
Сполучених Штатів Америки як незалежної держави: Декларацію незалежності США, 
Конституцію США і Версальський мирний договір 1783р., що формально завершив війну за 
незалежність північноамериканських колоній від Великої Британії. Портрет Б.Франкліна 
знаходиться на стодолларовій купюрі федеральної резервної системи США з 1928р. 

Інша відома постать – американський проповідник і лідер руху за громадянські права 
1960-х рр., речник тактики ненасильства в боротьбі проти расизму, нагороджений 
Нобелівською премією миру 1964р. – Мартін Лютер Кінг. На його честь відкриті музеї і 
пам’ятники,  названо вулиці,  площі та астероїд,  а також державне свято у Сполучених 
Штатах – Martin Luther King, Jr. Day – День Мартіна Лютера Кінга, який американці 
відзначають щороку у третій понеділок січня. 

Вагомий внесок в американській історії залишили дослідники (А.Ейнштейн, М.Льюїс, 
У.Кларк, Т.Едісон, А.Белл) і письменники (М.Твен, Р.Емерсон, Дж.Лондон, Е.Хемінгуей, 
Ф.Фіцджеральд, Е.Дікінсон, Г.Біччер-Стоу, Е.Уортон), релігійні, громадські діячі (Б.Грем, 
С.Ентоні)  і спортсмени (Б.Рут,  М.Алі,  Д.ді Маджіо),  льотчики і астронавти (Ч.Ліндберг,  
брати Райт, А.Ергарт, Дж.Гленн, Н.Армстронг), музиканти і співаки (Е.Преслі, Л.Армстронг, 
Ф.Сінатра), кінопродюсери (У.Дісней, Ф.Коппола, Дж.Кемерон, С.Спілберг, В.Аллен) і 
магнати-філантропи (Х.Форд, Дж.Рокфеллер, Б.Гейтс) . 

Видатними американцями є також воєначальники:  генерал Роберт Едвард Лі 
(головнокомандувач армії конфедератів у Громадянській війні в США (1861-1865 рр.), який 
здобув низку блискучих перемог над армією півночі) та Дуглас МакАртур (генерал армії 
США, командувач дивізії в Першу світову війну, головнокомандувач більшої частини 
союзних військ на Тихоокеанському театрі воєнних дій під час Другої світової війни і всіх 
збройних сил США під час війни в Кореї). 

Крім цих уславлених діячів, американці надзвичайно шанують своїх президентів, які 
обираються з 1789 року. Недаремно кожен третій понеділок лютого у США святкується 
Presidents’ Day / Washington’s Birthday – Президентський день / День народження 
Вашингтона, присвячений посаді Президента Сполучених Штатів Америки. У цей день в 
американських школах проходить урок присвячений історії Президентів Сполучених 
Штатів, особлива увага приділяється Вашингтону і Лінкольну.  

Джордж Вашингтон є знаковою особою в американській історії – Головнокомандувач 
Континентальної армії, перший президент США, засновник більшості президентських 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%85_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%85_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/1964
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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традицій країни, якого називають “батьком американської нації”. Надзвичайно 
шанованими є президенти-автори Декларації незалежності Сполучених Штатів (1776р.) – 
Джон Адамс і Томас Джефферсон та один із ключових авторів Конституції США (1787р.) – 
Джеймс Медісон. 

Вагомий внесок в американську історію зробили й інші глави держави: військовий 
діяч і адвокат, засновник Демократичної партії – Ендрю Джексон, герой війни з Англією і 
бойових дій проти індіанців – Вільям Генрі Гаррісон, успішний воєначальник і популярний 
в народі президент – Закарі Тейлор. 

Особливе місце в історії США займає постать переможця у Громадянській війні, 
ліквідатора рабства в країні – Авраама Лінкольна і полководця військ півночі, популярного 
у народі та політичних колах генерала армії – Улісса Гранта. Президентами США були 
також обрані воєначальники Джеймс Гарфілд і Бенжамін Гаррісон. 

Помітний слід в американській і світовій історії залишили: наймолодший президент 
США,  лауреат Нобелівської премії миру –  Теодор Рузвельт,  ще один Нобелівський 
лауреат, відомий історик і політолог, ініціатор створення Лігі Націй – Томас Вудро 
Вільсон,  29-й американський президент,  який допомагав продовольством Україні під час 
голодомору 1921-1923 рр. – Воррен Гардінг. 

Легендарною постаттю став прикутий до інвалідного візка через поліомієліт, єдиний 
президент США, який обирався на цей пост 4 рази, успішний борець з Великою депресією 
(1929-1940 рр.), Головнокомандувач армії США під час Другої світової війни, активний 
учасник всіх конференцій “Великої трійки” (The Big Three) – Франклін Делано Рузвельт. 

Відомими майже кожному носію англійської мови залишаються: прибічник створення 
воєнного блоку НАТО – Гаррі Трумен, президенти, які завершили війну в Кореї (Дуайт 
Ейзенхауер) і успішно вирішили Карибську кризу (Джон Фітцджеральд Кеннеді), а також 
чинний президент США, перший в історії держави темношкірий громадянин, який завершив 
війну в Іраку і став лауреатом Нобелівської премії миру (Барак Обама) [5]. 

Висновки. Логічно, що країнознавство є важливою складовою іншомовної 
професійної компетентності військовослужбовця, офіцера, який працює в іншомовному 
середовищі, співпрацює з іноземними колегами. Знання національно-культурних 
особливостей носіїв мови: основних традицій, символічних державних атрибутів, видатних 
особистостей, важливих історичних подій та вміння займатися самоосвітою в цій галузі є, 
на наш погляд, однією з передумов готовності до реалізації успішного дво- та 
багатостороннього співробітництва з представниками партнерських воєнних і 
міжнародних організацій. 

У руслі визначеного кола питань предметом подальших наукових розвідок може стати 
дослідження місця політико-правових аспектів функціонування країн, мова яких вивчається, 
у курсі спеціальної іншомовної підготовки: політичний устрій держав, адміністративно-
правовий режим, особливості розмежування повноважень між владними органами, роль та 
місце провідних політичних партій, характеристика відносин між гілками влади, 
міжконфесійні та міжетнічні взаємини в цих країнах, криміногенна обстановка, участь 
держав у міжнародних відносинах. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗВЕСТНЫХ АЛГОРИТМОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК 

РЕАКТОРА 
 
В данной статье проведен сравнительный анализ известных алгоритмов компьютерной  

томографии ядерного топлива тепловыделяющих сборок реактора. Предложено применение 
эмиссионной гамма-томографии ядерного топлива с целью восстановления распределения 
продуктов деления  на примере тепловыделяющих сборок реактора BWR с 64 твэлами. 

Ключевые слова: ядерное топливо, реактор, томографический анализ, продукты деления, 
алгебраическая реконструктивная томография. 

 
Вступление. Ключевая проблема ядерной энергетики – радиационная безопасность – 

решается путем обеспечения надежности защитных барьеров основных объектов 
технологического процесса функционирования АЭС: твэлов, тепловыделяющих сборок, 
контуров передачи теплоносителя и др. 
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Методы томографического анализа объектов различной физической природы, т.е. 
восстановления физической структуры объекта по физическим полям, измеренным вне 
объекта,  как правило,  на замкнутой поверхности,  зародились в 70-х годах 20  в.  в связи с 
построением рентгеновских томографических изображений человеческих органов [1]. В 80 
гг. томографические методы широко применялись уже в промышленности для обследования 
объектов в задачах дефектоскопии [1,2]. В большинстве разработанных к настоящему 
времени методах, как правило, используется активная томография, предполагающая наличие 
источника излучения, проходящего через обследуемый объект, и приемника (или группы 
приемников), регистрирующего прошедшее через объект излучение. Для анализа состояния 
ядерного топлива (ЯТ), в частности, тепловыделяющих сборок (ТВС), целесообразно 
использовать пассивную эмиссионную томографию, основанную на регистрации 
собственного гамма-излучения продуктов деления (ПД) ЯТ с последующим определением 
активности ПД внутри исследуемой ТВС. 

Собственно задачам пассивной эмиссионной томографии ЯТ посвящено довольно 
ограниченное количество работ. Все они выполнены в Uppsala University (Department of 
Radiation Sciences, Uppsala, Sweden). В частности, в наиболее обстоятельной  работе, как и в 
последующих работах шведских исследователей, ставилась задача обосновать теоретически 
пассивную эмиссионную томографию ТВС реактора BWR производства ABB Atom, Sweden 
квадратной формы, содержащего 8х8 = 64 круглых твэла [3]. Целью этих работ являлось 
установление отсутствия в ТВС одного или более твэлов, поскольку задача томографии ЯТ 
решалась в рамках программы по обеспечению нераспространения ядерных материалов. 

Основная часть. Математические алгоритмы восстановления изображения внутренней 
структуры делятся на два класса [1]. Первый класс составляют алгоритмы, основанные на 
представлении изображения зарегистрированного приемниками излучения, в виде интеграла 
Радона или двумерного интеграла Фурье с последующим восстановлением изображения 
внутренней структуры анализируемого объекта путем численного решения интегрального 
уравнения. В работах [1,2] показано, что такая задача является некорректной, т.е. малые 
флуктуации измеренного поля ведут к большим ошибкам восстановления. В особенности это 
касается объектов, представляющих собой композицию участков с различной плотностью 
поглощения базового излучения. Именно такими объектами являются ТВС, где поглощение 
собственного излучения в двуокиси урана может на порядок и более превышать поглощение 
в стержневых отверстиях, заполненных водой. 

Для объектов такого класса предложены методы алгебраической реконструктивной 
томографии (АРТ) (algebraic reconstructive tomography, ART) [4]. В алгоритмах 
восстановления этого класса интенсивность зарегистрированного в каждой точке поля 
представляется линейной комбинацией активности излучения от каждого пикселя, на 
которые делится поперечное сечение анализируемого объекта. По результатам измерений 
результирующей интенсивности излучения в N точках по периметру исследуемого объекта 
составляется системы из N линейных уравнений, которая решается по определенному 
алгоритму. Для высококачественного восстановления томограммы система должна быть 
переопределенной (т.е. должно выполняться условие N≥M, где М –  общее число твэлов в 
ТВС). Несмотря на то, что, как будет показано ниже, методы АРТ являются основными при 
пассивной эмиссионной томографии ЯТ, задача решения переопределенной системы 
линейных алгебраических уравнений также является некорректной и, следовательно, весьма 
чувствительной к измерительным шумам. Поэтому для ее решения применяются 
специальные алгоритмы восстановления. 

Для решения задачи составлялась система уравнений: 
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где mnw - вклад пикселя (элемента) n в измерение интенсивности в точке m; nA - 
активность пикселя (элемента) ТВС с номером n; mI  - измеренная интенсивность в точке m. 

Или в матричном виде: 
WA=I. 

Далее для установления активности элементов применялись три алгоритма 
реконструкции томограммы методом последовательных приближений [2]:  

1. Equal Activity Correction (EAC). 
2. Contribution Activity Correction (CAC). 
3. Algebraic Reconstruction Technique (ART). 
Все три алгоритма основаны на  выборе начального приближения искомой матрицы 

активности в виде равноэлементной: 
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Алгоритмы отличаются способом коррекции, вносимой на каждой последующей 

итерации.  
При анализе всех описанных алгоритмов установлено,  что,  в связи с их итеративным 

характером, они обладают рядом недостатков: 
- скорость сходимости их невысока (более того, сходимость их в общем случае вообще 

не доказана), соответственно время счета может быть велико настолько, что алгоритм может 
быть неприменим в реальном масштабе времени при осуществлении штатных 
технологических операций; 

- все алгоритмы используют эмпирические стартовые параметры итерационного 
процесса, от которых также сильно зависит сходимость; в отдельных случаях неудачный 
выбор параметра итерационного процесса может увеличить время счета до недопустимых на 
практике значений, а может вызвать расходимость итерационного процесса. 

Однако главным недостатком таких алгоритмов следует считать непригодность для 
решения задачи томографии в случае большого числа обусловленности матрицы весовых 
коэффициентов твэлов W. Напомним, что числом обусловленности матрицы 
cond(W)=σmax/σmin называется отношение максимального σmax и минимального σmin 
сингулярных чисел матрицы. Число обусловленности показывает “степень независимости” 
столбцов матрицы. Чем меньше по модулю число обусловленности, тем более “независимы” 
столбцы матрицы. Для матрицы коэффициентов вкладов твэлов ее столбцы получаются 
весьма “зависимыми”, что приводит к плохой обусловленности задачи АРТ. Это, в 
частности, подтверждается тем, что увеличение измерительного шума до 2-3 % от средней 
измеренной интенсивности приводит к катастрофическим последствиям для качества 
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реконструируемой томограммы: при таком уровне шумов иногда не удается обнаружить 
отсутствующий в ТВС твэл [3]. 

Поэтому применение для реконструкции томограммы алгоритмов итеративного типа 
требует высокой точности измерений. Это, в частности, в работах шведских исследователей 
достигается сложной специально разработанной коллимационной системой. Кроме того, для 
качественного восстановления томограммы требуется большое число пикселей, и, как 
следствие, большое число угловых проекций, поскольку система проекционных уравнений 
должна быть значительно переопределенной. 

Для реализации разработанного алгоритма компьютерной томографии ЯТ ВВЭР-1000 
требуются современный CdZnTe-детектор с высоким разрешением или набор 
пространственно распределенных детекторов, цифровой g-спектрометрический тракт и 
компьютер средней производительности для обработки и интерпретации результатов 
томографии. Для формирования пространственных проекций поля собственного излучения 
ТВС возможны несколько способов: дискретное угловое перемещение контролируемой ТВС 
вокруг собственной оси, размещение вокруг контролируемой ТВС достаточно большого 
количества детекторов, размещение на нескольких угловых положениях вокруг ТВС матриц  
детекторов гамма-излучения. Вне зависимости от способа реализации компьютерной 
томографии представляется весьма сложным с конструктивной точки зрения радиальное 
перемещение гамма-детектора или контролируемой ТВС. Поэтому далее компьютерная 
томография ЯТ исследуется только для угловых проекций собственного излучения ТВС. 

При расположении детектора в n-ой точке наблюдения на расстоянии Rn от оси ТВС 
измеренная интенсивность гамма-излучения i-го изотопа с энергией Eg в точке расположения 
детектора равна: 

 

å=
m

mnimi
i
n EwkAI )( gg e ,                                              (3) 

 
где miA  - активность i-го изотопа для m-го твэла с учетом его реального состояния; 

gik  - выход g-линии с номером g для i-го изотопа; mnw  - коэффициент вклада m-го твэла в 

интенсивность излучения i-го изотопа с энергией gE , учитывающий эффекты ослабления 
при распространении пучка гамма-излучения от m-го твэла до n-ой точки наблюдения; 

)( ge E  - эффективность регистрации детектора для энергии Eg, m=1, …, M, где M - общее 
число твэлов в ТВС.  

Методика расчета коэффициентов вкладов отдельных твэлов изложена ниже [1,2]. 
При измерениях в выделенном пике полного поглощения конкретного реперного 

изотопа без нарушения общности можно опустить постоянные gik  и )( ge E  и записать 
выражение (3) в упрощенном виде: 

 
å=
m

mnmn wAI .                                                  (4) 

 
Принцип томографического исследования ТВС состоит в осуществлении n измерений 

интенсивности g-излучения для различных взаимных расположений детектора и ТВС, в 
частности, для различных угловых положений детектора . Это дает возможность 
сформировать систему из n уравнений вида (4), которую обычно называют системой 
проекций в алгебраической реконструктивной томографии, в данном случае угловых. 

Задачей алгебраической реконструктивной томографии является восстановление m 
значений активности твэлов Am внутри ТВС для выбранного реперного изотопа путем 
решения полученной системы уравнений. В такой постановке в данной работе (в отличие от 
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[1]) формулируем задачу томографии по принципу "один твэл - один пиксель 
восстановленной томограммы". Возможна более детальная томография - путем деления 
площади поперечного сечения твэла на несколько пикселей в соответствии с конкретной 
геометрией ТВС. Однако приведенные ниже результаты моделирования показывают, что в 
этом нет практической необходимости.  

При решении задачи проведены компьютерные эксперименты процесса томографии 
ТВС реакторов ВВЭР-1000 и РБМК. Ниже приводятся некоторые данные для ТВС ВВЭР-
1000, которые справедливы в общем случае. Для формирования системы уравнений (4) 
рассчитывались измеренные интенсивности в 360 точках расположения детектора для 
постоянного расстояния "ось ТВС-детектор" (т.е. шаг поворота ТВС в захвате рабочей 
штанги перегрузочной машины принят равным 1 градусу). Для 331 элементов ТВС 
задавались активности реперных изотопов: для всех 312 твэлов - единичные,  для 19  
стержневых отверстий - нулевые. Таким образом, формировалась система уравнений 
проекций поля: 

 
WA=I,                                                                    (5)  

 
где W - матрица вкладов (весов) твэлов размерностью (360х331); A - вектор-столбец 

реконструируемых активностей твэлов размерностью (331х1); I - вектор-столбец 
измеренных интенсивностей размерности (360х1). 

Для имитации шумов, сопровождающих натурные измерения, на генерированные 
компоненты вектора I  накладывался нормальный шум с дисперсией, равной 5-10 % от 
значения максимальной компоненты вектора I .  

Согласно предлагаемому алгоритму, решение переопределенной системы (5) находится 
с применением псевдоообратной матрицы Мура-Пенроуза: 

A=W#I .                                                          (6) 
Псевдообратная матрица W#, соответствующая (mхn) матрице W однозначно 

определяется через компоненты разложения матрицы W по сингулярным числам согласно 
процедуре SVD-разложения. 

Выводы. Проведенный анализ состояния вопроса позволил сделать выводы: 
- существует принципиальная возможность применения эмиссионной гамма-

томографии ядерного топлива с целью восстановления распределения продуктов деления  на 
примере ТВС реактора BWR с 64 твэлами; 

 - для ТВС реактора ВВЭР-1000, содержащей значительно больше структурных 
элементов, требуется разработка нового, более эффективного алгоритма томографии; 

- с точки зрения реализации томографии в реальном масштабе времени при 
проведении штатных операций с ЯТ, в частности, перегрузки, требуется достаточно высокая 
вычислительная эффективность алгоритма. 
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д.т.н., проф. Мокрицький В.А., д.т.н., проф. Маслов О.В., к.т.н. Банзак О.В. 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДОМИХ АЛГОРИТМІВ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ 

ЯДЕРНОГО ПАЛИВА ТЕПЛОВИДІЛЯЮЧИХ ЗБОРОК РЕАКТОРА 
 

У даній статті проведен порівнювальний аналіз відомих алгоритмів комп’ютерної 
томографії ядерного палива, що виділяють тепло сборки реактора. Запропоновано застосування 
емісійної гамма-томографії ядерного палива з метою відновлення розподілу продуктів ділення на 
прикладі сборок реактора, що виділяють тепло BWR з 64 твелами. 

Ключові слова: ядерне паливо, реактор, томографічний аналіз, продукти ділення, 
алгебраічна реконструктивна томографія. 
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NUCLEAR FUEL REACTOR FUEL ASSEMBLIES 
 

In given clause the comparative analysis of known algorithms of a computer tomography of nuclear 
allocating warmly assembly a reactor is lead. Application issue scale-tomography of nuclear fuel with the 
purpose of restoration of distribution of fission products on an example allocating warmly assembly 
reactor BWR with 64 twels is offered. 

Keywords: nuclear fuel, a reactor, tomography the analysis, fission products, an algebraic 
reconstructive tomography. 
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ЗБРОЙНІ СИЛИ ФРН В УМОВАХ НОВИХ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ 
 
У статті досліджується трансформація Збройних сил Федеративної Республіки 

Німеччини (ФРН). В останні роки, враховуючи нові геополітичні реалії, Збройні сили ФРН 
зазнають реформування та виконують своє конституційне завдання – оборонне.  Міжнародний 
тероризм, розповсюдження зброї масового ураження та регіональні збройні конфлікти все 
більше і більше загрожують стабільності Європи на периферії. Разом з тим з середини 90-х років 
ФРН розпочала перегляд концепції національної безпеки, широкомасштабну реорганізацію 
бундесверу, спрямовану на протистояння новим викликам і загрозам: тероризму, етнічним і 
релігійним конфліктам, міжнародній злочинності, нелегальній міграції. Тому захист 
територіальної цілісності і суверенітету держави в рамках системи колективної безпеки 
Альянсу є пріоритетним напрямком реформування Збройних Сил ФРН. 

Ключові слова: Збройні сили ФРН, нові виклики и загрози, реформування, трансформація, 
бундесвер,біла книга. 

 
Постановка проблеми. В умовах нових викликів і загроз військово-політичне 

керівництво ФРН здійснює низку заходів, спрямованих на зменшення чисельності своїх 
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збройних сил (ЗС)  з одного боку,  а з іншого –  на підвищення їх бойових можливостей 
шляхом впровадження нових систем озброєння, бойової техніки, вдосконалення форм, 
способів і принципів  застосування. В проведенні глибокої трансформації бундесверу ФРН 
виразно спостерігається тенденція, яка полягає не стільки в підготовці військ до нової 
глобальної війни, скільки, за поглядами воєнно-політичного керівництва, в приведенні 
національної системи забезпечення воєнної безпеки у відповідність з існуючими й 
майбутніми різноманітними загрозами і викликами, з якими Німеччина може зіткнутися в 
перспективі. 

Актуальність статті полягає в тому,  що нові геополітичні реалії,  перехід від 
біполярного до багатополярного світу призводять до безпрецедентного скорочення 
найчисельнішої армії в Європі. На фоні сучасних викликів і загроз військово-політичне 
керівництво ФРН формує сьогодні нову систему національної безпеки, яка виходить за 
рамки класичної оборони своєї території. З середини 90-х років минулого століття, 
застосування бундесверу поширюється на весь світ. 

Стан дослідження теми. З методологічної точки зору у вирішення даної проблеми 
великий внесок зробили В.П. Горбулін, Н.В. Сунгуровський, В.О. Шишкіна та багато інших 
вітчизняних і зарубіжних науковців. Разом з тим, незважаючи на постійне зростання числа 
досліджень з питань сучасних процесів у Збройних силах Німеччини, цю проблематику 
можна віднести до недостатньо вивчених з точки зору її історичної ретроспективи. Сьогодні 
існує необхідність у більш системних дослідженнях процесів трансформації бундесверу і її 
спрямованості, а також використання цього досвіду в Збройних силах України.  

Мета статті – проаналізувати трансформацію ЗС ФРН в умовах нових викликів і 
загроз. 

Викладення основного матеріалу. Після завершення політичного, військового та 
ідеологічного протиборства між Сходом і Заходом Німеччина позбулась загрози втрати 
суверенітету. У 1990 р. ФРН скоротила свої ЗС до 340 тисяч чоловік, що майже вдвічі менше 
за армії ФРН і колишньої Німецької Демократичної Республіки, разом взяті. Незважаючи на 
це, бундесвер й надалі залишається найчисельнішою армією Західної Європи. Що ж 
стосується фінансування ЗС і реформ у них, то у зв’язку з можливою активізацією участі 
німецької армії в міжнародних операціях ЄС і НАТО військовий бюджет,  що становив у 
2003р. 24,4 млрд. євро, вже з 2007 р. збільшився на 800 млн. євро. У 2013році міністерству 
оборони виділяють 33,3 миллиарда євро. 

Активна зовнішня політика ФРН з широким застосуванням бундесверу, який поки що 
не бере прямої участі у бойових діях, знайшла своє відображення у новій воєнній доктрині 
ФРН.  Доктрину було ухвалено весною 1995  р.,  сенс якої полягав не просто у підвищені 
боєздатності німецької армії, а у переході від використання бундесверу тільки для оборони 
власної території до його залучення в операціях на віддалених театрах воєнних дій. 

З метою підвищення ролі Німеччини на міжнародній арені з середини 90-х років 
активізувалася реструктуризація Збройних сил ФРН, почали реалізуватися зорієнтовані на це 
плани переозброєння. У період з 1995 до 2000 року витрати на нові озброєння зросли з 10,08 
до 14,7 млрд. нім. марок, що склало близько 30 відсотків загальних витрат на армію. З 
озброєння були зняті тактичні винищувачі “Торнадо”, на зміну яким прийшли 
“Єврофайтери”. 27 травня 2003 р. у Бонні було підписано контракт на випуск військово-
транспортного літака А-400М. Німеччина замовила для бундесверу 60 таких літаків на 
загальну вартість 8,3 млрд. євро. Як відомо, у свій час ФРН відмовилася брати участь у 
проекті створення європейського військово-транспортного літака на базі українського АН-70 
[1, с. 3]. В цей час створюється також спеціальне командування тилового і матеріально-
технічного забезпечення для підтримки операцій за кордоном. 

У травні 2003 р. у своїй доповіді “Напрямки оборонної політики” тодішній міністр 
оборони ФРН П. Штрук висловив воєнно-політичну спрямованість зовнішньої політики 
Німеччини. Він особливо наголосив, що “нині оборона розуміється як щось більше, ніж 
традиційні оборонні операції на кордонах проти звичайного нападу.  Сьогодні –  це 
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попередження конфліктів і криз, загальне керування кризами і посткризове відновлення. 
Відповідно, оборона більш не може бути прив’язана до географічних рамок, але вимагає 
забезпечення нашої безпеки всюди, звідки виходять загрози. Федеральний конституційний 
суд і німецький бундестаг підтвердили, що операції бундесверу, проведені у рамках 
колективної системи безпеки, не суперечать конституції країни” [2, с.3]. 

24 жовтня 2006 року бундестагом була ухвалена нова “Біла книга з питань політики 
безпеки Німеччини та перспективам розвитку збройних сил”, яка стала основним 
документом, своєрідною урядовою програмою в галузі безпеки. В ній наводяться тлумачення 
основних напрямів федеральної політики безпеки ї оборони, а також надається інформація 
про стан і плани розвитку ЗС ФРН. Біла книга фактично позиціонує Німеччину на світовій 
арені, є певним віддзеркаленням її зовнішньополітичних амбіцій, предметом аналізу для 
подальшого прогнозування подій у царині світової політики безпеки й оборони. 

Ключовою відмінністю Білої книги 2006 р. від попередніх стало питання юридичної та 
практичної ваги, навколо якого точилися гострі дискусії, а саме: розширення можливостей 
застосування бундесверу всередині країни. Така необхідність ще в той час аргументувалась 
реаліями, згідно з якими небезпека від застосування ядерної зброї, міжнародного тероризму 
й організованої злочинності загрожувала і зовнішній  і внутрішній безпеці Німеччини. У 
Білій книзі наголошувалось, що “завдання внутрішньої безпеки вирішуються відповідними 
установами на рівні федерації і на рівні земель.  Використання бундесверу можливе лише в 
рамках чинного законодавства, тому уряд вбачає тут необхідність ширшого тлумачення і 
доповнення існуючих конституційних норм” [3, с. 9]. 

Така постановка питання серед воєнно-політичного керівництва ФРН особливо гостро 
виникає у зв’язку з тим, що на рубежі ХХ-ХХІ століть у світі виникає велика кількість нових 
видів конфліктів, які переростають у регіональні війни. Міжнародний тероризм, 
розповсюдження зброї масового ураження та регіональні збройні конфлікти все більше і 
більше загрожують стабільності Європи на периферії [4]. За цих умов важливого значення 
набуває міжнародна співпраця. У цьому сенсі все більш пріоритетною для ФРН 
постулюється співпраця з США та НАТО. 

Міністр оборони Ф. Юнг під час презентації Білої книги в бундестазі наголосив: 
“НАТО має унікальний військовий потенціал і здатність розв’язувати конфлікти. Тому 
НАТО має залишатись основою нашої колективної оборони, а у майбутньому бути гарантію 
безпеки і оборони не тільки Німеччини, але й далеко за її межами” [5]. Після досить 
прохолодних відносин із США за часів уряду Г. Шрьодера в Білій книзі 2006 р. співпраці з 
США відводиться все більш вагоме місце: “Основні питання європейської безпеки можуть 
бути розв’язані лише разом із Сполученими Штатами, а Північно-Атлантичний Альянс 
отримує провідну роль форуму для західних націй в обговоренні і вирішенні питань безпеки 
і оборони” [3, с. 8]. 

“Основні напрямки політики Німеччини в галузі оборони” (чинний документ 
підписаний Міністром оборони ФРН 18 травня 2011 р.) являють собою конкретизацію на 
встановлений період закріплених в “Білій книзі” завдань для Міністерства оборони в галузі 
забезпечення національної та коаліційної безпеки. Даний документ є базовим для розробки 
концепції розвитку бундесверу, а також для визначення інших аспектів і напрямків 
діяльності,  що входять в сферу компетенції Міністерства оборони ФРН.  Він має 
середньостроковий характер і розробляється за вказівкою глави військового відомства 
управлінням планування Генерального штабу ГШ ЗС під загальним керівництвом 
Генерального інспектора бундесверу. Після затвердження Міністром оборони він є керівним 
документом з організації реформування ЗС ФРН. 

У документі “Основні напрямки політики Німеччини в галузі оборони” сформульовані 
стратегічні основи для визначення призначення і завдань бундесверу в якості елемента 
загальнодержавної системи забезпечення національної безпеки. У ньому також викладені 
цілі і інтереси Німеччини в галузі політики безпеки, що базуються на висновках з оцінки 
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сучасної військово-політичної обстановки (ВПО), включаючи аналіз поточного стану ВПО і 
перспектив можливого її розвитку в майбутньому. 

У відповідності з останніми змінами ЗС ФРН в якості інструменту комплексної  і 
перспективної політики країни у сфері безпеки та оборони призначені для вирішення 
наступних завдань: захист територіальної цілісності і суверенітету держави в рамках системи 
колективної безпеки Альянсу; запобігання міжнародних конфліктів і врегулювання криз, 
включаючи боротьбу з міжнародним тероризмом; участь у вирішенні військових завдань в 
рамках загальної політики в галузі безпеки й оборони ЄС; внесення вкладу в забезпечення 
територіальної оборони (рішення задач на національній території, а також надання 
міжвідомчого сприяння в рамках ліквідації наслідків лих та катастроф природного та 
техногенного характеру), захист особливо важливих об'єктів інфраструктури у разі введення 
надзвичайного стану всередині країни; проведення рятувальних та евакуаційних операцій, а 
також звільнення заручників за межами національної території; розвиток партнерства і 
співробітництва в рамках багатонаціональної інтеграції та глобального співробітництва в 
галузі безпеки (дана діяльність розглядається в якості важливого елемента сучасної 
оборонної дипломатії); участь в операціях з надання гуманітарної допомоги за кордоном [6]. 

У контексті трансформації Збройних сил ФРН з 1 липня 2011 р. спостерігаються більш 
радикальні заходи щодо скорочення ЗС та їх реорганізації. В країні скасована система 
обов`язкової військової служби. Відповідно до пропозицій Міністра оброни Томаса де 
Мезьера, бундесвер буде складатися з професійних військовослужбовців, загальна 
чисельність яких буде нараховувати в межах 175-185 тисяч військовослужбовців і 55 тис. 
цивільного персоналу. Здійснюється реорганізація та передислокація органів управління, 
вдосконалюється система управління військами, частково змінюється структура родів військ 
і служб.  

Колишні Головні штаби видів ЗС реорганізуються в Командування видів ЗС і більше не 
будуть знаходитись в складі Міністерства оборони. Командування Сухопутних сил 
формується в м. Штраусберг, Військово-повітряних сил – в м. Берлін, Військово-морських 
сил –  в м.  Росток,  Основних сил оборони –  в м.  Бонн.  Шосте командування –  Головне 
командування застосування військ (сил) – безпосередньо підпорядковується Генеральному 
інспектору бундесверу. 

Міністр оброни ФРН наголошує сьогодні, що класична оборона території від агресора 
не може бути головною метою. Мова йде не тільки про захист німецьких інтересів безпеки, а 
також і економічних інтересів.  У кризових ситуаціях бундесвер має бути готовим 
забезпечити доступ Німеччини до світових ринків і їх природних ресурсів, в т. ч. “на суші, на 
воді і в повітрі”. В майбутньому 10 000 військовослужбовців повинні бути підготовлені для 
дій за межами держави [7]. 

Висновки. Таким чином,  протягом перших 50  років після Другої світової війни 
відповідно до Конституції ФРН не застосовувала свої ЗС за межами держави. З ліквідацією 
біполярної системи світової безпеки з середини 90-х років ФРН розпочала перегляд 
концепції національної безпеки, широкомасштабну реорганізацію бундесверу, спрямовану на 
протистояння новим викликам і загрозам:тероризму, етнічним і релігійним конфліктам, 
міжнародній злочинності, нелегальній міграції. Сучасні виклики і обов’язки перед 
союзниками вимагають від військово-політичного керівництва ФРН дедалі частіше 
використовувати бундесвер за рубежем. 

Активна зовнішня політика Німеччини з широким застосуванням бундесверу, який 
поки що не бере прямої участі у бойових діях, полягає не просто у підвищені боєздатності 
німецької армії, а у переході від використання збройних сил тільки для оборони власної 
території до його залучення в операціях на віддалених театрах воєнних дій. 

З метою подальшого підвищення ролі Німеччини на міжнародній арені,  починаючи з 
середини 2011 р., на фоні нових викликів і загроз ФРН здійснює глибоку трансформацію ЗС. 
Аналіз сутності і змісту трансформаційних процесів у ЗС ФРН дає підстави зробити 
висновок про те, що вони спрямовані на створення мобільних, добре підготовлених і 



 111 

технічно оснащених з'єднань. При цьому ЗС повинні мати розвинуту інфраструктуру і, поряд 
з виконанням традиційних оборонних завдань, бути здатними брати участь в антикризових 
операціях за кордоном.  

Ці реформи характеризуються відміною призова, повним переходом на професійний 
принцип комплектування з одночасним скороченням чисельності армії та кардинальною 
зміною її організаційної структури. Трансформація ЗС спрямована на досягнення наступних 
цілей: ведення боротьби з міжнародним тероризмом, інтеграція родів військ і видів збройних 
сил, надання бойовим частинам експедиційного характеру, адаптація нових військових 
технологій, покращення логістики, посилення розвідки, боротьба з поширенням зброї 
масового ураження та наркоторгівлею, оперативне реагування на нейтралізацію міжетнічних 
конфліктів, покращення ситуації з матеріально-технічним забезпеченням збройних сил, 
вдосконалення професійної підготовки та підвищення якості життя військовослужбовців. 

В результаті трансформації в умовах нових викликів і загроз ЗС Німеччини 
орієнтуються в першу чергу на підготовку до участі в багатонаціональних воєнних операціях 
та врегулюванні національно-етнічних конфліктів за межами країни. 
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ФРГ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ 

 
В статье исследуется трансформация Вооруженных сил Федеративной Республики 

Германии (ФРГ). В последние годы, учитывая новые геополитические реалии, Вооруженные 
силы ФРГ испытывают реформирования и выполняют свою конституционную задачу - 
оборонную. Международный терроризм, распространение оружия массового поражения и 
региональные вооруженные конфликты все больше и больше угрожают стабильности Европы 
на периферии. Вместе с тем с середины 90-х годов ФРГ начала пересмотр концепции 
национальной безопасности, широкомасштабную реорганизацию бундесвера, направленную на 
противостояние новым вызовам и угрозам: терроризму, этническим и религиозным 
конфликтам, международной преступности, нелегальной миграции. Поэтому защита 
территориальной целостности и суверенитета государства в рамках системы коллективной 
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безопасности НАТО является приоритетным направлением реформирования Вооруженных Сил 
ФРГ.  

Ключевые слова: Вооруженные силы ФРГ, новые вызовы и угрозы, реформирование, 
трансформация, бундесвер, белая книга. 
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THE ARMED FORCES OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY UNDER CONDITIONS 
OF NEW THREATS AND CHALLENGES 

 
The article is regarded transformation of the Armed Forces of the Federal Republic of Germany 

(GE). Taking into consideration the new geopolitical realities, in recent years the Armed Forces of 
Germany has been reformed and carried out its main constitutional task- defensive. International 
terrorism, proliferation of weapons of mass destruction and regional armed conflicts increasingly threaten 
the stability of the European periphery. However, since the mid 90's Germany has begun to review the 
concept of national security, has started large-scale reorganization of Bundeswehr, aimed at meeting new 
threats and challenges: terrorism, ethnic and religious conflicts, international crime and illegal 
migration. That’s why, the protection of territorial integrity and sovereignty within the Alliance's 
collective security is the priority direction of reforming the Armed Forces of Germany. 

Key words: the Armed Forces of Federal Republic of Germany (GE), new threats and challenges, 
reforming, transformation, Bundeswehr, White Book. 
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ 
СПЕЦІАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ  

 
Стаття присвячена особливостям ведення спеціальних інформаційних операцій в умовах 

стрімкого розвитку інформаційних технологій, що спрямовані на ідеологічний, ідейно-
політичний і соціальний вплив на окремих осіб (в першу чергу на тих, що приймають рішення) 
та суспільство в цілому з метою їх переорієнтації на інші цінності та ідеали, вчинення 
протиправних дій з підриву державного й суспільно-політичного устрою, створення атмосфери 
бездуховності, міжетнічної та міжконфесійної ненависті, нетерпимості та ворожнечі. В 
статті наводяться основні термінологічні поняття, розкриваються етапи, ознаки, цілі, види, 
суб’єкти та методи проведення спеціальних інформаційних операцій, як активного засобу 
інформаційно-психологічного протиборства . 

Ключові слова: спеціальна інформаційна операція, акція інформаційного впливу, 
інформаційно-психологічний вплив, інформаційно-технічний вплив. 
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Постановка проблеми. За сучасних умов розвитку інформаційних технологій 
інформаційна складова набуває дедалі більшої ваги і стає одним із найважливіших 
елементів забезпечення національної безпеки. Інформаційний простір України постійно 
перебуває під зовнішнім та внутрішнім впливом, що проявляється у спробах встановити 
контроль над засобами масової комунікації з метою маніпулювання громадською думкою в 
інтересах, які нерідко суперечать національним. Забезпечення національної безпеки стає 
комплексним завданням, до якого входять політичні, економічні, інформаційні та інші 
заходи. Успішно вирішувати це завдання вдається завдяки оптимальному застосуванню усіх 
форм та засобів протиборства, включаючи й інформаційно-психологічне.  

Слід відмітити, що спеціальні інформаційні операції (СІО) активно використовуються 
для інформаційно-психологічного протиборства. Захист інформаційного простору від 
шкідливих інформаційних впливів, зокрема від СІО, є важливим для забезпечення 
інформаційної безпеки людини, суспільства і держави. Ефективний захист інформаційного 
простору не можливий без дослідження сучасних технологій СІО, які на сьогодні розкрито 
не в повній мірі, що обумовлює актуальність дослідження статті. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сутність та особливості проведення 
інформаційно-психологічного протиборства розглядали Грачов Г.В., Мельник І.М., Толубко 
В.Б., Явтушенко А.М., Жарков Я.М., Рось А.О., Крысько В.Г. Манойло А.В., Петренко А.І., 
Фролов Д.Б., Дзюба М.Т., Онищук М.І., Расторгуєв С.П., Юдін О.К., Богуш В.М., Почепцов 
Г.Г.  [1-10]  та інші.  Варто зазначити,  що зазначені науковці розглядали СІО фрагментарно.  
Більш системно на прикладах реальних психологічних операцій США дослідив СІО 
Литвиненко О.В. [11], але він не розкрив етапи проведення спеціальних інформаційних 
операцій, не визначив суб’єктів і ознак СІО. 

Мета статті: охарактеризувати етапи, ознаки і суб’єкти проведення СІО; розкрити 
основні цілі, види та методи проведення СІО. 

Виклад основного матеріалу. Перед дослідженням теми статті доцільно дати 
визначення базових понять.  

Спеціальна інформаційна операція – це сплановані дії, спрямовані на ворожу, дружню 
або нейтральну аудиторію, з метою схилення до прийняття управлінських рішень або (та) 
вчинення дій, вигідних для суб’єкта інформаційного впливу.  

Акція інформаційного впливу – одноразова дія інформаційно-психологічного та 
інформаційно-технічного впливу, яка передбачає запланований вплив на  свідомість і 
поведінку людей шляхом поширення упередженої, неповної чи недостовірної інформації та 
(або)  інформаційно-технічну інфраструктуру  об’єкта (об’єктів).  

Варто відмітити,  що СІО складається з проведення поєднаних між собою за часом,  
метою, завданнями, силами і засобами окремих акцій інформаційного впливу. СІО можуть 
здійснювати інформаційний вплив на інформаційно-технічну інфраструктуру, а також 
інформаційно-психологічний вплив на свідомість і поведінку людей.  

СІО здійснюються в кілька етапів і можуть бути довгостроковими (більше місяця), 
середньостроковими (2-4 тижні) і короткостроковими (1-2 тижні). Акції інформаційного 
впливу (АІВ)  проходять 1-3  дні.   Перед проведенням СІО може бути проведена низка АІВ 
для “розігріву” цільової аудиторії, але у випадках коли потрібен фактор несподіваності АІВ 
перед СІО не здійснюються. Як правило СІО проводяться від 2 тижнів до 1 місяця тому, що 
цього часу достатньо для ефективної обробки цільової аудиторії. Водночас тривалий час 
розповсюдження негативної інформації притупляє сприйняття її людською психікою, що 
призводить до зменшення ефективності СІО. До того ж значна тривалість СІО потрібує для 
ефективного її проведення ґрунтовної і тривалої підготовки, а також додаткових сил, засобів 
та фінансових ресурсів.  

Проведенню СІО передує тривала підготовка, яка передбачає планування операції, 
визначення форм та способів її проведення, мети, завдань, сил і засобів, прийомів і методів 
впливу, цільової аудиторії (об’єктів впливу). В екстрених випадках підготовка до СІО може 
проводитися у стислі терміни.  
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СІО проводяться за подібним алгоритмом (див. рис. 1), який містить: 
1) інформаційний етап передбачає створення інформаційного приводу – конкретної або 

вигаданої події, яка використовується для СІО; 
2)  “розкручування” інформаційного приводу передбачає поступове зростання напруги 

(кількості повідомлень та їх сенсаційності, тенденційності, емоційності і як правило 
недостовірності); 

3) реалізація заходів (загострення напруженості) є основною частиною СІО.  Її 
сутність полягає у використанні інформаційного приводу для досягнення цілей операції; 

4) вихід із операції (етап закріплення) – забезпечення плавного завершення СІО після 
досягнення поставленої мети.  

Якщо мета не досягнута то, як правило,  проводиться підготовка до нового СІО. 

 
 

 
 

Рис. 1. Алгоритм проведення СІО 
 
Варто виділити основні ознаки проведення СІО (див. рис. 2): 
1. Збільшення кількості повідомлень негативного змісту з певної соціально-політичної 

або (та) економічної тематики. 
2. Зростання емоційності. 
3. Зростання тенденційності. 
4. Збільшення сенсаційності. 
5. Лавиноподібність (на 1-му етапі поступове  зростання напруги, на 2-му – значне її 

зростання, на 3-му – різке зростання напруги). 
6.  Взаємоузгодження дій суб’єктів проведення СІО. 
7. Час проведення (від 1 тижня до 2 місяців, але переважно від 2 тижнів до 1 місяця). 
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Рис. 2. Ознаки проведення СІО 

 
Основними суб’єктами проведення СІО можуть бути (див. рис. 3): 
1. Керівництво іноземної держави (головний суб’єкт, а всі інші – виконавчі). 
2. ЗМІ (іноземні та підконтрольні вітчизняні). 
3. Неурядові організації (іноземні і підконтрольні вітчизняні). 
4. Спецслужби іноземної держави. 
5. Інтернетні ресурси. 
6. Агентура впливу іноземних держав та підконтрольні лобістські структури з числа 

представників влади, управління, місцевого самоврядування, політичних партій, 
громадських і релігійних організацій та відомих діячів культури [12, с.20-21]. 

 
СІО замовляються, як правило, керівництвом іноземних держав, але можуть бути 

організовані і транснаціональними структурами і навіть приватними особами зі світовим 
рівнем авторитету та капіталу. СІО спрямовані на ідеологічний, ідейно-політичний та 
соціальний вплив на особу,  групу осіб (в першу чергу на тих,  що приймають рішення)  чи 
суспільство в цілому з метою їх переорієнтації на інші цінності та ідеали,  а також можуть 
використовуватися для підштовхування до вчинення протиправних дій з підриву державного 
й суспільно-політичного устрою. 

 
Рис. 3. Основні суб’єкти проведення СІО 
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Основними методами проведення СІО є:  
1. Дезінформування. 
2. Пропаганда. 
3. Диверсифікація громадської думки. 
4. Психологічний тиск. 
5. Поширення чуток та міфів. 
Дезінформування –  це метод,  який передбачає обман чи введення об’єкта впливу в 

оману щодо справжності намірів для спонукання його до запрограмованих дій. 
Найчастіше у світовій практиці застосовуються такі форми дезінформування: 
- тенденційне викладення фактів –  форма дезінформування,  яка полягає в 

упередженому висвітленні фактів чи іншої інформації щодо подій за допомогою спеціально 
підібраних правдивих даних. Як правило, за допомогою цього методу об’єкту впливу 
дозовано доводиться спеціально сформована інформація, яка здатна викликати постійно 
зростаюче напруження. Такий напружений стан об’єкта підтримується шляхом постійного 
“підкидання” нових порцій суворо обмежених і дозованих даних у середовище 
інформаційного дефіциту; 

- дезінформування “від зворотного” відбувається шляхом надання правдивих 
відомостей у перекрученому вигляді чи в такій ситуації, коли вони сприймаються об’єктом 
впливу як неправдиві. Внаслідок застосування подібних заходів виникає ситуація, коли 
об’єкт фактично знає правдиву інформацію про наміри чи конкретні дії протилежної 
сторони, але сприймає її неадекватно та не готовий протистояти негативному впливу; 

- термінологічне “мінування” полягає у викривленні первинної правильної суті 
принципово важливих, базових термінів і тлумачень загальносвітоглядного та оперативно-
прикладного характеру; 

- “сіре” дезінформування передбачає використання синтезу правдивої інформації з 
дезінформацією; 

- “чорне” дезінформування передбачає використання переважно неправдивої 
інформації. 

У загальному вигляді акції дезінформування можуть проводитися шляхом створення 
видимості випадкового витоку закритої інформації, успіхів розвідки іноземних партнерів, 
використання засобів масової інформації, включаючи власні інформаційні агентства, теле-, 
радіокомпанії, друковані видання та окремих “кишенькових” журналістів. 

Пропаганда – поширення різних політичних, філософських, наукових, художніх, інших 
мистецьких ідей з метою їх упровадження в громадську думку та активізацію тим самим 
використання цих ідей у масовій практичній діяльності населення. Водночас до пропаганди 
належать повідомлення, які поширюються для здійснення вигідного впливу на громадську 
думку, провокування запрограмованих емоцій та зміни ставлення чи поводження певної 
групи людей у напрямку, безпосередньо чи опосередковано вигідному організаторам. 

Форми проведення пропаганди: 
- пропаганда способу життя (соціологічна) – натуральний показ досягнень, переваг, 

перспектив конкретної держави тощо; 
- використання ЗМІ та друкованих наукових і художніх видань; 
- коректування існуючих думок (резонансна), а не формулювання та створення нових. 
Пропаганда також поділяється залежно від мети на позитивну та негативну. 
Мета позитивної пропаганди – сприяти соціальній гармонії, злагоді, вихованню людей 

відповідно до загальноприйнятих цінностей. Позитивна пропаганда виконує виховну та 
інформаційну функції в суспільстві. Вона здійснюється на користь тих, кому адресована, а не 
обмеженого кола зацікавлених осіб. Позитивна пропаганда не допускає обману та 
приховування фактів. В цьому її відмінність від негативної. Позитивна пропаганда не несе в 
собі маніпулятивної мети й тому не використовується для проведення СІО,  але 
застосовується для захисту населення від СІО. 

Завдання негативної пропаганди – нав’язати людям певні переконання за принципом 
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“мета виправдовує засоби”.  
Мета негативної пропаганди – розпалювання соціальної ворожнечі, ескалація 

соціальних конфліктів, загострення суперечностей в суспільстві, пробудження похітливих 
інстинктів у людей тощо. Це дозволяє роз’єднувати людей, робити їх слухняними до волі 
пропагандиста. Технологія створення “образу ворога” дозволяє згуртувати натовп навколо 
пропагандиста, нав’язати натовпу необхідні переконання та стереотипи. Основна функція 
негативної пропаганди – створення ілюзорної, паралельної реальності з “хибною” системою 
цінностей, переконань, поглядів. Негативна пропаганда активно користується низькою 
критичністю та навіюваністю мас з метою маніпулювання цими масами на користь 
обмеженої групи осіб. 

Диверсифікація громадської думки – це розпорошення уваги правлячої еліти держави 
на різні штучно акцентовані проблеми й відволікання тим самим від вирішення нагальних 
першочергових завдань суспільно-політичного та економічного розвитку для нормального 
функціонування суспільства й держави. 

Форми диверсифікації громадської думки: 
- дестабілізація обстановки в державі чи окремих її регіонах; 
- активізація кампанії проти політичного курсу правлячої еліти держави та окремих її 

лідерів різними міжнародними установами; 
- ініціювання антидемпінгових кампаній та іншого роду скандальних судових процесів, 

застосування міжнародних санкцій з інших причин. 
Психологічний тиск – це вплив на психіку людини шляхом залякування, погроз із метою 

спонукання її до певної запланованої моделі поведінки. 
Форми психологічного тиску: 
- доведення до об’єкта впливу відомостей про реальні чи неіснуючі загрози та 

небезпеки; 
- прогнози щодо репресій, переслідувань, убивств тощо; 
- шантажування; 
- здійснення вибухів, підпалів, масових отруєнь, захоплення заручників, інші 

терористичні акції. 
Поширення чуток – це діяльність щодо поширення різної інформації (переважно 

неправдивої) серед широких верств населення здебільшого неофіційними каналами з метою 
впливу на суспільну свідомість, дезорганізації суспільства та держави або ж їх окремих 
установ чи організацій. 

За одним із визначень, чутки – це циркулююча форма комунікації,  за допомогою якої 
люди, що перебувають у неоднозначній ситуації, об’єднуються, утворюючи зрозумілу їм 
інтерпретацію цієї ситуації, спільно використовуючи при цьому власні інтелектуальні 
можливості. 

Чутки можна класифікувати за трьома параметрами: експресивними (емоційні стани, 
виражені в змісті чутки і відповідні типи емоційних реакцій), інформаційними (ступінь 
вірогідності сюжету чутки) та за ступенем впливу на психіку людей. 

За експресивною характеристикою виділяються чутки-бажання, чутки-залякування й 
роз’єднувальні агресивні чутки. 

1. Чутки-бажання. Поширювана інформація має на меті викликати розчарування з 
приводу нездійснених очікувань і деморалізацію об’єкта впливу. 

2. Чутки-залякування. При їх поширенні в особистості ініціюється стан тривоги,  
непевності.  Це можуть бути чутки про смертельну суперзброю,  якою володіє противник 
(сторона, що поширює чутки), чутки про недостачу продовольства, зараження місцевості, 
питної води тощо. 

3. Роз’єднувальні агресивні чутки. Розповсюджувана інформація має на меті внести 
розлад у суспільство, порушити соціальні зв’язки [13, с.25-27]. 

За інформаційною характеристикою чутки поділяються на: абсолютно недостовірні, 
недостовірні, недостовірні з елементами правдоподібності та правдоподібні чутки. 
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За ступенем впливу на психіку людей чутки поділяються на такі, що:  
- хвилюють суспільну думку, але не викликають явно виражених антигромадських 

проявів окремих осіб чи цілих груп; 
- викликають антигромадське поводження серед окремої частини певних соціальних 

груп; 
- порушують соціальні зв’язки й організаційно-управлінські відносини між людьми, 

що, в свою чергу, викликає масові безладдя, паніку тощо. 
Чутки за своєю характеристикою є саморозповсюджуваними. Їх природа базується на 

інформації, яку важко втримати. Особа обов’язково має розповісти про почуте комусь 
іншому. Достатньо створити відповідну чутку та запустити її в обіг у потрібному місці у 
слушний час. “Людський гомін” зробить решту. Позитивний чинник використання даної 
форми СІО полягає ще й у тому,  що практично немає ефективних засобів протидії чуткам.  
На офіційному рівні зупинити їх неможливо: офіційні заходи протидії викликають прямо 
протилежний ефект. Для людей, яких безпосередньо цікавлять ці чутки, це є підтвердженням 
правдивості останніх. Чим численніші намагання їх спростувати, тим більшою стає 
впевненість в їх достовірності. Єдиний можливий спосіб подолання ефективності чуток – 
цілковите їх ігнорування. Як правило, через деякий час напруження спадає, зайва активність 
в обговоренні вже неактуальних новин згасає, інтерес до порушеної в чутках проблеми 
зникає. Поява нових проблем повністю нейтралізує можливі небезпечні наслідки 
дезорганізації суспільства та держави. 

Міф – це така інформація, що пояснює походження й подальше перетворення тих чи 
інших явищ винятково на основі вигаданих подій. Осмислення людиною навколишньої 
дійсності за допомогою міфів базується не на наукових знаннях, а на вірі й переконаннях 
представників конкретної культури, етносу, соціальної групи.  

Виховання на прикладах дій міфічних персонажів формує у свідомості людей систему 
морально-етичних цінностей, властивих даній спільноті (етносу, клану, стану, професійній 
групі тощо), почуття причетності до її історії. Основний принцип побудови сюжету 
традиційного міфу – поєднання знайомих реалій життя з фантастичними вчинками героїв. 

Міфи поділяють на явні, приховані й станові. 
Явні міфи (фольклорні історії і персонажі, популярні сюжети і герої творів літератури 

і кіно) завжди широко застосовувалися в психологічній війні. Наприклад, такі міфи 
використовували американці для впливу на китайських солдатів, що воювали проти них у 
Кореї. Однак успіх застосування явного міфу визначається правильною інтерпретацією 
подій, описаних у ньому. Для цього потрібно дуже добре знати історію і культуру конкретної 
країни чи етносу, чітко розуміти, у яких умовах цей міф застосуємо, а в яких його згадування 
лише зашкодить.  

Прихований міф – це специфічна частина системи суб’єктивних уявлень суспільства 
про навколишній світ та інші спільноти. Наприклад, чеченці вважають, що росіяни завжди 
були жорстокі стосовно них. Приховані міфи рідко використовують для психологічного 
впливу на війська і населення супротивника. Звичайно вони існують у формі ідеологічних, 
релігійних, політичних, побутових настанов, забобонів, переконань представників 
конкретних соціальних спільнот. Через це використовувати їх у своїх інтересах вдається 
лише в окремих випадках. Практика Другої світової війни, складання радянськими й 
американськими фахівцями інформаційно-пропагандистських матеріалів, зміст яких було 
орієнтовано на використання у своїх інтересах таких міфів, переконливо це довели.  

Досить широко використовуються станові міфи, що обслуговують уяву про близькість, 
чи навпаки, віддаленість певних груп людей одна від одної за соціальною, професійною, 
національною, релігійною ознаками. Вони діють за простою схемою “свій-чужий” і досить 
ефективні в умовах бойової діяльності. 

Висновки. Проведення СІО можна розбити на чотири етапи: інформаційний етап, 
“розкручування” інформаційного приводу, загострення напруги, вихід із операції. Ознаки 
проведення СІО: збільшення кількості повідомлень негативного змісту, зростання 
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емоційності, тенденційності, сенсаційності повідомлень, лавиноподібність, 
взаємоузгодженість дій суб’єктів СІО, певний час його проведення. Суб’єкти проведення 
СІО: керівництво іноземної держави, ЗМІ, неурядові організації, спецслужби іноземної 
держави, Інтернет-ресурси, агентура впливу іноземних держав та підконтрольні лобістські 
структури. 

СІО поділяються залежно від спрямованості на такі види: проти суб’єктів, які 
ухвалюють рішення;  компрометуючі та такі, що завдають шкоду опонентам;  дестабілізуючі 
політичну (економічну) ситуацію.  

СІО переслідують такі цілі: 
за мирного часу: домінування в інформаційному просторі, вплив на соціально-

політичну ситуацію в регіоні, формування власного позитивного іміджу;  
у воєнний час: інформаційно-психологічне забезпечення діяльності вищого воєнно-

політичного керівництва; 
у післявоєнний час: забезпечення процесу формування лояльної влади, сприяння 

соціально-економічному розвитку в регіоні, впровадження програм гуманітарної допомоги.  
Основні методи СІО: дезінформування, пропаганда, диверсифікація громадської думки, 

психологічний тиск, поширення чуток. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 

Статья посвящена особенностям ведения специальных информационных операций в 
условиях стремительного развития информационных технологий, которые направлены на 



 120 

идеологическое, идейно-политическое и социальное влияние на отдельных лиц (в первую очередь 
на тех, что принимают решение) и общество вцелом с целью их переориентации на другие 
ценности и идеалы, совершение противоправных действий из подрыва государственного и 
общественно-политического устройства, создание атмосферы бездуховности, межэтнической 
и междуконфесионной ненависти, нетерпимости и вражды. В статье приводятся основные 
терминологические понятия, раскрываются этапы, признаки, цели, виды, субъекты и методы 
проведения специальных информационных операций, как активного средства информационно-
психологического противоборства . 

Ключевые слова: специальная информационная операция, акция информационного 
влияния, информационно-психологическое влияние. 

 
 

Ph.D. Prysiazhnyuk N.N., Ph.D. Pampukha І.V., Ph.D. Petrik V.M. 
MAIN CONCEPTS AND FEATURES OF SPECIAL INFORMATION OPERATIONS 
 
Article concerns the peculiarities of conducting special information operations with the rapid 

development of information technologies, which are aimed at the ideological, political and ideological and 
social impact on individuals (especially those that make the decision), and a whole society with a view to 
refocusing on other values and ideals, the illegal actions of the state and undermine the social and 
political structure, creating an atmosphere of lack of spirituality, ethnic and mezhdukonfesionnoy hatred, 
intolerance and hatred. The paper presents the basic concepts of terminology, reveals the steps, features, 
objectives, types, subjects and methods of carrying out special information operations as an active agent of 
information and psychological warfare. 

Keywords: special information operations campaign informational influence, information-
psychological influence. 
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СПЕЦИФІКА ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ В 

ХОДІ ЇХ ЗАХИСТУ ВІД НЕБЕЗПЕЧНИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ 
 

У даній статті визначена специфіка щодо обґрунтування вимог до експлуатаційної 
безпеки транспортних засобів органів охорони державного кордону за рахунок прогнозування 
виникнення небезпечних несправностей, а також визначені шляхи захисту від них. 

Ключові слова: небезпечні несправності, безпечна експлуатація.  
 
Вступ та постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасний рівень розвитку 

транспортних засобів (ТЗ) і економічний стан ряду країн-виробників, не дозволяють у повній 
мірі забезпечити масове виробництво ТЗ, які були би всебічно захищеними від небезпечних 
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несправностей. Повною мірою це відноситься і до ТЗ, які використовуються для 
забезпечення охорони державного кордону. Вони незалежно від їх безвідмовності і 
конструктивної безпеки, поки що не можуть бути захищені від небезпечних несправностей 
на усьому періоді їх експлуатації [1].  

Метою даного дослідження є визначення специфіки обґрунтування вимог до 
експлуатаційної безпеки ТЗ органів охорони державного кордону (ООДК) в ході їх захисту 
від небезпечних несправностей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження процесу обґрунтування вимог 
з належного рівня експлуатаційної безпеки ТЗ шляхом побудови математичних залежностей 
здійснювалось в наукових працях таких відомих вчених, як Говорущенко Н.Я.,  Мороз С.М., 
Шаша І.К. та інших [2-3].  

Проте дані роботи не враховували специфіки використання ТЗ в екстремальних та 
автономних умовах несення прикордонної служби. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Як  виявили попередні дослідження 
автора, у конструкціях ТЗ, які експлуатуються підрозділами ООДК, залишається досить 
малим число резервованих елементів. У кращому разі, забезпечуються лише окремі елементи 
гальмівного приводу та рульового управління. Управління переважної кількості ТЗ 
залишається механічним і тому використання резервних функцій і систем в моменти прояву 
найбільш небезпечних несправностей цілком і повністю залежить від майстерності і досвіду 
водія. Збіг суб'єктивних помилок в процесі водіння з проявами небезпечних несправностей 
багаторазово підвищує вірогідність ДТП з тяжкими наслідками. 

Як правило захищеність ТЗ від небезпечних несправностей ототожнюється з 
надійністю і безвідмовністю їх експлуатації. Тому, досліджувану властивість безпеки 
сучасних ТЗ пропонується іменувати «захищеністю від небезпечних несправностей». 

Таким чином, можна допустити, що експлуатаційна безпека - це сукупність 
встановлених нормативними документами параметрів, схильних до зміни в процесі 
експлуатації і які визначають безпеку ТЗ. 

Об'єктивними параметрами (вимірами) окремих властивостей захищеності від 
небезпечних несправностей теоретично могли б бути емпіричні оцінки ризику кожної з цих 
несправностей, сумарні оцінки ризику небезпечних несправностей у вузлах, системах, 
агрегатах і інтегральні оцінки за ТЗ в цілому. Побудова таких імовірнісних за своєю 
природою оцінок добре відома,  у тому числі і стосовно ризику від експлуатації ТЗ  з 
несправностями. Оцінкою ризику відповідно можу служити множина частоти виникнення 
небезпеки на міру цієї небезпеки, вимірюваної величиною збитку від можливої аварії 
(стосовно автомобільного транспорту - ДТП). 

Для оцінки частоти виникнення небезпеки запропонована множина ймовірності 
несправності на умовну вірогідність ДТП за наявності цієї несправності при експлуатації ТЗ. 
З урахуванням відмінностей в мірі небезпеки несправностей і дії інших чинників як супутніх 
причин абсолютної більшості ДТП унаслідок незадовільного технічного стану ТЗ, 
імовірнісну оцінку несправності доцільно представити в наступному виді: 

( ) ( ) ( )XB|DPX|BPQQXBDPR iii ××=×=  ,                           (1) 
де iR  - імовірнісна функція ризику і-ої небезпечної несправності; 
X  - i -та небезпечна несправність як одна з причин ДТП; 
B  - помилка водія або інший чинник як не головна причина ДТП; 
D  - подія, що полягає в ДТП, причинами якого є  і – ті обставини; 
( )X|BP  - умовна вірогідність множини BX  

iQ  - середня величина економічного збитку від ДТП, однією з причин яких була і - та 
небезпечна причина. 

Подібна оцінка застосована до ризику не лише окремих несправностей, але і 
складових частин ТЗ в цілому. Несправності і умовна вірогідність ДТП розглядаються при 
цьому як незалежні. Джерелом початкових даних для подібних оцінок теоретично можуть 
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служити результати експлуатаційних випробувань (моніторинг безпеки ТЗ). Проте в 
реальності такі дані відсутні, як і можливості їх накопичення (моніторингу). Цю можливість 
виключають об’єктивні перешкоди в отриманні початкових даних для розрахунку ризику.  

Слід зазначити той факт, що статистика по ДТП, пов'язаних з незадовільним технічним 
станом ТЗ,  є лише вибіркою,  репрезентативність якої не має підтверджень,  а розмір 
залишається не виявленим. Більшість ДТП, однією з причин яких був незадовільний 
технічний стан ТС, статистика відносить до груп «з вини водія» або «погані дорожні умови». 
Результати розрахунку збитку від кожного ДТП ця статистика з ряду причин не фіксує. 

ДТП унаслідок незадовільного технічного стану ТС відносяться до украй рідкісних 
подій.  Понад 75%  з них не потрапляє в статистику,  внаслідок неможливості виявлення 
несправностей ТС, що піддалися руйнуванню при ДТП, або запізнювання результатів авто 
технічної експертизи. Статистика ДТП з цієї причини не відбиває їх реальної ймовірності, а 
статистичні зв'язки між збігами несправностей і вірогідністю ДТП при подібних 
спостереженнях не піддаються виявленню [4]. 

При формуванні оцінок ризику несправностей доводиться спиратися на доступні дані 
про існування причинно-наслідкових зв'язків між наявністю конкретних несправностей і 
ДТП. 

Для умов експлуатації автомобілів, коли накопичуються дані про частоту ДТП 
унаслідок незадовільного технічного стану ТЗ, замість не забезпечених початковими даними 
і тому нездійсненних кількісних оцінок пропонується дискретна оцінка. Введемо дискретну 
функцію ризику несправностей, визначувану за дискретними оцінками складових ризику. 

До ймовірних відноситимемо несправності, визнані в числі причин, щонайменше, 
одного ДТП за встановлений період. Введемо дискретну характеристику і-тої частоти таких 
ДТП : 
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де Nдтп - число ДТП, реєстрованих у встановлений період спостережень, в числі причин 
яких була ця несправність. 

До небезпечних віднесемо несправності, що визнані в числі причин, щонайменше, 
одного ДТП з наслідками у вигляді поранення або загибелі людини. В якості міри її 
небезпеки використовуємо дискретну функцію Q  від величини соціально-економічного 
збитку V та від ДТП. При збитку V , що перевищує мінімальний збиток M  від ДТП з 
одним пораненим, функція збитку Q  дорівнює: 
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Використовуючи математичний апарат алгебри логіки, визначимо дискретну функцію 
ризику R  як: 

                                 I XQR = ,                                                                    (4) 
Ризик несправностей характеризується як значимий при значенні функції ризику 1=R  і 

як не значимий при 0=R . Для отримання пропонованої дискретної оцінки ризику 
експлуатації ТЗ з несправностями у відсутність кількісних даних про частоту і збиток від 
несправностей досить мати наявні про них відомості якісного характеру. Потрібна лише 
інформація про перелік несправностей, кожна з яких, щонайменше, раз була в числі причин 
ДТП за встановлений період. Для пред'явлення вимог до експлуатаційної безпеки ТЗ 
знадобляться дані про перелік небезпечних несправностей, обов'язкових для виявлення, 
склад складових частин ТЗ і діагностичних параметрів, що діагностуються. 

За відсутності відомостей про частоту небезпечних несправностей і тим більше, 
частоту обумовлених ними ДТП, єдино доступним методом залишається метод експертних 
оцінок. 
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Пропонується експертна оцінка ризику несправностей ТЗ наступного виду: 
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ТЗ відповідно; 
n  - коефіцієнт виду ТЗ; 

im  -  коефіцієнт підвищення ймовірності ДТП при збігу i -ої несправності з іншою 
небезпечною несправністю ТЗ; 

Q  - середня величина збитку від ДТП унаслідок i -ої несправності ТЗ; 
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ik  - коефіцієнт підвищення ймовірності ДТП залежно від умов виявлення 
несправностей;  

il  - коефіцієнт підвищення вірогідності ДТП залежно від міри небезпеки і -тої 
несправності. 

Таким чином, виходячи з викладеного вище матеріалу, ми можемо сформулювати 
перелік першочергових заходів із забезпечення захищеності ТЗ від небезпечних 
несправностей: 

1. Необхідно забезпечити декларування заводами-виробниками переліків 
індивідуальної комплектації, діагностичних параметрів і нормативів, переліку небезпечних і 
особливо небезпечних несправностей ТЗ.  

2. Забезпечення прийняття відповідальності заводів-виробників за ДТП унаслідок 
несправностей, які не вказаних в числі декларованих небезпечних несправностей. 

3. Забезпечення підвищення безвідмовності ТЗ та підвищення числа складових частин 
гарантованої міцності в їх конструкціях. 

4. Забезпечення включення в конструкцію ТЗ вбудованих (бортових) засобів контролю 
з функцією виявлення наявності небезпечних несправностей. 

На превеликий жаль, переважна більшість заводів-виробників ТЗ не обумовлює захисту 
ТЗ, які виробляються від небезпечних несправностей. Основні зусилля із їх забезпечення 
перенесені в сферу експлуатації. Проте ці зусилля не в змозі виключити небезпечні 
несправності і, як правило зосереджені на профілактиці з вилучення ТЗ з небезпечними 
несправностями з дорожнього руху та їх усунені. В ООДК цим займаються начальники 
контрольно-технічних пунктів (КТП)  або техніки підрозділів,  які визначають можливість 
допуску ТЗ до експлуатації при випуску з парку або гаражу.  

Систематичне підтвердження експлуатаційної безпеки ТЗ методами випробувань, які 
застосовуються для оцінки конструктивної безпеки, в автономних умовах несення 
прикордонної служби практично недоступно. Воно має досить великі трудовитрати, вимагає 
висококваліфікованих виконавців, наявність спеціальних полігонних споруд і досить 
дорогого устаткування.  

Періодичне підтвердження відповідності встановленим вимогам доречно 
організовувати методами діагностування і органолептичного контролю ТЗ, без їх 
попереднього розбирання і спеціального завантаження. Перевірку виконувати методами 
діагностування і органолептичного контролю за непрямими ознаками несправностей, без 
попереднього розбирання і спеціального завантаження ТЗ з використанням тільки засобів 
вимірів, технічного діагностування і гаражного устаткування. У цьому принципова 
відмінність системи експлуатаційних вимог від більшого комплексу рекомендацій з 
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конструктивної безпеки ТЗ, які представляють багаторівневий компроміс між досягненнями 
технології, рівнем соціально-економічного збитку, що допускається, від функціонування 
автотранспорту. 

Експлуатаційні вимоги повинні виявляти розвиток небезпечних поступових і появу 
раптових несправностей. Їх склад має бути адекватний перелікам небезпечних несправностей 
ТЗ і жорстко обмежений технологічними можливостями експлуатаційної перевірки. 
Неприпустимість розбирання і доступність для огляду вузлів і деталей визначають 
можливості органолептичних методів контролю. Контроль з функціонування вузлів і 
агрегатів не виявляє усіх небезпечних несправностей і не забезпечує попередження в їх 
виявленні. Тому, на наш погляд, необхідно поєднувати огляд з діагностуванням. 

Можливості підтвердження безпеки ТЗ в умовах автономності підрозділів та ООДК 
обмежуються не лише умови і технології її виконання, але і специфіка використовуваних для 
цієї оцінки методів, а також специфіка самих ТЗ як об'єктів діагностування.  

Підтвердження безпеки ТЗ, у тому числі і методами діагностування, повинне 
забезпечити можливість ухвалення рішення з його допуску до експлуатації. Обмеження за 
глибиною і достовірністю діагностування носять, як правило компромісний характер. Вони 
диктуються станом ремонтної бази і розумними обмеженнями середньої трудомісткості 
робіт з діагностування.  Для складових частин ТЗ при цьому встановлюється різна глибина 
діагностування шляхом визначення діагностичних параметрів. 

Експлуатаційну безпеку ТЗ визначають агрегати, системи і вузли, від яких 
безпосередньо залежить активна, пасивна і після аварійна безпека дорожнього руху, а також 
екологічна, пожежна і біологічна (санітарно-епідеміологічна) безпека ТЗ.  

При цьому діагностування для забезпечення безпеки ТЗ, не має за мету виявлення 
характеру і місця несправностей. Гранично допустимі значення показників безпеки повинні 
задаватись нормативними документами державного рівня підтвердження. 

Висновки з даного дослідження. Таким чином визначена специфіка щодо 
обґрунтування вимог до експлуатаційної безпеки ТЗ ООДК полягає в завчасному отриманні 
переліку небезпечних несправностей, проведенні процедури діагностування ТЗ з 
послідуючим прогнозування ймовірності виникнення небезпечних несправностей, за 
можливості їх усунення, а також прийняттям рішення про допуск ТЗ до експлуатації. 
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СПЕЦИФИКА ОБОСНОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНОВ ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАНИЦЫ В ХОДЕ ИХ ЗАЩИТЫ ОТ НЕБЕЗОПАСНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

В данной статье определена специфика обоснования требований к эксплуатационной 
безопасности транспортных средств органов охраны государственной границы за счет 
прогнозирования возникновения опасных неисправностей, а также определены пути защиты от 
них. 

Ключевые слова: опасные  неисправности, безопасная эксплуатация.  
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In this article specific features to justify the operational requirements for vehicle safety state border 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ (ПРИЗВАНИХ ІЗ ЗАПАСУ) В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ 
МОБІЛІЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 
В статті проведений аналіз складових службово-бойових функцій військовослужбовців, які 

потребують першочергового відновлення (удосконалення) в умовах проведення мобілізації 
Збройних Сил України. Надаються рекомендації командирам військових частин, що дозволять 
відновити (удосконалити) у військовослужбовців командного профілю діяльності (призваних із 
запасу) необхідних військово-професійних знань в обмежений час. Відновлення (удосконалення) 
професійних якостей військовослужбовців командного профілю діяльності (призваних із запасу) 
шляхом реалізації зазначених пропозицій надасть змогу здійснити комплектування військових 
частин (підрозділів) найбільш кваліфікованим особовим складом. 

Ключові слова: службово-бойові функції, компетентність, військово-професійна 
діяльність. 

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

або практичними завданнями. Поки існують реальні й потенційні джерела зовнішньої й 
внутрішньої небезпеки для країни, а також фактори, що сприяють переростанню цієї 
небезпеки в безпосередню військову загрозу, діяльність збройних сил становить основний 
пріоритет. Від результатів військової діяльності, від її стану буде залежати не тільки безпека 
особистості, суспільства й держави, але й доля їхнього існування, життя на своїй землі. 
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Військовослужбовці є першим об'єктом ураження з боку противника. Всі засоби 
ураження спрямовані, насамперед, проти живої сили та становлять основну небезпеку. 
Ступінь цієї небезпеки у вирішальному значенні залежить від рівня професійної придатності 
й підготовленості військовослужбовців до виконання посадових обов'язків, які визначаються 
його військово-професійною діяльністю (далі – військова діяльність). Структуру військової 
діяльності можна розглядати як цілісну єдність предметних, педагогічних, психологічних, 
фізіологічних компонентів та їх всебічних зв'язків, що реалізують цю діяльність. 

Військова діяльність носить виражений колективний характер. Використання сучасних 
технічних систем не тільки припускає розподіл функцій між членами обслуги, екіпажу тощо, 
але і вимагає повної узгодженості їх дій у процесі бойової роботи. При комплектуванні 
підрозділів, обслуги, екіпажу доцільно приділяти увагу питанням психологічної сумісності 
військовослужбовців. Тому що, в більшості випадків для військового фахівця недостатньо 
лише уміння і готовності якісно виконати свої безпосередні обов'язки, він повинний мати 
здатність працювати в колективі, продуктивно взаємодіяти з іншими членами підрозділу, 
обслуги, екіпажу (далі – підрозділу), мати внутрішню спрямованість до колективної 
діяльності. Тому особливу увагу необхідно приділяти організації та проведенню групових 
вправ, які забезпечують злагодженість підрозділів, згуртованість і колективну готовність 
військовослужбовців до виконання службово-бойових завдань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій за проблемою. Історичний досвід свідчить, 
що збройні сили за всіх часів були одним із найважливіших інструментів проведення 
політики держав, які формувалися тією чи іншою мірою на основі усвідомлення 
національних інтересів. Осмислювання призначення збройних сил для захисту національних 
інтересів і є тим фундаментальним зв'язком,  який дасть змогу глибше й повніше розкрити 
роль військової освіти України в контексті забезпечення національної безпеки. Сфера 
національних інтересів пов'язана з дією механізмів самозбереження нації та держави, зі 
створенням максимально сприятливих умов для цивілізованого розвитку шляхом 
забезпечення якісної підготовки висококваліфікованого персоналу, так як від якості вищої 
освіти в країні залежить її майбутнє,  оскільки система вищої освіти формує найважливіше 
багатство держави – людський потенціал. Тому цілком справедливим є твердження, що 
підвищення рівня якості вищої освіти та зокрема і військової освіти, повинно стати 
стратегічним національним пріоритетом України.  

Освіта являє собою аналогічно визначений процес становлення і розвитку особистості 
та передачі їй соціального досвіду. Однак, на відміну від цивільної, військова освіта формує 
особистість військового фахівця, який повинен і здатен займатися військовою діяльністю.  

Вивченню питання розвитку професійних якостей військовослужбовців присвячено 
багато праць [1-3]. Розроблена достатня кількість нормативно-правових документів. Однак 
питанню щодо розвитку складових професійних якостей військовослужбовців (призваних із 
запасу), які потребують першочергового відновлення (удосконалення) в умовах проведення 
мобілізації, приділено недостатньо уваги.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є проведення аналізу складових службово-
бойових функцій військовослужбовців, які потребують першочергового відновлення 
(удосконалення) в умовах проведення мобілізації Збройних Сил України. Надаються 
рекомендації командирам військових частин, що дозволять відновити (удосконалити) у 
військовослужбовців командного профілю діяльності (призваних із запасу) необхідних 
військово-професійних знань в обмежений час. 

Виклад основного матеріалу. У сучасності розглядають такі основні складові 
військової діяльності: бойова підготовка, службово-бойова діяльність та безпосередньо 
бойові дії. 

Бойова підготовка призначена забезпечити високий військово-професійний рівень 
персоналу збройних сил, розвиток та підтримання необхідного рівня потенціалу, як окремого 
військовослужбовця, так і підрозділу у цілому. Вона здійснюється постійно як у мирний, так 
і у воєнний час. 
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Службово-бойова діяльність містить у собі бойове чергування, вартову й внутрішню 
служби, обслуговування і ремонт озброєння та військової техніки, забезпечення 
життєдіяльності підрозділу. Кожне з цих дій має свої особливості та визначений порядок. 

Ведення бойових дій – практична реалізація рівня бойової готовності і підготовки 
військовослужбовців та підрозділів у ході озброєної боротьби.  

Характер військової діяльності військовослужбовця визначається змістом компетенцій 
та наявними службово-бойовими функціями. Компетенція включає знання, уміння, навички 
та досвід виконання відповідних посадових обов’язків, якими володіє військовослужбовець. 
Суть військової діяльності військовослужбовця розкривається у службово-бойових функціях. 

Службово-бойова функція – сукупність обов’язків, що виконує військовослужбовець 
відповідно до займаної посади і які визначаються освітньо-кваліфікаційною 
характеристикою. 

Фактори, що впливають на формування службово-бойових функцій 
військовослужбовців командного профілю діяльності для офіцерів (рис. 1) відрізняються від 
складових, що формують службово-бойові функції для осіб сержантського (старшинського) 
складу, насамперед за фаховою підготовкою (рис.2). 

 
 

Рис. 1. Складові, що впливають на формування службово-бойових функцій 
військовослужбовців командного профілю діяльності (офіцерський склад) 

 
 Кожній із зазначених службово-бойових функцій відповідають конкретні типові задачі 

діяльності та зміст умінь для її виконання.  
Типова задача діяльності – узагальнена задача діяльності, що є характерною для 

більшості службово-бойових функцій і не містить конкретних даних,  а отже,  не має 
конкретного вирішення (можуть бути визначені тільки шляхи вирішення).  Тому,  в 
залежності від переліку службово-бойових функцій та задач військової діяльності,  які 
повинні виконувати військовослужбовці, призначаються офіцери або сержанти. 

 



 128 

Службово-бойові 
функції

ВСЕБІЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЇ І 
ПРОВЕДЕННЯ 

БОЙОВОЇ 
ПІДГОТОВКИ

Матеріально-технічне 
забезпечення

Навчально-методичне 
забезпечення Фінансове забезпечення

Кадровий менеджмент

Нормативно-правове 
забезпечення

Багаторівнева 
(курсова) 

підготовка
Базова освіта

 
 

Рис. 2. Складові, що впливають на формування службово-бойових функцій 
військовослужбовців командного профілю діяльності (сержантський склад) 

 
Основним видом військової діяльності офіцерського та сержантського складу є 

управлінська діяльність. Військове управління – це спрямована дія командира (начальника) 
на особистість військовослужбовця, військовий колектив чи окремі соціально-психологічні 
процеси для реалізації професійних рішень і досягнення поставленої мети. Це діяльність 
щодо організації дій направлених на підвищення мотивації підлеглих, більш ефективного 
виконання службових обов’язків, контролю за станом справ та результатів діяльності 
персоналу та підлеглих підрозділів.  

Важливе значення для оцінювання можливостей військовослужбовця щодо виконання 
заходів управлінської діяльності мають особистісні (суто психологічні, психофізіологічні) 
характеристики. Вони включають до себе: лідерські якості, авторитетність, наполегливість, 
активність, комунікативність, рішуча поведінка в стресових ситуаціях, творчість мислення, 
здатність до самооцінки, хоробрість, мужність, самоконтроль, особиста мотивація на 
військову службу. Саме ці якості суттєво визначають його військову діяльність, досягнення 
поставленої мети, поведінку в бойових та інших екстремальних ситуаціях, морально-
психологічний клімат у підпорядкованих підрозділах, спроможність контролювати себе і 
вести за собою підлеглих. 

Ефективність управлінської діяльності військовослужбовця суттєво визначається саме 
його діловими якостями,  до яких на підставі вивчення думок експертів віднесені:  стиль 
керівництва підлеглими та результативність діяльності; уміння формувати морально-
психологічний клімат в підрозділі; уміння організовувати та проводити заняття; уміння 
проводити службові наради; уміння висловлювати думку; уміння здійснювати публічні 
виступи; самостійність та ініціативність службової діяльності; відповідальність та виконавча 
дисципліна; уміння застосовувати заходи дисциплінарного впливу. 

Найстійкіші характеристики, що мають вирішальний вплив на управлінську діяльність 
– це якості особистості керівника. У психологічному аспекті вони залежать від характеру, 
структури, спрямованості, досвіду, здібностей особистості та умов служби. Це складні, 
багатогранні феномени, конкретні вияви яких залежать від структури особистості і від дії 
різних факторів. Наприклад, дисциплінованість керівника може залежати від самоконтролю, 
внутрішньої організації, усвідомлення своєї соціальної ролі. 

Не менш особливе значення для управління бойовими діями, управління підрозділами, 
частинами має здатність командирів вирішувати завдання, що мають першочергове значення 
незалежно від характеру управлінської діяльності. Управління, як одна з найскладніших 
галузей людської активності, містить персоніфіковані відносини людей у загальній 
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діяльності, визначає цілий комплекс цілей і завдань.  
Залежно від специфіки професій і умов, в яких виконуються функціональні обов’язки 

(мирний час, надзвичайний стан, бойові дії тощо) формуються відповідні характеристики 
фахівця командного профілю військової діяльності [1, 2].  

Найчастіше відокремлюють такі обов'язкові для управлінця якості: 
1. Компетентність (кожен керівник повинен знати, як виконувати свої функціональні 

обов’язки, мати необхідний обсяг і рівень знань та досвід у певному виді діяльності). 
2. Висока відповідальність, особиста гідність. 
3. Креативність – відчуття нового та вміння йти на розумний ризик, творчо розв'язувати 

проблеми, сміливість у прийнятті рішень. 
4. Гнучкість, розуміння ситуації, гостре сприйняття нових потреб, відчуття часу, подій. 
5. Висока працездатність, постійне прагнення бути кращим і робити все 

якнайдосконаліше. 
6. Комунікабельність, здатність установлювати контакти. 
7. Увага до підлеглих. 
Усі ці якості мають інтегральний характер, адже містять у своєму складі прості 

компоненти. Наприклад, здатність творчо розв'язувати проблеми залежить від типу 
мислення, інтуїції тощо. Якості і риси керівника умовно можна класифікувати на 
психологічні,  інтелектуальні,  професійні та соціальні.  Попри те,  що більшість якостей є 
універсальними, їх пріоритетність залежить від багатьох чинників, зокрема й етнічного. 

Відповідно до наукових висновків, здійсненого огляду преси, виходячи з подій, 
пов’язаних з інтервенцією АР Крим, можливо сформулювати наявність наступних основних 
професіональних (морально-бойових) якостей командира: 

– вірність Військовій присязі і військовому обов’язку; 
– хоробрість і мужність; 
– рішучість; 
– відповідальність за життя підлеглого особового складу; 
– самовідданість; 
– витривалість. 
Розвиток (удосконалення) зазначених критеріїв надасть можливість здійснювати 

інформаційно-психологічне протиборство супротивнику, відбиттям якого є проведення 
психологічної операції та в цілому підвищити рівень військово-професійних якостей 
військовослужбовця командного профілю діяльності. 

Відомо, що для виконання першочергових мобілізаційних заходів, які здійснюються з 
введенням вищих ступенів бойової готовності, для з’єднань, військових частин і установ 
(закладів)  створюється організаційне ядро,  до складу якого включається особовий склад 
кадру, а також військовозобов’язані та техніка, що приписані до відповідних військових 
підрозділів (частин). При приведенні військ (сил) у відповідну бойову готовність 
здійснюється відмобілізування (доукомплектування), бойове злагодження і оперативне 
розгортання з метою успішного ведення бойових дій,  перш за все по стриманню агресії 
противника і виконання інших завдань [4]. 

Під бойовою готовністю розуміють визначений стан сил (військ), який характеризує їх 
здатність організовано у визначенні терміни розпочинати воєнні дії і успішно виконувати 
бойові завдання. 

При цьому бойова готовність передбачає: 
- визначену ступінь укомплектованості з'єднань, частин і підрозділів особовим складом 

і бойовою технікою; 
- визначеній рівень професійної підготовки особового складу;  
- наявність відповідного матеріально-технічного забезпечення та запасів; 
- підтримання у справному стані і готовності до використання озброєння та військової 

техніки; 
- високу бойову готовність військ (сил), бойову злагодженість об'єднань, з'єднань, 
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військових частин і підрозділів; 
- необхідну підготовку командирів і штабів; 
- високий моральний стан і психологічну підготовку, міцну військову дисципліну 

особового складу. 
Таким чином, основними показниками бойової готовності військ (сил) доцільно 

вважати: 
- боєздатність військ (сил); 
- час, необхідний для підготовки військ (сил) до виконання бойових завдань. 
Боєздатність – це можливість військ (сил) вести бойові дії і виконувати бойові завдання 

у відповідності з їх призначенням. Боєздатність є головним, визначальним показником 
бойової готовності і залежить від укомплектованості військ (сил) якісним особовим складом, 
технічно справним озброєнням і військовою технікою, забезпеченості матеріально-
технічними засобами тощо. 

Для якісного виконання управлінських функцій військовослужбовці командного 
профілю діяльності (призваних із запасу) повинні мати відповідний рівень теоретичних 
знань, практичних навичок і вмінь, психологічних та фізичних якостей, що формують 
наступні професіональні якості: 

- компетенція; 
- особистісні якості; 
- поведінка та дії в екстремальних ситуаціях; 
- особистісні якості військовослужбовця, які визначають його взаємовідношення з 

оточенням (підлеглими); 
- рівень мотивованості на військову службу; 
- особливості інтелекту та здібностей. 
Зміст основних професійних якостей, якими необхідно володіти військовослужбовцям 

командного профілю діяльності (призваних із запасу) наведено нижче. 
Компетенція: 
здатність планувати і виконувати заходи бойової та мобілізаційної  готовності в 

підрозділі (частині, корабля, установи); 
організовувати відмобілізування та приведення у бойову готовність військової частини, 

наполегливість у досягненні мети; 
здатність до організації бойових дій підрозділів, військових частин в бою (операції, 

бойових діях); 
здатність використовувати теоретичні знання принципів, характеру сучасного 

загальновійськового бою (тактичних дій); 
базові знання основ дослідження операцій для розробки математичних моделей 

військово-прикладних задач; 
здатність застосовувати математичні методи до розв’язання прикладних задач 

управління підрозділом; 
базові знання в галузі інформатики і сучасних інформаційних технологій; 
здатність застосовувати топографічні карти та аерофотоматеріали;  
здатність організовувати радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділу та 

ліквідацію наслідків зараження; 
здатність організовувати зв'язок у підрозділі; 
здатність використовувати теоретичні знання принципів, характеру сучасного 

загальновійськового бою (тактичних дій) під час організації підготовки та виконання завдань 
підрозділами за призначенням; 

здатність навчатися;  
здатність застосовувати методичні та практичні навички у  проведенні занять з 

предметів бойової підготовки; 
базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, знання вітчизняної 

історії, економіки й права; 
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здатність застосовувати психолого-педагогічні навички у вихованні особового складу 
та формувати здоровий морально - психологічний клімат у військовому колективі; 

креативність, здатність до системного мислення; 
розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і відносно 

природи (принципи біоетики); 
адаптивність і комунікабельність; 
здатність до критики й самокритики; 
аналізувати фізичні явища і процеси, використовувати їх результати при експлуатації, 

ремонті та налагодженні озброєння і військової техніки, виконанні раціоналізаторської та 
винахідницької роботи в підрозділі; 

навички управління інформацією; 
здатність використовувати знання законодавчої бази правових, нормативних 

документів для підтримання дисципліни та правопорядку у підрозділі; 
здатність застосувати на практиці юридичне,  військове право; 
здійснювати воєнно-економічний аналіз оперативної та бойової підготовки військ 

(сил). Організовувати контроль фінансово-господарської діяльності. 
Особистісні якості, які впливають на результат діяльності військовослужбовців 

командного профілю діяльності: 
рівень розвиненості вольових якостей, вплив рівня розвитку вольових якостей на 

діяльність офіцера; 
наявність і рівень розвиненості лідерських якостей; 
вміння прийняти, обґрунтувати та чітко доложити своє рішення відповідно до ситуації, 

що складається; 
рівень розвитку відповідальності за прийняте рішення, дії, готовність відповісти за 

негативні наслідки рішень, дій; 
рівень організованості, встановлення послідовності дій, педантизм у діяльності, у 

виконанні настанов, керівництв, нормативних документів; 
здібність поступитися особистими інтересами на користь справи. 
Поведінка та дії в екстремальних ситуаціях:  
здатність спокійно сприймати екстремальні ситуації, зауваження, стягнення, управляти 

своїм емоційним станом; 
спроможність приймати нестандартні рішення та діяти в екстремальних ситуаціях.  
Особистісні якості військовослужбовця, які визначають його взаємовідношення з 

оточенням (підлеглими): 
здатність встановлювати контакти з оточенням, підлеглими, старшими начальниками; 
підпорядкованість нормам та правилам суспільства, повага до близьких, оточення. 
Рівень мотивованості на військову службу: 
рівень мотивованості на військову службу, готовність та здатність до перенесення 

труднощів та негараздів; 
рівень розвитку мужності, хоробрості, смілості, схильності до виправданого ризику.  
Особливості інтелекту та здібностей:  
спроможність чітко формулювати свої думки і відповідати на поставлені запитання; 
швидко і правильно здійснювати розрахунки (арифметичні дії); 
мати образне мислення; 
володіти здібністю до дешифрування текстів, схем, умовних знаків; 
володіти здібністю створювання схем, таблиць; 
відсутність негативних рис особистості (схильність до алкоголізму, завищена 

агресивність, неповага до інших людей та до їх думок, психічні розлади, інші акцентуації, які 
можуть привести до  негативних наслідків). 

Аналіз проведених досліджень щодо професійного розвитку сержантів та старшин у 
військових підрозділах показав, що він проводиться безсистемно [1]. На неналежному рівні 
здійснюються заходи щодо організації послідовної багаторівневої підготовки 
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(перепідготовки) сержантського та старшинського складу, у наслідок чого сержанти 
виконують свої функціональні обов’язки не досить ефективно, що призводить до зниження 
якості формування службово-бойових функцій (рис. 2).  

З метою відновлення складових професійних якостей військовослужбовців командного 
профілю діяльності сержантського та старшинського складу доцільно в період проведення 
мобілізації основну підготовку спрямувати на:  

проведення теоретичної підготовки з основних дисциплін щодо відновлення військово-
професійних знань за відповідними групами ВОС;  

відпрацювання практичних навичок щодо дій підрозділу як під час повсякденної 
діяльності, так і у ході ведення бойових дій в денний і в нічний час. Набуття практичних 
навичок управління підрозділом здійснювати з обов’язковим проведенням стажування під 
наглядом кадрового офіцера (сержанта) «наставника». 

Результатом проведення теоретичної і практичної підготовки повинно бути набуття 
необхідних військово-професійних знань з наступних напрямків: 

знати: 
основи загальновійськового бою, вимоги Бойових статутів Сухопутних військ щодо дій 

підрозділів у різних видах бою; 
основи та правила стрільби, матеріальну частину стрілецької зброї; 
будова та порядок експлуатації озброєння військ РХБ захисту; 
основи лідерської поведінки у військовому підрозділі; 
шляхи управління конфліктами, що виникають у військових колективах; 
вимоги керівних документів та статутів Збройних Сил України щодо організації 

управління підрозділами в повсякденній діяльності, організації бойової підготовки, навчання 
та виховання підлеглих; 

обов’язки військовослужбовців щодо додержання заходів безпеки; 
уміти: 
впевнено управляти підрозділом у різних видах бою; 
готувати військову техніку, озброєння та зброю до бойового застосування; 
методично грамотно проводити заняття з предметів навчання; 
практично виконувати вимоги статутів Збройних Сил України під час виконання 

функціональних обов’язків у повсякденному житті; 
керувати особовим складом у повсякденній діяльності. 
З метою збереження та підвищення професійних якостей сержанта у військових 

підрозділах доцільно: 
організувати розробку та затвердити деталізований типовий план роботи командирів 

(начальників) з сержантським та старшинським складом у підпорядкованих підрозділах до 
взводу включно, з урахуванням специфіки проходження військової служби у видах Збройних 
Сил України; 

спланувати та провести показові командирські збори з сержантським та старшинським 
складом. У ході їх проведення відпрацювати питання підвищення методичної підготовки 
сержантів та старшин, вивчити передовий досвід з організації повсякденної діяльності і 
роботи з підпорядкованим особовим складом; 

організовувати та особисто проводити навчально-методичні збори з сержантським та 
старшинським складом – випускниками військових коледжів. 

забезпечити активну участь дружин військовослужбовців сержантського та 
старшинського складу у роботі Ради сімей військових частин. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку. Таким чином відновлення (удосконалення) професійних якостей 
військовослужбовців командного профілю діяльності (призваних із запасу) шляхом 
реалізації зазначених пропозицій надасть змогу здійснити комплектування військових частин 
(підрозділів) найбільш кваліфікованим особовим складом. 
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Також для відновлення (удосконалення) професійних якостей військовослужбовців 
командного профілю діяльності (призваних із запасу) замовникам військових фахівців 
доцільно уточнити кваліфікаційні вимоги до службово-бойових функцій випускників 
відповідно до вимог сьогодення. За необхідністю внести зміни до освітньо-кваліфікаційних 
характеристик випускників відповідного напрямку підготовки. 

Командирам військових частин під час проведення мобілізації основні зусилля 
спрямувати на якісне проведення занять з індивідуальної підготовки військовослужбовців, як 
складової частини оперативної та бойової підготовки.  При цьому результатом проведення 
індивідуальної підготовки повинно бути набуття (відновлення, удосконалення) 
військовослужбовцями командного профілю діяльності необхідних військово-професійних 
знань з визначених напрямків за обмежений час шляхом: 

підвищення рівня і якості підготовки військовослужбовців командного профілю 
діяльності, здатного досконало володіти зброєю, уміло діяти в складних умовах бойової та 
іншої обстановки; 

збільшення часу саме на відпрацювання практичних навичок управлінням підрозділу 
до проведення активних і рішучих бойових дій в умовах застосування сучасних засобів 
збройної боротьби, забезпечення високої боєздатності; 

поглиблення теоретичних знань, формування вмінь та навичок, необхідних для 
виконання функціональних обов’язків за посадою, до виконання обов’язків рівнозначних 
посад спорідненої спеціальності, у тому числі за посадою на одну ступінь вище; 

покращення лідерських якостей, розвиток вмінь і навичок згуртування військового 
колективу, розв’язування конфліктних ситуації та ефективного використання службового 
часу. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ (ПРИЗВАННЫХ ИЗ ЗАПАСА) В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ 

МОБИЛИЗАЦИИ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ УКРАИНЫ 
 
В статье проведён анализ составляющих служебно-боевых функций военнослужащих, 

требующих первоочередного восстановления (усовершенствования) в условиях проведения 
мобилизации Вооруженных Сил Украины. Даются рекомендации командирам воинских частей, 
которые позволят восстановить (усовершенствовать) у военнослужащих командного профиля 
деятельности (призванных из запаса) необходимых военно-профессиональных знаний в 
ограниченное время. Восстановление (совершенствование) профессиональных качеств 
военнослужащих командного профиля деятельности (призванных из запаса) путем реализации 
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предложенных пропозиций предоставит возможность осуществлять комплектование 
войсковых частей (подразделений) наиболее квалифицированным личным составом. 

Ключевые слова: служебно-боевые функции, компетентность, военно-профессиональная 
деятельность. 

 
Prof. Shary V.I., Ph.D. Malyuga A.V.,  

Ph.D. Dobrovolskyi Y.B., Yemcov A.A. 
TOPICAL ISSUES OF RECOVERY OF PROFESSIONAL QUALITIES OF THE MILITARY 

PERSONNEL (CALLED FROM THE RESERVE) IN THE CONDITIONS OF CARRYING OUT 
MOBILIZATION OF UKRAINIAN ARMED FORCES 

 
This article made the analysis of complicated service-combat functions of the military men who 

needed immediate restoration (improvement) under the conditions of mobilization of the Armed Forces of 
Ukraine. The article also provides recommendations for military units commanders who will be able to 
restore (improve) necessary military-professional knowledge of the military men of command principal 
activity (reserve officers) in the short terms. By means of realization of mentioned suggestions, restoration 
(improvement) of the professional skills of the military men of command principal activity (reserve 
officers) will give the possibility to equip fully the military units (military elements) with the most qualified 
personnel. 

Keywords: service and combat functions, competence, professional military activity. 
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РАЗРАБОТКА ОСНОВНОГО АЛГОРИТМА ИМИТАЦИОННОЙ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
В статье разработан основной алгоритм имитационной статистической модели 

«встроена» модель безотказности сложного технического объекта, за счет чего в модели 
реализована зависимость моделируемого процесса технического обслуживания от параметров 
конструктивной и надежностной структуры объекта. Правильность алгоритмов имитации 
процесса отказов-восстановлений проверялась путем сравнения результатов моделирования с 
точными расчетными значениями средней наработки на отказ, полученными для отдельно 
взятого элемента.  

Ключевые слова: техническое обслуживание, имитационная статистическая модель, 
календарь событий 

 
Вступление. Сложные технические объекты в современном обществе имеют 

исключительно важное значение. Речь идет в первую очередь о различных 
радиоэлектронных комплексах военного и специального назначения, радиолокационных 
станциях, автоматизированных системах управления (воздушным движением, объектами 
энергетики и т.п.). Характерной особенностью сложных технических объектов специального 
назначения является наличие в их составе большого количества (десятки, сотни тысяч) 
разнотипных комплектующих элементов, которые имеют различный уровень надежности, 
различные закономерности процессов их износа и старения. Эта особенность требует более 
тонкого подхода к организации и планированию технического обслуживания (ТО) в 
процессе их эксплуатации. 

Проблема заключается в том, что при разработке таких объектов все вопросы, 
связанные с ремонтопригодностью и техническим обслуживанием должны решаться уже на 
ранних этапах проектирования объекта.  

“Всплеск” количества теоретических работ по вопросам ТО сложных систем 
приходится на 70-е годы прошлого века, что можно объяснить массовым производством в то 
время сложной радиоэлектронной аппаратуры военного и специального назначения [1,2,3,4]. 
В настоящее время наблюдается спад количества научных публикаций, посвященных 
вопросам ТО сложных технических объектов. Одной из причин этого, на наш взгляд, 
является резкое возрастание уровня интеграции и надежности комплектующих изделий. 
Благодаря этому разработчикам сложной техники удавалось решать вопросы обеспечения 
требуемого уровня безотказности без значительных затрат на ТО (или вообще без ТО). 
Однако та же причина (высокая интеграция и надежность комплектующих элементов) 
открыла возможность реализации все более сложной техники с новыми функциями, что при 
старой элементной базе было невозможно. Это вновь приводит объективно к проблемам 
обеспечения надежности и, следовательно, опять становится актуальным вопрос о 
необходимости ТО и выборе оптимальной стратегии его проведения. 

К сожалению, известные в настоящее время математические модели и методики 
расчета оптимальных параметров процессов ТО мало пригодны для применения к реальным 
техническим объектам. Основной недостаток этих моделей заключается в том, что в них или 
вообще не учитывается сложная структура объекта, или имеется возможность учитывать 
только некоторые простейшие структуры [5,6].  
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Основная часть. Рассмотрим кратко работу алгоритма. Структурная схема алгоритма 
имитационной статистической модели представлена на рисунке 1. 

Оператор 1 осуществляет ввод исходных данных.  
Оператор 2 устанавливает начальные значения всех переменных, в которых будет 

накапливаться необходимая статистика. Устанавливается начальное значение переменной 
IN  – числа выполненных итераций моделирования. Одна итерация моделирования 

соответствует однократной имитации процесса эксплуатации объекта (процесса отказов-
восстановлений и ТО) в течение заданного времени эT .  

Оператор 3 генерирует и сохраняет в календаре событий моменты времени первых 
событий.  
Календарь событий имеет следующую структуру: 
 

       },,...,,{ ток21 ttttt n ,                                                               (3.1) 
 
где nttt ...,, 21 - случайные моменты времени первых отказов элементов объекта ( вEn =  - 

число элементов объекта, отказы-восстановления которых будут моделироваться); 
 кt  - время первого контроля ( кк Tt = ); 
 тоt  - время первого ТО (способы и алгоритмы определения  зависят от заданной стратегии 

проведения ТО). 
Для генерирования случайных моментов времени отказов элементов it  используется 

датчик случайных чисел, подчиняющихся DN-распределению [8,47]. Параметрами DN-
распределения являются: iTср - математическое ожидание (параметр масштаба), и in - 
коэффициент вариации (параметр формы).  

Если элемент является группой однотипных элементов, то для него формируется 
массив t_mas размерностью n. В массив записываются n случайных реализаций величин, 
подчиненных одному и тому же DN-распределению с параметрами iTср  и in . В качестве 
запланированного времени отказа группы принимается наименьшее из значений элементов 
массива t_mas.  

Запланированные моменты времени отказов элементов сохраняются в списке ListEu, в 
поле tE.t соответствующего объекта tE.  

Время контроля кt  планируется только в режимах ТОС (при pr_to = 21Ú ). Время ТО 

тоt  планируется только в режиме моделирования регламентированного ТО (при pr_to = 3). 
Оператор 4 определяет текущее модельное время t путем поиска наименьшего значения 

в календаре событий: 
 

},,...,,{min ток21 tttttt n= , 
 
и определяет тип текущего события.  

Если найденное минимальное значение t является временем отказа одного из 
элементов, входящих в резервированную группу (TG= 32Ú ), то признак отказа формируется 
только в том случае, если в резервированной группе отказал последний элемент. При отказе 
одного из элементов резервированной группы число оставшихся исправными элементов n_r 
уменьшается на 1, вместо значения t в календаре событий записывается взятое из массива 
t_mas  время отказа следующего резервного элемента. После этого в календаре событий 
заново производится поиск минимального времени и определение соответствующего 
текущего события. 
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Рис. 3.3. Структурная схема алгоритма имитационной статистической модели 
 

Оператор 5 проверяет условие завершения текущей итерации моделирования. Если 
эTt < , то текущая итерация еще не завершилась, и далее выполняются операторы 6-15. 
Оператор 6 проверяет, является ли текущее событие отказом. Если да, то выполняются 

операторы 7 и 8, которые обрабатывают это событие. Обработка события “отказ” 
заключается в накапливании статистики отказов и планировании времени следующего отказа 
i-го элемента. 

Оператором 7 накапливается статистика: 
Sоткn - суммарное число отказов объекта; 
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Sвt  - суммарные затраты времени на восстановление объекта; 

SвС  - суммарные затраты стоимости на текущий ремонт (восстановление). 
Накапливание статистики производится операторами: 

1: откотк += SS nn ; 

ii замдвв : tttt ++= SS ; 
 
                                       ii CCCC замдвв : ++= SS ,                                                                (2) 
 
где  iдt - среднее время диагностирования при отказе i-го элемента; 

iзамt - среднее время замены i-го элемента; 

iCд - стоимость диагностирования i-го элемента; 

iCзам - стоимость операции замены i-го элемента. 
Здесь i – это номер отказавшего элемента, который определяется при выполнении 

оператора 4. 
Планирование времени следующего отказа производится следующим оператором: 
 
                                                   ),(_: ср iii TDNGENtt n+= ,                                            (3) 
 
где it  - новое запланированное время отказа i-го элемента; 

),(_ ср iiTDNGEN n  - функция, возвращающая реализацию случайной величины, 

подчиненной DN-распределению с параметрами iTср  и in .  Функция реализована в 
соответствии с алгоритмами, описанными в [7]. 

Прежнее значение it  сохраняется в памяти в переменной it0  (в поле tE.t0). 
Если отказавшим элементом была группа последовательно соединенных однотипных 

элементов (TG=1), то планирование времени следующего отказа группы осуществляется 
следующим образом: 

- генерируется новое значение случайной наработки до отказа с помощью функции 
),(_ ср iiTDNGEN n  и полученное значение записывается в 0-й элемент массива t_mas; 

- заново производится упорядочивание элементов массива по возрастанию их значений; 
- в качестве запланированного времени отказа группы принимается наименьшее из 

значений в массиве t_mas (значение t_mas[0]). 
Если отказавшим элементом была резервированная группа (TG= 32Ú ), то 

планирование следующего отказа производится так же, как для одиночного элемента (так 
как в резервированной группе уже нет исправных элементов и восстановление 
работоспособности производится за счет одного нового элемента).  

Если текущее событие является событием “контроль”, оператор 9 передает управление 
операторам 10-11. Оператор 10 моделирует проведение технического обслуживания «по 
состоянию» (ТОС). Теоретически возможна ситуация, когда при выполнении оператора 10 
вообще не моделируется ТО. Это возможно в случае, если техническое состояние ни одного 
из обслуживаемых элементов не требует проведения ТО. 

Оператор 11 накапливает статистику ТО:  
Sтоt  - суммарные затраты времени на проведение ТО; 

SтоC  - суммарные затраты стоимости на ТО. 
Статистика накапливается операторами: 
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)(: тотото tttt += SS ; 
 
                                                )(: тотото tCCC += SS ,                                                           (4) 
 
где  )(то tt  и )(то tC  -  продолжительность и стоимость текущего (выполненного)  ТО.  

Величины )(то tt  и )(то tC  определяются при выполнении оператора 10 по формулам: 
 
                                å

Î

++=
)(

замзамтодто
то

)()(
tEi

iii Pt tttt ; 

                             å
Î

++=
)(

замзамтодто
то

)()(
tEi

iii CPCCtC ,                                                      (5) 

 
где  дt - продолжительность диагностирования при ТО; 

iтоt - продолжительность операции ТО i-го элемента; 

iCто - стоимость операции ТО i-го элемента; 

iPзам - вероятность того, что при ТО потребуется замена i-го элемента; 

)(то tE - подмножество элементов, которые подвергаются ТО в текущий момент 
времени t ( втото )( EEtE ÌÍ ). 

Оператор 12 формирует и сохраняет в календаре событий время следующего контроля. 
Если задан режим ТОС с фиксированной периодичностью контроля, то время следующего 
контроля определяется оператором 

 
                                                            кк : Ttt += .                                                                  (6) 
 
Если задан режим ТОС с адаптивным изменением периодичности контроля, то 

выполняется оператор 
 
                                                           )(: ток ttt t+= .                                                             (7) 
 
Операторы 13-16 выполняются только в режиме регламентированного ТО (только в 

этом режиме планируется время тоt ). В случае регламентированного ТО с событием 
связывается указатель на вид ТО, которым определяются объем и периодичность ТО: 

jj TE тото , , 

где  jEто - множество элементов, которые должны обновляться при ТО j-го вида; 

jTто  - периодичность ТО j-го вида. 

Оператор 14 моделирует ТО j-го вида (имитирует обновление всех элементов из jEто ). 
Оператор 15 производит накапливание статистики ТО (аналогично оператору 11).  

Оператор 15 планирует время следующего ТО ТО j-го вида: 
 

                                                      jTtt тото : += .                                                              (8) 
 

Если при выполнении оператора 5 оказывается, что эTt ³ , это значит, что текущая 
итерация моделирования завершилась. Управление передается операторам 17-21. Оператор 
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17 подсчитывает число выполненных итераций IN . Оператор 18 вычисляет текущие оценки 
результирующих показателей ( 0T , гK , тиK , удc ). Операторы 19, 20 обеспечивают 
завершение процесса моделирования. Оператор 19 проверяет условие достижения требуемой 
точности результатов моделирования (относительная ошибка оценки среднего числа отказов 
объекта e  достигла требуемого значения трe ). Оператор 20 завершает процесс 
моделирования в случае, если заданная точность результатов моделирования не достигла 
заданного требования, но при этом достигнуто заданное ограничение на максимальное число 
выполненных итерации max

IN .   
Ниже приводятся выражения, по которым вычисляются статистические оценки 

результирующих показателей. 
Средняя наработка на отказ 
 

                                                       
S

×
=

отк

э
0 n

NTT I ,                                                                    (9) 

 
где Sоткn - накопленное суммарное число отказов. 
Коэффициент готовности 
 

                                             
S+

=
вэ

э
г tI

I

NT
NTK ,                                                               (10) 

 
где Sвt  - накопленное суммарное время восстановления. 
Коэффициент технического использования 
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где Sтоt  - накопленное суммарное время ТО. 
Удельная стоимость эксплуатации 
 

                                     
INT

ССС
c

э

токв
уд

SSS ++
= ,                                                     (12) 

где SвС , SкС  и SтоС  - накопленные суммарные затраты стоимости на текущий ремонт 
(восстановление), контроль и ТО. 

Нетрудно видеть, что базовой статистикой, влияющей на точность получаемых оценок 
показателей (9)-(12), является число отказов объекта. Поэтому целесообразно в качестве 
критерия остановки процесса моделирования принять относительную ошибку оценки числа 
отказов объекта в течение заданного периода эксплуатации. Оценки математического 
ожидания и дисперсии числа отказов объекта можно рассчитать следующим образом: 
 

                                             å
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где jnотк - число отказов объекта в j-ой итерации моделирования ( INj ,2= ); 

откn  - среднее число отказов объекта в течение одной итерации моделирования. 
При достаточно большом объеме статистики можно считать, что случайная величина 

откn  подчинена нормальному закону распределения. С учетом этого относительную ошибку 
оценки откn  можно определить как величину  

 
                                                      откотк /][ nnDzae = ,                                                    (14) 
 
где az - квантиль нормированного нормального распределения для вероятности a-1  

(для a =0,05 az =1,96 [48,49]). 
Согласно (11) величина e  - это половинный 95-процентный доверительный интервал 

для относительной ошибки оценки среднего числа отказов откn : 

                                             95,01~1Вер
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î
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ì

+<<- ee
n
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,                                  (15) 

где отк
~n - неизвестное истинное значение среднего числа отказов (генеральное среднее). 

Рассмотренный алгоритм реализован программно в системе программирования Delphi.  
Алгоритм назван общим, так как определяет общую структуру процесса 

моделирования. 
Выводы. По полученным результатам можно сделать такие выводы: 
1. В алгоритмы ИСМ «встроена» МБ сложного технического объекта, за счет чего в 

модели реализована зависимость моделируемого процесса ТО от параметров 
конструктивной и надежностной структуры объекта. Перед началом моделирования 
пользователь должен задать подмножество восстанавливаемых и потенциально 
обслуживаемых элементов путем их выбора (маркирования) в дереве конструктивной 
структуры объекта. Генерирование случайных значений наработки до отказа отдельных 
элементов, подчиненных DN-распределению, осуществляется с помощью датчика случайных 
чисел, разработанного в [7].  

2. Верификация ИСМ производилась следующим образом. Правильность алгоритмов 
имитации процесса отказов-восстановлений проверялась путем сравнения результатов 
моделирования с точными расчетными значениями средней наработки на отказ, 
полученными для отдельно взятого элемента. Полученная таким способом инструментальная 
точность модели, оцениваемая величиной относительной ошибки, составила менее 1%. 
Правильность алгоритмов имитации процессов ТО проверялась качественно (по 
непротиворечивости получаемых результатов моделирования).  

Методическая точность ИСМ определяется такими факторами: 
- исходной надежностью объекта (заданными показателями надежности элементов); 
- числом реализаций (продолжительностью) моделирования; 
- заданной продолжительностью эксплуатации объекта. 
Из указанных факторов наиболее существенным является первый. В большинстве 

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

У статті розроблено основний алгоритм імітаційної статистичної моделі «вбудована» 
модель безвідмовності складного технічного об'єкта, за рахунок чого у моделі реалізована 
залежність модельованого процесу технічного обслуговування від параметрів конструктивної і 
надежностной структури об'єкта. Правильність алгоритмів імітації процесу відмов-відновлень 
перевірялася шляхом порівняння результатів моделювання з точними розрахунковими 
значеннями середнього напрацювання на відмову, отриманими для окремо взятого елемента. 
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DEVELOPMENT OF BASIC STATISTICAL MODEL ALGORITHM SIMULATION 
PROCESS MAINTENANCE 

 
In clause the basic algorithm of imitating statistical model is developed "is built in" model of non-

failure operation of complex technical object due to what in model dependence of modeled process of 
maintenance service on parameters constructive and reliability structures of object is realized. Correctness 
algorithms of imitation  process of refusals-restoration was checked by comparison of results of modeling 
with the exact settlement values of the average time between failures received for separately taken 
element.  

Keywords: maintenance service, imitating statistical model, calendar of events 



 143 

УДК 519.685                                                                                    Барбашов І.А. (ХмНУ) 
к.т.н., доц. Огнєвий О.В. (ХмНУ) 

 
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ МАРШРУТИЗАЦІЇ ТРАНСПОРТУ 

 
У статті проведено аналіз методів вирішення задач маршрутизації транспорту з 

обмежуючими факторами. 
Розглянуто теоретичні підходи до вирішення задач маршрутизації транспору, питання 

евристики та оцінки методів їх реалізації. Проведено аналіз методів вирішення задач з 
часовими, транспортними, та періодичними обмеженнями, а також один з можливих 
варіантів їх комбінування. 

Таким чином, зайдене досить раціональне рішення поставленої задачі, яке може бути 
використане в якості основи для порівняння, або методу для вдосконалення під нові обмеження. 

Ключові слова: задача маршрутизації транспорту,  евристика. 
 

Вступ. Задачі маршрутизації являються ключовими в областях транспортних 
перевезень, переміщення і логістики та представляють величезний практичний інтерес. У 
рішенні подібних задач зацікавлено багато організацій, наприклад служби, швидкої 
допомоги, інтернет-магазини, оптові бази, автотранспортні підприємства, компаніх, що 
займаються вантажоперевезеннями. 

Кількість обмежень які постають перед компанією для вирішення задачі, зводять усе до 
різних типів існуючих задач маршрутизації транспортних засобів (ЗМТ, Vehicle Routing 
Problems, VRP). 

Задача формулюється наступним чином. Є безліч клієнтів і безліч агентів. Агенти 
обслуговують клієнтів. Суть обслуговування полягає в доставці (збору) товару (наданні 
послуг). Кожен товар має набір характеристик (вага, об'єм, вартість та ін.). Для кожного 
агента задані місце розташування на початку і кінці робочого дня, інтервал роботи, 
обмеження на сумарні характеристики постачаємих товарів. Для кожного клієнта задані 
інтервал часу, протягом якого повинен бути доставлений товар, характеристики товару, який 
він має отримати, і пріоритет. Необхідно обслужити максимальну кількість клієнтів з 
урахуванням пріоритетів так, щоб були виконані часові обмеження і обмеження на сумарні 
характеристики товарів що доставляються. При цьому потрібно мінімігувати сумарні 
накладні витрати (час роботи, час простою, сумарні транспортні витрати, кількість задіяних 
агентів і т.д.). 

Розглянутий клас задач становить інтерес з наукової точки зору. В даному напрямку 
протягом останніх сорока років ведуться інтенсивні дослідження. Величезна кількість 
вхідних параметрів, з одного боку, роблять завдання настільки складним, що багато 
існуючих алгоритмів або не застосовні, або погано адаптуються до практичного 
застосування. З іншого боку, ця ж особливість надає простір для нових доліджень.  

Перші наближені алгоритми були створені в 1970-х роках (Clarke G., Wright J.W.). В 
1980-ті роки були закладені основні підходи до наближення розв'язання задач маршрутизації 
транспорту (Cook T., Russel RA, Christofides N., Mingozzi A., Toth P.). З середини 1990-х 
років дослідження зосередилися на побудові метаевристик, в основі яких лежать такі методи 
як пошук з винятками, метод відпалу, генетичні алгоритми, метод мурашиних колоній, 
нейромережі та інші (Gendreau M., Osman IH, Matsuyama Y.). В останні десять років 
дослідження схилились в сторону обробки складних видів обмежень (Frazzoli E., Bullo F.). 

Головною метою більшості дослідників є підвищення якості результатів розрахунків . 
При цьому швидкість роботи алгоритмів йде на другий план. У той же час високий темп 
росту IT-індустрії та інтернет-технологій призводить до необхідності створення програмних 
продуктів, орієнтованих на широке коло користувачів. Для задач масового обслуговування 
кількість клієнтів може досягати декількох тисяч, але при цьому час роботи не повинно 
перевищувати заданого часового порогу. Таким чином, пошук алгоритмів, здатних 
знаходити рішення прийнятної якості за заданий час, стає все більш актуальним завданням. 
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Задачі маршрутизації є ключовими в областях транспортних перевезень, переміщення 
та логістики. У багатьох областях ринку доставка товару додає до його вартості суму, 
порівнянну з вартістю самого товару.  Тим не менше,  використання комп'ютерних методів 
оптимізації доставки товару часто виражається в економії близько 5-20% від загальної його 
вартості. 

Проблемні питання. Складність завдання полягає в тому,  що при оптимізації 
алгоритму маршрутизації необхідно врахувати велике число складних характеристик і 
параметрів досліджуваного алгоритму. Тому розробка алгоритмів маршрутизації 
залишається завданням актуальним і викликає інтерес багатьох дослідників. 

Вирішуючи дане питання я зіткнувся з такими труднощами [3, 4]: 
• Дана задача відноситься до класу NP-повних, а це означає що обчислювальна 

складність задачі залежить від розміру вхідних обмежень експоненціально.  
• Таким чином, більш серйозна проблема займе дуже великий час на обчислення та 

вирішення, використовуючи традиційний підхід, який обчислює усі можливості. 
• Отже, для цього використовують евристичні методи, щоб знайти “добре” рішення 

проблеми за кінцевий час. 
• Зазвичай в такому випадку процес пошуку розв'язку розбивається на два етапи: 

побудова початкового рішення та покращення рішення. (Тобто створення одного або 
декількох допустимих розв'язків,  котрі будуть стартовою точкою при наструпному етапі 
покращення). 

• А це означає, що добре підібраний евристичний метод надає досить наближений 
результат до ідеального рішення. 

Зазвичай, в реальних задачах оптимізації виникають досить багато додаткових 
обмежеть та варіацій, тому обов'язково не можна обійтись без комбінування різних існуючих 
методів [4].  

1. Маршрутизація з обмеженням за часом (VRP with Time Windows, VRPTW) [1]:  
• Кожен замовник повинен бути обслужений в певне “часове вікно”.  
• Рішення є неприйнятним, якщо клієнт обслуговується після верхньої часової межі. 
• Машина, яка прибула раніше нижньою часової межі, очікує її настання. 
• Як варіант, запізнення не впливає на саме рішення, але додає деякі штрафні значення 

до цільової функції. 
На рисунку 1 представлений типовий варіант вирішення задачі з обмеженням за часом. 

Для виконання замовлення кожного клієнта існує допустимий інтервал часу (показаний 
білим кольором), реальний момент виконання замовлення у відповідності з отриманим 
рішенням відзначений рисою. 

 
 

Рис. 1. Варіант рішення задачі з обмеженням в часі 
2. Маршрутизація з декількома депо (Multiple Depot VRP, MDVRP): 
• В наявності може бути кілька депо, якими обслуговуються споживачі. 
• У разі, якщо споживачі згруповані навколо кожного депо, задача може бути розбита 

на кілька незалежних. 
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• Однак, якщо споживачі і депо розташовані в безладді, потрібно шукати рішення для 
задачі маршрутизації з множинним депо (MDVRP). 

Дана задача вимагає розподілу споживачів за різними депо. У кожному депо 
розташовується парк транспорту. Кожна машина виїжджає зі свого депо, обслуговує 
споживачів, прикріплених до даного депо, і потім повертається назад. 

3. Періодична маршрутизація (Periodic VRP, PVRP): 
• В завданнях з періодичною маршрутизацією ЗМТ узагальнюється розширенням 

періоду планування до декількох днів. (інші форми ЗМТ завжди плануються на 1 день). 
•  Клієнт має щоденний попит на проміжок в декілька днів.  Транспортний засіб може 

здійснити доставку за декілька підходів, таким чином, щоб клієнту завжди вистачало 
ресурсів на зазначений проміжок днів. 

• Більш того, транспортний засіб не змушений повертатись назад в депо того ж дня. 
Обмеження: ті ж, як і в класичній ЗМТ. Крім того, машина може повернутися в депо не 

в той же день. Після закінчення M-денного періоду кожен клієнт повинен бути відвіданий як 
мінімум один раз. 

4. Маршрутизація з різним транспортом (Split Delivery VRP, SDVRP): 
• Дана задача розширює VRP, дозволить обслуговувати одного клієнта різними видами 

транспорту, якщо це зменшує загальну вартість завдання. 
• Роблячи це, можна знизити витрати, використовуючи потенціал автомобіля в повному 

обсязі. 
Обмеження: на відміну від класичної VRP, в задачах SDVRP знімається обмеження на 

те, що клієнт повинен бути обслужений тільки однією машиною. Крім того, парк транспорту 
включає машини різної місткості. 

Методи рішення комбінованих задач:  
• Точні підходи обчислюють кожне рішення проблеми поки не буде знайдено 

раціональне рішення. Математичне формулювання цього завдання широко відома як задача 
маршрутизації транспорту (ЗМТ). Існує ряд різновидів ЗМТ з різними додатковими умовами, 
що дозволяє враховувати вантажопідйомність транспортних засобів та інші обмеження для 
більш повного уявлення деталей реальної дійсності. ЗМТ є узагальненням відомого завдання 
комівояжера (ЗК) на випадок побудови відразу декількох замкнутих маршрутів, що 
проходять через деяку загальну вершину, звану депо. ЗМТ і ЗК належать до класу задач 
дискретної оптимізації і є NP-важкими.  Не існує методів знаходження їх точних рішень та 
перевірки оптимальності наближених за поліноміальний час. Відома точна алгоритм 
вирішення ЗМТ на основі методу гілок і меж, але в силу надмірно швидкого зростання часу 
обчислень його неможливо застосовувати для задач з більш ніж 25-30 вершинами. 

• Евристичні методи (друга назва Евристики) дозволяють пришвидшити процес 
розв'язання задачі. Широко використовуються для вирішення задач, коли перебір усіх інших 
рішень займає неприйнятну кількість часу на розв'язок такої задачі. Виробляється відносно 
обмежений пошук по простору рішень, і зазвичай знаходяться добрі рішення за прийнятний 
час. Конструктивні методи:  поступово будують підходяще рішення,  беручи до уваги яка 
утворюється загальну вартість. Перевіряються допустимі рішення на задовільність заданих 
умов, та необхідність поліпшення результату. Є багато алгоритмів для цієї процедури. 
Двофазний алгоритм: задача розділяється на дві частини: в цьому методі вершини 
розподіляються на певні групи. Маршрути визначають певний шлях, котрий поєднує ці 
групи вершин у вигляді петлі. 

• Мета-евристики. В мета-евристичних методах упор робиться на ретельному вивченні 
найбільш перспективних частин простору рішень. Якість одержуваних рішень виходить 
вище, ніж у отриманих класичними евристиками. 

Реалізації та результати. Алгоритм має дві фази: 
• Фаза побудови: Допустиме рішення швидко формується за допомогою найближчого 

сусіда. 
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• Фаза поліпшення: Рішення, отримане на попередньому етапі поліпшується відомим 
алгоритмом розв’язування задачі комівояжера 2-opt. Оптимізація відбувається вилученням 
двох або більше ребер шляху та додаванням нових ребер так, щоб його довжина зменшилась. 

Алгоритм на вході отримує матрицю відстаней які відповідають відстаням між різними 
клієнтами, так вектор попиту, який зберігає значення, що кожен клієнт вимагає. 

Обмеження, що накладаються на рішення [2]: 
• Є 600 клієнтів з різними вимогами. 
• Усі клієнти повинні бути обслугованими за однаковий термін в 180 хвилин (3 год.). 

(Швидкість становить 40 кілометрів за годину, час на розгрузку 5 хвилин в усіх точках). 
• Транспорт не може проїхати більш ніж 65 кілометрів. 
• Транспорт не може обслужити більше 20 клієнтів. 
• Кожний транспорт вміщує 1000 кг. 
• Клієнту може бути доставлений товар лише одним транспортом (Не маршрутизація з 

різним транспортом). 
• Таким чином, ця проблема є варіантом «Маршрутизація з обмеженням за 

вантажопідйомністю з обмеженням за часом». 
Розробка евристики: 
• Розробка евристики виконується алгоритмом найближчого сусіда. 
• Спочатку ми маємо один фургон розташований в депо. Ми повинні знайти 

найближчий магазин серед множини не відвіданих магазинів і призначили його цьому 
фургону. 

•  Таким чином магазини постійно додаються,  поки деякі обмеження не порушуються,  
тоді фургон повертається в депо і додається наступний фургон. 

• Фургони додаються поки усі магазини не будуть відвідані. 

 
Рис. 2. Приклад побудови маршрутів фургонами за алгоритмом найближчого сусіда 

 
Далі ми застосували алгоритм 2-opt для поліпшення знайденого рішення. 2-opt 

алгоритм оглянув маршрути обрані  фургонами, та замінив усі перехрещення, що 
потребують більшу відстань (рис. 3). 

 
Рис. 3. Заміна перехрещень алгоритмом 2-opt, для зменшення кінцевої відстані 

 
Отримані результати. Алгоритм був реалізований мовою «1С Підприємство», з 

випадково згенерованими даними для 600 магазинів.  
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Висновки.  
•  Методи найближчого сусіда та 2-opt,  що описувались тут,  не являються найкращим 

рішенням, але він є досить економічним в часі, через що його ефективність висока. 
•  Однак він може бути використаний в якості основи для порівняння,  або створення 

більш просунутих алгоритмів. 
• Отриманий результат за допомогою цього алгоритму можна розглядати як верхню 

межу. 
•  З появою та використанням GPS навігації на мобільних платформах,  це буде велика 

перевага для логістичних команд, якщо алгоритми ЗМТ інтегровані для забезпечення 
динамічної навігації для кожного транспортного засобу. 
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Барбашов И.А., к.т.н., доц. Огневой О.В. 
АНАЛИЗ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МАРШРУТИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 
 

В статье проведен анализ методов решения задач маршрутизации транспортных средств 
с ограничивающими факторами. 

Рассмотрены теоретические подходы к решению задач маршрутизации транспортных 
стредств, вопросы эвристики и оценки методов их реализации. Проведен анализ методов 
решения задач с временными, транспортными и периодическими ограничениями, а так же один 
из возможных вариантов их комбинирования. 

Таким образом, найдено достаточно рациональное решение поставленой задаче, которое 
может быть использовано в качестве основы для сравнения, или метода для 
усовершенствования под новые ограничения. 

Ключевые слова: задача маршрутизации транспортных средств,  эвристика. 
 

Barbashov I.А., Ph.D. Ognevoy O.V. 
EVALUATION OF METHODS FOR SOLVING VEHICLE ROUTING PROBLEMS 

 
This paper analyzes methods of Vehicle Routing Problems solutions with restrictions. 
The theoretical foundations of Vehicle Routing Problems solutions, heuristic and assessment of 

methods for their implementation are considered. The analysis of problem-solving techniques with time 
windows, split delivery and periodic, also one of the possible options to combine them. 

Thus, found quite a rational solution of the task, which can be used as a basis for comparison, or a 
method to improve under the new restrictions. 

Keywords: vehicle routing problems, heuristic. 
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MODEL OF USER TRAINING PROCESS IN DISTANCE EDUCATION SYSTEM 

BASED ON NETWORK GRAPHS 
 
The necessity of the using the model of learning process for user of  distance learning systems  

(SDL) is grounded. For the creation of the model it is suggested to use the well-known method of network 
charts from an area a management projects. The specific of subject industry causes the certain features 
and differences from the generally accepted network charts in a description of educational user of SDL. 
In the SDL it must be a standard chart of educational process and the individual study chart should be 
formed in his education. Here are offered the simple methods of comparison of standard study chart of 
disciplines during the semester and individual chart of this user that is necessary for  the possible 
correction of educational process. 

Keywords: network chart, educational process, electronic studies, distance education. 
 
The ground of a problem. High-quality system of distance learning  (SDL) must have the 

subsystem of monitoring and process control of getting the knowledge as one of the component 
parts. It is necessary because of the  substantial difference with the subject who studies ( we will 
call  this  person  a  “user”  or  “user  of  SDL”  regardless  of  the  fact  what  qualification  level  of  
education he obtains: it can be graduate student, magistrant (undergraduate) , student, listener of 
courses,  etc) and subjects who teaches (teachers). In a whole teachers operate on a student through 
the set of information that is brought by them to the SDL. The  information given by a  usual 
teacher ( who is not a programmer-developer of SDL) is passive: lecture notes, examples solving 
practical problems, descriptions of laboratory equipment and methods of work with it, exercise test, 
test papers etc. In the best variant the teacher can point the links (hyperlinks) between the individual 
elements of the course, and it is not enough for complete replacement of teacher. In fact the user is 
alone with this sometimes very voluminous information. 

So, very often there is a situation in SDL when the user has access to many useful and more 
or less qualitative information resources but doesn’t know or doubt how to start the regular classes, 
what is the sequence learning and what size of information should be learnt for the one lesson. To 
address this critical shortage of SDL it must have the active system of management. The system 
should have such functions: 

- strategic or global control for the user’s passing the material with the help of which the SDL 
checks the topics that user learnt and what is his level in the learning (by measurement and analysis 
of time  given to user for learning the materials of the topic, and by current and final evaluation 
(control). Thus, strategic control indicates whether the learning strategy is stored; 

- tactical  or  ongoing  monitoring  of  the  user's  activity  at  the  concrete  time,  with  the  help  of  
which the SDL checks the  correctness of the user's learning process. For a example, rapid transition 
during  ten minutes between several different topics or even disciplines is not a correct approach to 
learning  and SDL should trace this and indicate the failing to the user. If it is necessary (threshold  
exceeding degree of deviation from the normal process of learning) the SDL can make adjustments 
to the process of learning forced; 

- saving the history of the learning process of a particular user for further statistical analysis. 
The details about the time  for leaning each topic, the length of the intervals between periods of 
teaching this subject and education in general, etc. are interesting for us. Such information after 
averaging over a large number of users would allow adjustments to the ideal strategy of education( 
if, for a example, applicants each year are becoming less prepared due to the high competition 
between different universities or, for example, to the contrast of this by improving the medium level 
of knowledge through the increased competition for entering this university). 
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To perform the functions the administration ( management)  system needs some reference 
information that is the "perfect" strategy of study this specialty. There has to be specified the order ( 
sequence) in which different blocks of materials on different disciplines should be studied and the 
time that should be devoted to this. The main terms of this study is that this sequence must be 
implemented and described. There must be a certain model of the learning process and the rules for 
its assembly. Then there will be and the ability to compare the activity of the student with the 
"standart", with the presence of a particular model a distance or a degree of deviation from it  can be 
introduced and it will be controlled. With the increasing of the deviation the SDL shall adjust the 
training plan of user to guide to the appropriate direction. 

Thus, there must be a certain model  through which it would be possible to describe the 
sequence of actions of the user of SDL with the right training. 

The analysis of recent research and publications. 
The significant contribution to the study of mathematical foundations of  functioning SDL 

was made by  Fedoruk P.I.[1], who descry the use of different models, in  particular,  as a directed 
graph vertices and edges of which are structural machines of various designs. Because of the fact, 
that the author learns only one study  course ( that consists of a set of successive elementary facts - 
quanta) rather than a set of individual courses-disciplines that is necessary to construct a model of 
the learning process in higher  school this model is not complete. According to the Regulations on 
Distance Learning [2] in Ukraine the term of study for students on distance learning is established 
by the institution of higher education and must not be less than it is in a full-time course by the 
relevant education, skill levels, training areas and specialties. Thus the model of SDL in high school 
must use the principles of full-time study: the number, sequence and timing of the study subjects 
that are similar to full-time study. So by looking to the totality of the courses that are taught at the 
same time by a  student it  must pay attention to jumps between them in modeling the learning 
process. 

As the learning process can be represented as a collection of some of the required works the 
implementation of which led  to given outcome, the  method of network graphs can be used for the 
description of the process. The  principles of works with online schedules are described in the 
literature on project management ( for a example, [3] and [4], but the features of constructing the 
models of learning process certainly are not excluded. 

Thereby  because  of  the  absence  of  a  suitable  model  the   purpose  of  the  work  is  to  create  a  
model of the learning process for individual student based on the method of network graphs. 

The main part. 
Later under the  mains schedule we will keep in mind net schedule of events where the 

vertices of  are the certain states of an object and the arcs are works that are conducted by the 
object. Traditional features of objects the  networked graphics are build for are the possibility of 
parallel execution of works on site, the interdependence of work, the  opportunity of permutation 
independent work for the optimization (time or cost of the project). If the object is the user of SDL 
(or  rather,  the  totality  of  his  knowledge)  and  the  works  are  learning  some  small  portions  of  
educational material Vni  (their amount depends on the level of detail of the model it can be concrete 
chapters, paragraphs, indivisible pieces of information - atoms or photons, such as rules, formulas, 
definitions, facts, theorems, descriptions of settings, etc.) or passing different types of control  Xnq, 
then  the  graph  that  can  be   represented  as  learning  process  will  have  some  differences  from  the  
classical concept of network graph ( here we have n - number of subjects, i - number of the portion 
of educational material, q - number of control). 

The main difference is that in a short time Dt works can't be made simultaneously because 
there is only one performing device in a system. It is a user (simultaneously in a given time only 
one subject can be taught, only one specific work (task) can be made): 

1lim
0

=
®D

N
t

 

where N is amount of works for  making simultaneously. 
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However, if  the time interval is considered as period equal to the semester and with the 
conditions for successful learning of all the subjects,  this limit shall be equal to the total number of 
subjects during this semester: 

nN
Tt

maxlim =
®D

 

where T is  the duration of the semester (e.g., 18 weeks). 
But despite of  the simultaneous study of several subjects in the semester, only one work can 

be done during the given time, and the user has to jump between learning particular subjects 
(works). 

The common feature in modeling the learning process with the classical definition of network 
graph  is  interdependent  of  works  i.e.  the  material  that  is  studied.  I  t  is  well  known  that  the  
curriculum in it's ideal form should account the interdependence of material in different disciplines. 
However, in practice such interdependence is too aggregated and truly realized only at the level of  
concrete semesters(particularly in Flow Chart of specialty or direction). Interdependences of 
material sciences in a module, and especially at the level of small subjects are neglected, and this  is 
primarily related to the enormous complexity of the problem with considering  such dependence. 

Another difference between the model of network graphs that is developed here and the 
traditional one is the  inability to reshuffle the works of  one discipline  (presentation of which has 
its sequential logic) and limited opportunity to reshuffle the works in different disciplines. This is 
explained by the fact of situation when, for example, at the beginning of the semester the user has 
already learned the entire course of physics as the most interesting to him, and the course of 
mathematics is studied at the end of the semester, because Mathematics is undesirable for him 
because of the reason that  it reduces the quality of his learning. It is well known that for  the best 
learning the speed of learning the educational information must be low; the information that he 
studied at the beginning of the semester will be quickly forgot before the exam; learning all the 
material at the end of the semester for a small period of time before exams is not possible too 
because  of   the  limited  properties  of  the  human  brain.  So,  it  is  better  to  learn  the  stuff  of  every  
discipline during the whole semester and then repeat all the material before final control. 

So, because of everything foregoing, the "reference" learning process (schedule) that is 
offered to the user can be represented by the type of network graph in pic. 1. 

 
Pic. 1. Example of standard learning process, proposed for the user 

 
On the picture some bold lines represent the two types of work: Vni – work on the study of 

concrete information from n-some courses (discipline) and Xnq – q- control work on n-some 
discipline. The upper horizontal band formed by works of n=1 corresponds to the first discipline, 
the second band corresponds to the second one, etc. The whole learning process is depicted by 
continuous thin broken line of light color. Thus,  it is proposed to start the process of learning with 
learning chapters V41, V42 of  fourth discipline, then to switch to the third discipline to its part  V31, 
then the fifth one and study sections V51, V52, V53, etc. In the middle of the semester the user should 
pass the test( control work) Х31 then learn part V25, then pass test (control work) Х11, Х51 and learn 

V11 V12 V13 V14 X11 V15 V16 X12 

V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 X21 

V31 V32 V33 V34 X31 V35 V36 X32 

V41 V42 V43 V44 V45 V46 V47 X41 

V51 V52 V53 V54 X51 V55 V56 X52 

the end of the 
semester 

the beginning 
of the semester 
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more material. Control works (tests) of subjects 2 and 4 (Х21 та Х41) are scheduled only to  the end 
of the semester. 

At the right end of each segment the moment of time tni, that is ideal  for completing the  
execution of a work. In addition to this,  in SDL on the first and the last stage of learning the 
discipline  that are studied during the semester an input and output controls should be provided for 
evaluating and adjusting the quality of the learning process. This will give the opportunity to 
construct the individual learning strategies including capacities to learning of the concrete student. 
The tasks for  input and output control should be the same in form or can be tests, this makes it 
possible to qualitatively assess the progress of acquiring knowledge and then tie a qualitative mark 
with the time of learning. 

The approached model of  building process of learning  allows to represent the entire 
sequence of user actions in the semester conveniently (visually), if  it is necessary it gives the 
opportunity to make a detailed analysis and optimization, and the main it  references to compare the 
proposed scheme with the  sequence of user actions in a reality. Indeed, the  user of SDL is much 
more free than the user in full-time education therefore he can deviate from the proposed scheme. 
His actions form their original scheme such as on pic.1. The big difference of  the time (which can 
be roughly equated to performed work) and runtime of making the least done disciplines can be 
taken as a simple signal that shows a significant deviation from the ideal learning process: 

ttt n
n

n
n

D>- 'min'max  

where tn’ is the moment of time in the middle of the semester, when the making of a last 
currently  made work on n-th discipline was completed. 

Another sign of malfunction is a very little time of learning the majority of works. It is also 
can be a very long period of time between the execution of two consecutive works in one discipline. 
There  are  also  other  variants  of  analysis  and  comparison  the  standard  schemes  of  learning  and  
individual process of it; they are more sophisticated than these (planned for further research).  

Conclusions. The work presents the use of network graphs for modeling the learning process 
in  the  SDL.  This  model  has  certain  features  related  to  the  specific  area  of  the  subject  (the  works  
may not be made simultaneously in small time intervals and vice versa must be performed in 
parallel in large ones). The use of such model can be useful for managing of a process of distance 
learning  by  the  information  system  (it   allows  making  the  visual  analysis  and  comparison  of  
learning and reference schedules that are offered by the educational organization). 
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ КОРИСТУВАЧА СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 
НА БАЗІ СІТЬОВИХ ГРАФІКІВ 

 
Обґрунтована необхідність використання моделі процесу навчання користувача в 

системах дистанційного навчання (СДН). Для створення моделі пропонується використати 
загальновідомий метод сітьових графіків з області управління проектами. Специфіка 
предметної галузі спричинює певні особливості та відмінності від загальноприйнятих 
сітьових графіків при описанні саме навчального процесу користувача СДН. У СДН має 
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існувати еталонна схема процесу навчання, яка пропонується користувачу, а також в 
процесі його навчання формується індивідуальна схема. Пропонуються прості способи 
порівняння еталонної схеми вивчення дисциплін семестру та індивідуальної схеми даного 
користувача, яке необхідно для  можливого коригування процесу навчання.  

Ключові слова: сітьовий графік, процес навчання, електронне навчання, дистанційна 
освіта. 

 
к.т.н., доц. Гайша А.А., к.т.н., с.н.с. Гахович С.В.,  

Жиров Б.Г., Солодеева Л.В.  
МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ СЕТЕВЫХ ГРАФИКОВ  
 
Обоснована необходимость использования модели процесса обучения пользователя в 

системах дистанционного обучения (СДО). Для создания модели предлагается использовать 
метод сетевых графиков из области управления проектами. Специфика предметной отрасли 
создает некоторые особенности и отличия от общепринятых сетевых графиков при 
описании именно учебного процесса пользователя СДН. В СДН должна присутствовать 
эталонная схема процесса обучения, которая предлагается пользователю, а также в 
процессе его обучения формируется индивидуальная схема. Предлагаются простые способы 
сравнения эталонной схемы изучения дисциплин семестра и индивидуальной схемы данного 
пользователя, которое необходимо для возможной коррекции процесса обучения. 

Ключевые слова: сетевой график, процесс обучения, электронное обучение, 
дистанционное образование. 
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АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ  
ОБ'ЄКТІВ У БАЗАХ ДАНИХ 

 
У статті проведено аналіз стану проблем ідентифікації об'єктів в базах даних.  
Сучасні алгоритми словникового пошуку ефективніші алгоритмів послідовного перебору, 

але при роботі з рядками великої довжини послідовний перебір істотно виграє в швидкості. З 
найбільш ефективних алгоритмів, розглянутих в роботі, слід зазначити алгоритми N-грам, trie-
дерева, а також сигнатурні алгоритми, які забезпечують хороше співвідношення між розміром 
індексу і швидкістю пошуку.  

Наведена порівняльна характеристика алгоритмів пошуку з точки зору ефективності, 
швидкості і необхідного дискового простору 

Ключові слова: ідентифікації об'єктів, бази даних, алгоритм пошуку, релевантність. 
 

Вступ. Неухильне зростання обсягів інформації спричиняє необхідність широкого 
використання передових інформаційних технологій для ефективного управління потоками 
даних, при цьому найбільшу значимість набувають завдання створення прогресивних 
інструментів оцінки та контролю зростаючих потоків інформації, оптімізацій процедур 
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обробки, агрегації, узагальнення, пошуку та аналізу даних. Зростає попит на створення як 
корпоративних автоматизованих інформаційних систем (АІС), так і окремих спеціалізованих  
рішень. Автоматизовані інформаційні системи розробляються на основі інформаційно-
аналітичних баз даних, які використовуються в якості ключового елементу системи і 
забезпечують зберігання і обробку всієї  сукупності даних, що надходять від підрозділів і 
філій. З точки зору технологій  АІС представляє набір апаратних засобів, технологій, методів 
і алгоритмів, спрямованих на підтримку життєвого циклу інформації і включає три основні 
процеси: обробку даних, управління інформацією та управління знаннями.  

Разом з тим,  існують фактори,  які стримують розвиток АІС.  Для зазначених процесів 
характерні проблеми управління якістю даних, у тому числі пов'язані з наявністю як в 
запитах, так і безпосередньо в базах даних орфографічних і фонетичних помилок, помилок 
введення інформації, а також відсутність єдиних стандартів транскрипції з іноземних мов. В 
даний час універсальної методики їх рішення не існує, оскільки кожна проблема має власну 
специфіку. Внаслідок цього завдання текстового пошуку в базах даних не може бути повною 
мірою вирішене тільки методами перевірки на точну відповідність. Постає актуальною 
задача розробки спеціальних методів і технологій пошуку інформації з використанням 
нетривіальних рішень, у тому числі з використанням операцій не суворої відповідності. 

Проблеми ідентифікації об'єктів у базах даних. На даний момент СУБД широко 
використовуються в організації сучасних інструментальних, промислових, аналітичних та 
інформаційних систем. Однак такий бурхливий розвиток інформаційних технологій баз 
даних поставив також ряд нових проблем і визначив напрямки подальших досліджень у цій 
області. Програмне забезпечення на даний момент розвивається в умовах швидкого 
зростання обчислювальних потужностей, апаратних можливостей, швидкості доступу до 
пам'яті, обсягу пам'яті, пропускної здатності та надійності каналів передачі даних. Все 
більшого значення набувають засоби, які забезпечують взаємодію в розподіленій системі 
функціонування інформаційних систем. 

Ефективність управління сучасним бізнесом заснована на можливості отримання 
управлінським персоналом всебічної інформації з усіх напрямків діяльності. При цьому 
важливим є встановлення контролю над зростаючими потоками інформації, прискорення 
процесу їх обробки, пошук та аналіз даних. Існуючі в даний час і розроблювані нові 
автоматизовані системи характеризуються великою різноманітністю підтримуваних 
інформаційних ресурсів, способів організації даних, функціональними можливостями 
користувальницьких інтерфейсів та іншими технологічними характеристиками. Для 
розробки інформаційних систем даної категорії необхідний практично весь спектр ключових 
технологій управління інформацією.  

В даний час багато організацій накопичили значні обсяги інформації. Внаслідок цього 
стає актуальною проблема розробки корпоративної системи управління знаннями. Однак 
серйозною перешкодою на даному шляху є розрізненість інформації в корпоративній 
системі: нерідко дані по одному напрямку діяльності зберігаються в різних додатках і 
форматах. Крім того, обсяги оброблюваної електронної інформації наростають по експоненті 
– цьому сприяє активне впровадження мультимедіа, широке поширення корпоративних і 
глобальних мереж, відхід більшості компаній від паперового документообігу і перехід на 
автоматизовані системи управління. В подібній ситуації значно зросла необхідність у 
створенні та впровадженні ефективних систем пошуку та аналізу даних. 

Традиційними є системи пошуку, що розвиваються в тісному взаємозв'язку з СУБД і в 
основному орієнтовані на роботу зі структурованими текстовими даними. Однак інтегровані 
в СУБД системи пошуку слабо адаптовані для обробки мультимедійної і неструктурованої 
інформації. За статистикою, частка структурованих даних в сучасних базах даних становить 
не більше 35-50%, решта ж припадають на частку різних довідників, сканованих документів і 
іншої розрізненої інформації. В цьому випадку виникає проблема пошуку і вибірки 
необхідної інформації з великого неструктурованого масиву. 
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Для багатьох організацій інформація є основним активом. Спотворення або 
пошкодження важливої інформації може призвести до суттєвих фінансових втрат і 
підвищення ризику втрати іміджу. Аналізуючи дані, отримані з відкритих джерел і наукових 
публікацій, можна виділити основні види втрат, що виникають внаслідок помилок і 
спотворень інформації в базах даних: втрати внаслідок невірного, неякісного надання послуг 
(«брак»  в інформації).  Даний вид втрат присутній майже в будь-якій організації.  В 
середньому організація втрачає 25-40% часу співробітників, від даного виду втрат (втрати 
оплачуваного часу співробітників на непродуктивну діяльність). Даний вид втрат може 
досягати, наприклад, у менеджерів середньої категорії 50% робочого часу, у менеджерів 
нижчої категорії до 80%. За цими причинами, в середньому організація втрачає близько 35% 
робочого часу задіяних співробітників. Це може призвести до подорожчання однієї операції 
до 100%; втрати часу, коштів, клієнтів по причині відсутності або дублювання інформації. В 
цілому втрати становлять близько 15% часу співробітників. 

Основним чинником, що стимулює розвиток технологій пошуку, є поява великої 
кількості електронних бібліотек і архівів,  які містять значні обсяги актуальних знань.  
Продуктивність і ефективність будь-якої системи, зберігання інформації безпосередньо 
залежить від ефективності та продуктивності пошукових систем.  Саме пошукова система 
визначає, чи перетворяться в знання численні розрізнені дані, що надходять по різних 
каналах зв'язку і накопичуються в різноманітних базах даних та електронних архівах. 
Найбільш поширеним видом інформаційних ресурсів для організацій, що працюють з 
персональними даними, є тексти на природних мовах. Цим обумовлено широке застосування 
в таких системах технологій текстового пошуку. Дані технології використовуються не тільки 
в системах, побудованих за принципом традиційних текстових систем, але і для пошуку в 
колекціях,  організованих у вигляді веб-сайтів,  а також для пошуку в глобальній мережі 
Інтернет. При організації пошуку в базах персональних даних клієнтів виникають характерні 
проблеми, пов'язані з наявністю в запитах орфографічних і фонетичних помилок, помилок 
введення інформації, а також із відсутністю єдиних стандартів транскрипції з іноземних мов. 

Внаслідок цього, завдання пошуку в базах персональних даних не може бути в повній 
мірі вирішено тільки методами перевірки на точну відповідність. Постає актуальною задача 
розробки спеціальних методів і технологій текстового пошуку з використанням 
нетривіальних рішень, в тому числі на основі операцій несуворої відповідності. Проведений 
аналіз напрямків розвитку сучасних баз даних показує, що за останні роки склалися і 
формуються тенденції розвитку інформаційних технологій, які здійснюють істотний вплив 
на функціональні можливості автоматизованих систем кредитних організацій. 

В області технологій можна виділити появу принципово нових програмних засобів 
аналізу фрагментарної, слабоструктурованої, пошкодженої,  нечіткої, неповної інформації. 
До таких засобів можна віднести технологію інформаційного моніторингу комплексних 
процесів та засоби Business Intelligence.  Використання принципово нового інструментарію 
на основі алгоритмів нечіткого пошуку в міжнародних компаніях і державних організаціях, 
великих корпораціях і фінансових установах показало їх ефективність і величезний 
потенціал для вирішення прикладних задач. 

Обмеження існуючих пошукових алгоритмів. Відстань між рядками:  якщо a і b - 
деякі рядки – послідовності символів алфавіту S довжин m і n відповідно і заданий набір 
операцій, що перетворюють дані рядки: вставка символу; видалення символу; заміна одного 
символу на інший. Кожній операції присвоєна вартість. Існує послідовність операцій, 
результатом застосування якої до рядка  a  буде рядок b. Така послідовність операцій не є 
єдиною. Вартість послідовності визначається як сумарна вартість операцій, що входять в неї. 
Тоді послідовність операцій мінімальної вартості визначає метрику на множині рядків. 

Відстань Хемінга між двома словами, рівними по довжині, обчислюється по числу 
позицій, символи в яких не рівні. Це рівнозначно мінімальній кількості операцій заміни (при 
забороні видалення/вставки) необхідних для перетворення одного рядка в інший. Якщо 
проводиться порівняння слів, що мають різну довжину, то необхідні також операції 
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видалення і вставки. Якщо вони мають таку ж вагу, що і заміна, то мінімальна ціна 
перетворення одного рядка в інший задає метрику -  відстань Левенштейна. Ще одна метрика 
дорівнює мінімальній ціні перетворення при умові, що дозволено використовувати тільки 
операції видалення/вставки, це еквівалентно присвоюванню заміні ціни 2, а видаленню і 
вставці ціни 1, тому що операцію заміни можна замінити парою – видалення-вставка. 
Описана метрика називається відстанню редагування. 
Оскільки опечатки мають неоднакову частоту для різних пар букв, необхідно задати функцію 
вартості перетворення: { }( ) +®È ZS 2: xw , 

де x - порожній  символ, так що ( )a,xw - вартість вставки символу а, ( )xbw ,  - вартість 
видалення b , ( )abw ,  - вартість заміни b  на а, ( ) 0, =aaw  для будь-якого а. 

Таким чином, відстань Левенштейна доцільно використовувати для визначення ступеня 
близькості строкових значень і знаходження «подібних» значень ключових атрибутів. 

Метод розширення вибірки. Досить часто, переважно в програмах перевірки 
орфографії, застосовують метод розширення вибірки. Суть методу полягає в зведенні 
пошуку за подібністю до точного пошуку. Для цього формується безліч всіх «помилкових» 
слів,  які отримують з пошукового зразка в результаті однієї-двох операцій редагування:  
вставки, заміни, видаленні і транспозиції, після чого побудовані терміни шукаються в 
словнику (на точну відповідність). Метод відмінно працює зі словниками натуральної мови, 
розмір яких відносно малий.  

Сигнатурні алгоритми. Основою сигнатурних алгоритмів є літерне семплування. У разі 
хешування по сигнатурі семпл перетвориться в сигнатурний вектор, який можна розглядати 
як запис числа в двійковій формі. Таким чином, хеш-функція Н(а) однозначно визначає 
перетворення F(w)  рядка в ціле число.  Функція F(w) є хеш-функцією і може бути 
використана для процедури індексації словника. 

Практично всі сигнатурні алгоритми, зокрема хешування за сигнатурою, досить чутливі 
до вибору параметрів і хеш-функції Н(а). Розмір сигнатури не повинен бути дуже великим 
або дуже маленьким. В обох випадках пошук не може здійснюватися ефективно. Необхідно 
також враховувати, що числа, які перебираються в процесі пошуку записів, лінійно залежать 
від розміру словника. Швидкість пошуку в сигнатурному хеш також істотно залежить від 
вибору хеш-функції Н(а).  

Метод хешування по сигнатурі володіє наступними перевагами: дозволяє здійснювати з 
високою швидкістю пошук на точну рівність і пошук, що допускає одну-дві «помилки» в 
заданому пошуковому запиті;   при правильному виборі параметрів обсяг індексу не більше 
ніж на 10-20% перевищує розмір файлу, що містить список термінів словника; відрізняється 
простотою реалізації. 

Хешуванню по сигнатурі притаманні і досить суттєві недоліки: він повільно працює, 
якщо списки слів з однаковими сигнатурами розкидані по несуміжних секторах на диску. В 
даний час це не є великою проблемою, тому що, з одного боку, розміри пам'яті комп'ютера 
часто дозволяють завантажити словник цілком, а з іншого боку, дефрагментація словника, як 
правило, здійснюється за кілька хвилин. Іншим істотним недоліком є занадто великий розмір 
кінцевої вибірки, якщо слова відрізняються більше ніж на два символи. 

Алгоритм N-грам. Алгоритм N-грам представляє модель послідовностей (зокрема 
природної мови) з використанням статистичних властивостей N-грам. Основна ідея 
застосування методу N-грам полягала в тому, щоб враховуючи послідовність букв, 
розрахувати ймовірність появи в послідовності кожної букви. N-грам модель прогнозує х(i) 
на основі значень х(i-1), х(i-2), ..., х(i-n).  З точки зору теорії ймовірності дана модель може 
бути представлена формулою: ( ) ( ) ( ) ( )( )nixixixixP --- ,...,3,1| . 

N-грам моделі широко використовуються в статистичній обробці природної мови, в 
тому числі в задачах розпізнаванні мови, фонем, а також послідовностей фонем. При цьому 
послідовності букв моделюються з урахуванням специфіки та лексики кожної мови. 
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Розглядають два основні завдання, які потрібно вирішити, використовуючи  алгоритм N-
грам: 
- спосіб розбиття на грами, перед розбиттям необхідно визначити порядок грам, найбільш 
вигідний для застосування на конкретній вибірці, а також ту умову, чи слід враховувати 
початок і кінець слова. Від цього буде залежати швидкість, точність і обсяг зберігання грам;  
- спосіб підрахунку релевантності. Функція релевантності в даному алгоритмі має виняткове 
значення. Дана функція представляється як відношення кількості співпадань грам до 
загального числа, буквених поєднань.  

Необхідно також відзначити основний недолік методу N-грам - відносно великий обсяг 
дискового простору, необхідний для зберігання грам. Однак, даний недолік компенсується 
точністю пошуку. 

Алгоритми послідовного перебору. Застосування даних алгоритмів обумовлено їх 
високою ефективністю. При послідовному переборі рядки зчитуються послідовно і 
порівнюються безпосередньо з пошуковим зразком. Для порівняння рядків 
використовуються бітові алгоритми типу agrep. Незважаючи на те, що алгоритм 
послідовного перебору працює відносно повільно, далеко не всі альтернативні алгоритми, як 
показали експерименти, набагато ефективніше простого послідовного перебору.  Зокрема, 
для максимально допустимої відстані редагування,  рівної двом,  більшість алгоритмів на 
практиці виявляються повільнішими.  

Найпростіше рішення задачі перебору полягає в послідовному порівнянні, починаючи з 
t(l) і р(1), символів Т і Р до тих пір,  поки не буде виявлено рівність чи нерівність 
порівнюваних символів. В останньому випадку слід повернутися до початку порівняння і, 
змістившись на один символ по тексту (тепер це буде t(2)), повторити процедуру. 

Наприклад, пошук виконується за шаблоном vivid в тексті vivi & dv & vivid. Момент 
неспівпадання символів шаблону і тексту відзначається великою літерою. Результати 
представлені в таблиці 1.  

У даному прикладі перші чотири символи співпадають,  а п'ятий –  ні.  Продовжувати 
пошук, починаючи з &, не можна, оскільки третій і четвертий символи тексту (vi) 
співпадають з початком шаблону і можуть бути початком точного співпадання, тобто 
потрібно організувати перебір всіх початкових варіантів, як показано на прикладі в таблиці 
1. 

Даний алгоритм вимагає виконання не менше n-m+1 порівнянь і працює досить 
повільно. Разом з тим він відносно простий для реалізації і дозволяє проводити пошук з 
використанням шаблону будь якої довжини. 

 
Таблиця 1 

Приклад роботи алгоритму послідовного перебору 
 v i v i & d v & v i v i d 
1 v i v i D         
2  V            
3   v i V         
4    V          
5     V         
6      V        
7       v I      
8         v i v i d 

 
Точний пошук по алгоритму Бойєр-Мура. Точний пошук по алгоритму ЗСУВ-І (SHIFT-

AND).  Алгоритм SHIFT-AND показав хорошу швидкість пошуку і достатньо просто 
програмується.  Крім того,  даний алгоритм володіє унікальною особливістю:  він може бути 
легко модифікований для задач наближеного пошуку. 
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Дерева пошуку. Trie- дерева представляють  собою структуру, пошук в якій заснований 
на представленні терміна послідовністю символів. На відміну від звичайних збалансованих 
дерев в Trie–дереві всі рядки, що мають спільний початок, розташовуються в одному 
піддереві. Кожне ребро позначено деяким рядком. Термінальним вершинам («листка») 
відповідають слова списку. У разі невдачі пошук повертає термін словника, що співпадає з 
шуканим зразком у найбільшій кількості початкових символів. Зазвичай Trie-дерева 
використовуються для пошуку по підрядку, але їх можна ефективно використовувати для 
пошуку за подібністю. 

Коренем дерева є вершина, якій відповідає «порожнє» слово довжиною нуль. З неї 
виходить стільки дуг, скільки символів зустрічається на першій позиції в термінах словника - 
щонайбільше стільки,  скільки символів в алфавіті.  Вершини другого рівня відповідають 
символам другої позиції, і так далі. Кожна кінцева вершина - термін, символи якого записані 
в єдиному шляху з кореневої вершини в цю кінцеву. Побудову дерева може бути вироблено 
послідовним додаванням нових термінів. Додавання здійснюється наступним чином: 
встановлюємо покажчик на кореневу вершину дерева,  номер позиції в слові -  на нуль;  
читаємо символ з поточної позиції; якщо з поточної вершини є дуга, що відповідає 
прочитаному символу, встановлюємо покажчик на відповідну вершину, збільшуємо на 
одиницю номер позиції в слові і переходимо на крок 2; якщо слово прочитане цілком, воно 
вже присутнє в словнику. Інакше додаємо до поточної вершині дугу, позначену прочитаним 
символом, переходимо до створеної вершини, збільшуємо номер позиції в слові на одиницю 
і повторюємо крок. 

Метричні дерева - алгоритми, які використовують для індексування набору відстаней 
до деяких утворюючих точок. Різні алгоритми метричних дерев, зокрема vp-дерева 
використовують розбиття простору на підпростори в залежності від відстані елементів 
підпростору до утворюючих точок.  Для практичних цілей придатні алгоритми,  розмір 
індексу яких лінійно залежить від числа проіндексованих записів. За умови лінійності 
індексу і наявності цілочисельної функції відстані найшвидший пошук забезпечують БК-
дерева. БК- дерева будуються таким чином: випадковим чином вибирається корінь дерева. 
Вся множина елементів розбивається на піддерева. Елемент w розміщується в піддереві 
номер k, якщо відстань редагування від w до кореня рівна k. Для кожного піддерева 
вибирається випадковим чином новий кореневий елемент, і процес індексації повторюється 
рекурсивно. 

Пошук в БК-дереві грунтується на нерівності трикутника,  якщо відстань від 
пошукового зразка до кореня дерева рівна р, то шуканий елемент може перебувати тільки в 
піддереві з номерами від р - до р + k, де k - максимально допустима відстань редагування. 

Переваги: ефективно зберігаються локалізовані в просторі групи об'єктів;  якщо дерево 
збалансовано, то забезпечує швидкий пошук в гіршому випадку; вставка/видалення однієї 
точки не вимагає суттєвої перебудови дерева (динамічний індекс). 

 
Таблиця 2  

Порівняльна характеристика алгоритмів пошуку 
Алгоритми Ефективність Швидкість Розмір 

дискового 
простору 

Результат 

Розширеної  
вибірки 

висока  висока тільки  
при розмірі  
словника до 500  
тис. записів  

низький  Не підходить, в  
зв'язку з низькою  
швидкістю на  
словниках від 5  
млн. записів 

N-грам висока  середня,  
лінійно залежить  
від довжини 

високий  підходить 
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рядків, можливо  
збільшити за  
допомогою  
хешування і  
індексування 

Дерева  
пошуку 

низька висока середній  підходить як спосіб  
індексування 

Відстань між 
рядками 

низька вище середнього низький  підходить як  
спосіб сортування,   
ранжування  
результатів іншого  
алгоритму (N-грам)  

Хешування  
по сигнатурі 

нижче середнього вище середнього середній  підходить  
 

Послідовний 
перебір 

висока тільки  
при пошуку з   
малою   
кількістю  
опечаток по  
великому  
масиву тексту  
або при  
порівнянні на   
повну  
відповідність  

вище середнього низький  підходить 
 

Недоліки: чутливі до порядку даних, що додаються; дані в листках можуть 
перекриватися; підходить для точного пошуку, при наближеному повертає занадто великий 
набір. 

Алгоритми фонетичної схожості. Для англійської мови давно існують і активно 
використовуються алгоритми SoundEx і MetaPhone, які створюють для прізвища ключ, 
причому схожим прізвищам або невірним написанням прізвища буде відповідати один ключ. 
Якщо співробітник банку невірно набере прізвище клієнта,  він все одно отримає доступ до 
його запису в базі даних, так як пошук ведеться за ключам. Зазвичай така система 
використовується для пошуку можливих правильних альтернатив для слова, написаного з 
помилкою. 

Висновок. Сучасні алгоритми словникового пошуку ефективніші алгоритмів 
послідовного перебору, але при роботі з рядками великої довжини послідовний перебір 
істотно виграє в швидкості.  З найбільш ефективних алгоритмів,  розглянутих в роботі,  слід 
зазначити алгоритми N-грам, trie-дерев, а також сигнатурні алгоритми, які забезпечують 
оптимальне співвідношення між розміром індексу і швидкістю пошуку. Порівняльна 
характеристика алгоритмів пошуку з точки зору ефективності, швидкості і займаного 
дискового простору представлено в таблиці 2. Вимоги до алгоритмів розташовані в порядку 
убування їх важливості - Ефективність  => Швидкість  => Розмір дискового простору. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ В БАЗАХ ДАННЫХ 
 
В статье проведен анализ проблем идентификации объектов в базах данных.  
Современные алгоритмы словарного поиска эффективнее алгоритмов последовательного 

перебора, но при работе со строками большой длины последовательный перебор существенно 
выигрывает в скорости. Из наиболее эффективных алгоритмов, рассмотренных в работе, 
следует отметить алгоритмы N-грамм, trie-деревья, а также сигнатурные алгоритмы, 
которые обеспечивают хорошее соотношение между размером индекса и скоростью поиска. 
Приведена сравнительная характеристика алгоритмов поиска с точки зрения эффективности, 
скорости и необходимого дискового пространства  

Ключевые слова: идентификации объектов, базы данных, алгоритм поиска, 
релевантность. 
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ANALYSIS OF THE STATE IDENTIFICATION OF PROBLEMS 
OBJECTS IN DATABASES 

 
The Article conducted analysis problems Authentication objects in the databases of data. 
Modern algorithms vocabulary Search alhorytmov consistently more efficient brute force, but in 

terms of the work co Bolshoi dlynы posledovatelnыy busting vыyhrыvaet significantly in speed. Because 
most эffektyvnыh alhorytmov, rassmotrennыh in the work, It should be noted algorithms N-grams, trie-
derevya, as well as syhnaturnыe algorithms, kotorыe obespechyvayut GOOD sootnoshenye Between Size 
Index and skorostyu search. Present Comparative characteristics alhorytmov Search with point of view of 
the effectiveness, velocity and neobhodymoho disk space  

Keywords: Authentication objects, bazы Data, Search algorithm, relevance. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ЗВУКОВІ ФАЙЛИ 
 
В статті проведено аналіз існуючих методів впровадження інформації в звукові файли. 

Наведено аналіз існуючих програм впровадження інформації в звукові файли, виявлено їх переваги 
та недоліки. Розглянуті можливі області застосування стеганографії, зокрема-стеганографія 
може бути використана для зберігання і розподілення ключів в мережах. Виявлені недоліки 
методів впровадження інформації в звукові файли, їх програмні реалізації не дозволяють в повній 
мірі використовувати їх для безпечної передачі інформації.  

Розглянуті методи впровадження інформації в файли формату MIDI не можуть 
застосовуватися для захисту авторських прав, зважаючи на відсутність секретного ключа, 
тому необхідно вирішити задачу захисту авторських прав і забезпечити секретність 
впровадження за допомогою ключа розподілу. 

Ключові слова: стеганографія, контейнер,  прихований канал, секретний ключ. 
 

Вступ. Зростаючі можливості сучасних засобів зв'язку вимагають розробки 
спеціальних засобів безпечного зберігання та передачі інформації. Мережева безпека стає все 
більш актуальною з огляду зростаючих обсягів даних, що пересилаються по локальних і 
глобальних мережах. Для захисту інформації від несанкціонованого доступу та використання 
необхідно забезпечити конфіденційність і цілісність даних. Захист інформації може бути 
забезпечено криптографією, стеганографією, або одночасно криптографією і стеганографією. 
При використанні криптографії інформація модифікується, перетворюється. В результаті 
перетворень приховується зміст повідомлення. Стеганографія, в свою чергу, приховує сам 
факт передачі або зберігання інформації. Це досягається шляхом впровадження інформації, 
що захищається, в різні мультимедійні об'єкти (контейнери), які не втрачають від цього своїх 
споживчих властивостей. Відносно обчислювальної техніки виділився окремий напрямок 
стеганографії - комп'ютерна стеганографія. Як контейнери тут використовуються файли 
різних форматів, мережеві пакети і т.д. Наприклад, інформацію можна впровадити в 
звуковий сигнал,  який згодом відтворюється практично точно так (з тією ж якістю),  як 
вхідний сигнал без впровадження. Найпоширенішим методом впровадження інформації в 
звукові сигнали є метод заміни найменшого значущого біта (LSB  -  Least  Significant  Bit).  В 
даний час більшість реально працюючих програм, які використовують як контейнери 
дискретизовані звукові сигнали, впроваджують інформацію тільки простим методом LSB, на 
відміну від програм,  що використовують текстові та графічні контейнери.  Це пояснюється 
складністю реалізації альтернативних методів впровадження інформації в звукові сигнали 
(метод фазової варіації, метод розширення спектра, метод впровадження за допомогою ехо-
сигналу) і малим об'ємом секретної інформації, що пересилається по таємному каналу 
зв'язку, організованому на основі зазначених методів.  

З іншого боку, стеганографія стала доступна для більшості користувачів і може 
застосовуватися в протизаконних цілях, наприклад, для несанкціонованої передачі 
комерційних або державних секретів; переписки терористичних угруповань. Тому 
з'являється необхідність у розробці ефективних методів виявлення прихованих вкладень, в 
мультимедійних об'єктах, переданих в комп'ютерних мережах.  

Модель каналу з прихованою передачею інформації. Стеганографія, як наука, 
визначається наступним чином - це науковий напрям, що вивчає способи прихованої 
передачі або зберігання інформації, при цьому прихований канал зв'язку організується на 
основі відкритого каналу зв'язку з урахуванням особливостей сприйняття інформації. 
Існують три напрямки стеганографії для організації прихованого каналу передачі інформаціі:  
класичне - приховування інформації в потоках даних так, щоб неможливо  було виділити або 
виявити якусь приховану складову частину; комп'ютерне - приховування інформації, в 
різних комп'ютерних об'єктах, що представляють собою різні файли, програми, пакети 
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мережевих протоколів і т.д .; цифрове - приховування інформації в цифрових даних, мають 
аналогову природу (зображення, аудіо дані і відеодані).  

Стеганографічна система (стегосистеми) - це сукупність засобів і методів, за 
допомогою яких створюється прихований канал передачі інформації. Контейнер - будь який 
файл, призначений для впровадження приховуваного повідомлення. Приховуване 
повідомлення - повідомлення, впроваджуване в контейнер.  
Повідомленням може бути секретний текст, зображення, фотографія, мітка, водяний знак. 
Стеганографічний канал (стегоканала) - канал передачі заповненого контейнера (Стего). 
Стегоключ (ключ) - секретні дані, використовувані в процесі впровадження приховуваного 
повідомлення в контейнері. На рисунку 1 представлена узагальнена модель стегосистеми і  
проілюстровані наведені визначення.  

Впровадження

Контейнер

Приховуване 
повідомлення 

Ключ

Відправник

Стего Вилучення
Повідомлення 

Ключ

Одержувач

Стего
Стегоканал

 
 

Рис. 1. Узагальнена модель стегосистеми 
Відповідно до даної моделі, на стороні відправника приховуване повідомлення 
впроваджується в контейнер за спеціальним алгоритмом впровадження та ключем. 
Заповнений контейнер передається по відкритим каналам передачі даних одержувачу. На 
стороні одержувача із заповненого контейнера витягується вхідне повідомлення за 
алгоритмом витягування і ключем.  

Комп'ютерна та цифрова стеганографія. Широке поширення мультимедійних 
технологій дало імпульс розвитку нових і вдосконаленню існуючих методів приховування 
інформації, а також сприяло виникненню більш складних методів організації прихованих 
каналів зв'язку, в основу яких були покладені особливості подання інформації в 
комп'ютерних файлах, пристроях, обчислювальних мережах і т.п. Комп'ютерна 
стеганографія застосовується для захисту ліцензійного програмного забезпечення, 
маскування мережевого трафіку, прихованого зберігання інформації. Основними 
положеннями організації прихованого каналу зв'язку з використанням комп'ютерної 
стеганографії є наступні: методи впровадження інформації повинні забезпечити 
автентичність та цілісність файлу; передбачається, що противнику повністю відомі можливі 
методи впровадження інформації; методи впровадження інформації повинні зберігати 
основні властивості відкритого переданого контейнера; безпека методів впровадження 
грунтується на деякій невідомій противнику інформації - ключі; витяг вкладеного 
повідомлення повинен представляти собою складну обчислювальну задачу, навіть якщо факт 
приховування повідомлення став відомий противнику.  

Методи комп'ютерної стеганографії  розділяються на два класи:  
-  методи, засновані на надмірності інформації, (цифрова стеганографія);  
- методи, засновані на використанні різних властивостей комп'ютерних форматів 

(форматна стеганографія).  
До першого класу відносяться методи, які використовують молодші розряди цифрових 

відліків і методи,  засновані на цифровій обробці сигналу.  До другого класу відносяться 
методи видалення - ідентифікують заголовок файлу; методи впровадження інформації в 
невикористовувані області гнучких і жорстких дисків; методи впровадження інформації в 
текстові файли; методи, які використовують зарезервовані поля різних комп'ютерних 
форматів файлів.  
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З використанням цифрової стеганографії вирішують наступні завдання: вбудовування 
прихованої інформації; вбудовування цифрових водяних знаків; вбудовування 
ідентифікаційних номерів; вбудовування заголовків.  
Класифікація існуючих методів стеганографії представлена на рисунку 2.  
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Рис. 2. Класифікація методів стеганографії 
Цифрова стеганографія застосовується для захисту від копіювання і несанкціонованого 
використання, дозволяє захищати авторські права і інтелектуальну власність в області 
цифрової аудіо та відеоіндустрії. Для цього використовують вбудовування цифрових 
водяних знаків і ідентифікаційних номерів. Вбудовування невидимих заголовків 
застосовується для підпису медичних знімків та фотографій; нанесення легенди на карту, 
швидкого пошуку в базі даних по впровадженим в цифрові об'єкти ключовим словам,  
синхронізації відеопотоку зі звуком.  
До методів організації прихованого каналу зв'язку засобами цифрової стеганографії 
пред'являються наступні вимоги:  

-  прозорість - відсутність помітних відмінностей між пустим контейнером і 
заповненим контейнером;  

- стійкість до спотворень - впроваджена інформація повинна бути стійкою до різних 
перетворень, що відбуваються в процесі передачі інформації (вимога прозорості завжди 
конфліктує з вимогою стійкості до спотворень) ; 

- стійкість до атак - впроваджена інформація може піддаватися взлому, видаленню або 
атакам (вимога стійкості до атак є головною вимогою пропонованою до будь-яких 
стеганографічних методів, однак досягти абсолютної стійкості впровадженої інформації до  
різного роду атак практично неможливо);  

- можливість впровадження певного обсягу інформації - при істотному збільшенні 
обсягу впроваджуваної інформації знижується прозорість і стійкість до спотворень;  

- секретність впровадження - у більшості випадків потрібно забезпечити секретність 
вбудованої інформації, її захист секретним ключем. 

Методи впровадженні інформації в звукові сигнали. Метод заміни найменшого 
значущого біта.   Формат файла WAV  містить в собі дискретний,  квантований,  звуковий 
сигнал або абсолютні значення амплітуди в кожній точці дискретизації. Чим більше 
розрядність двійкового числа, використовуваного для представлення відліку, тим точніше 
відображається значення амплітуди. Заміна молодших розрядів цифрових сигналів є 
найпростішим способом впровадження конфіденційних даних. Метод має прийнятну 
стійкість до злому, дозволяє приховувати досить великий обсяг інформації в одному 
звуковому файлі, і якщо замінювати один останній біт, то спотворення звукового файлу 
будуть незначними. Наприклад, при довжині файлу 16 Мбайт і розмірі відліку 16 біт в ньому 
можна розмістити 1  Мбайт інформації.  Для звукового файлу формату WAV  з двома 
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звуковими каналами (стерео) і розміром відліку 16 біт найменшим значущим бітом є кожен 
шістнадцятий біт в кожному звуковому каналі. Аналогічно для звукового файлу з одним 
звуковим каналом;  (моно)  і розміром відліку 8  біт найменшим значущим бітом є кожен 
восьмий біт (рисунок 3).  
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1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 00

WAV-файл

Повідомлення

Відлік

1-й байт 2-й байт  
Рис. 3. Впровадження даних методом LSB 

 

Зміна останнього біта у відліку призводить до незначної зміни амплітуди сигналу. Ці зміни в 
амплітуді сигналу неможливо визначити на слух. Недоліком вказаного методу є низька 
стійкість до виявлення прихованої інформації статистичними методами і до різних 
перетворень. Для підвищення стійкості впровадженої інформації необхідне застосування 
методів нормалізації локальних статистик молодших біт (модифікація молодших біт сусідніх 
відліків, таким чином, щоб статистики порожнього і заповненого контейнера не 
відрізнялися) і розподілення впроваджуваного секретного повідомлення по всьому 
контейнеру.  

Метод модифікації фази. Існують різні варіації методів впровадження інформації на 
основі фазового кодування.  Суть методів модифікації фази полягає в зміні фази кожної 
частотної складової дискретного сигналу. Для цього вихідний сигнал розбивають на серію 
коротких сегментів, що містять однакову кількість елементів (відліків). Кількість елементів 
повинна бути більше ніж кількість біт в переданому повідомленні. До кожного сегмента 
застосовують дискретне перетворення Фур'є. В результаті для кожного сегмента 
створюються масиви фаз і амплітуд, кількість елементів масиву рівна кількості елементів в 
сегментах. Для збереження скритності повідомлення необхідно зберігати різницю фаз між 
сусідніми сегментами, так як слухова система людини більш чутлива до різниці фаз, ніж до 
абсолютних значень фази. Модифікацію фаз формують в масиві фаз першого сегмента. 
Вбудовування інформації здійснюють шляхом заміни  вихідного значення фази на значення, 
рівне -π/2, якщо біт повідомлення дорівнює 0, і значення π/2, якщо біт повідомлення 
дорівнює 1.  Щоб зберегти існуючу різницю фаз, необхідно отриманий масив фаз першого 
сегмента скласти з обчисленою раніше різницею між першим і другим масивом фаз, і так 
далі для кожного масиву фаз. Для відновлення звукового сигналу необхідно виконати 
зворотне дискретне перетворення Фур'є для масивів амплітуд і модифікованих масивів фаз.  
Недоліком даного методу є низька пропускна здатність.  

Метод розширення спектра. У даному методі інформацію вбудовують в звуковий 
сигнал незначною зміною амплітуди сигналу. Метод розширення спектра застосовується в 
радіозв'язку для забезпечення високої завадостійкості сигналу в каналах з високим рівнем 
шуму й ускладнення перехоплення сигналу. Завадостійкість забезпечується тим, що енергія 
сигналу розподіляється по широкому діапазону частот. Дана обставина ускладнює виділення 
сигналу на фоні шуму і,  що більш важливо,  робить сигнал стійким до внесення шуму.  
Застосування даного методу в стеганографії робить впроваджену інформацію стійкою до 
несанкціонованого вилучення і спотворення. В разі застосування даного методу для 
приховування інформації в звуковому сигналі, дані множать на псевдовипадкову 
послідовність і на основний несучий сигнал, в результаті отримують розширену 
послідовність. Щоб зробити отриманий послідовністю шум низьким, його необхідно 
ослабити. Рівень ослаблення вибирається залежно від вимог непомітності змін до несучого 
сигналу. В звуковому сигналі спотворення непомітні при ослабленні послідовності до рівня 
однієї сотої. Ослаблений сигнал послідовності підсумовують з основним несучим сигналом. 
Для вилучення впровадженої інформації одержувачу повинен бути відомий 
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немодифікований основний сигнал і псевдовипадкова послідовність, яка в даному випадку є 
ключем. Недоліком даного методу також є низька пропускна здатність.  

Метод кодування з використанням ехо-сигналу. Метод впровадження інформації з 
використанням ехо-сигналу заснований на тому, що слухова система людини не може 
зафіксувати ехо-сигнал, якщо затримка між основним сигналом, і ехо-сигналом менше 
певного значення. Впровадження даних в звуковий сигнал виробляється шляхом 
підмішування до нього ехо-сигналу (рисунок 4).  
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Рис. 4. Приклад ехо-кодування 
 

Для вбудовування інформації в сигнал використовують дві часових затримки: одна для 
кодування нуля, інша для кодування одиниці. Щоб в звуковий сигнал можна було вбудувати 
декілька біт,  його необхідно розбити на сегменти,  що відповідають кількості біт в 
повідомленні.  Кожен блок в цьому випадку розглядається,  як окремий сигнал і 
використовується для кодування одного біта повідомлення. Для приховування інформації в 
звуковому сигналі необхідно створити одиничний і нульовий змішувані сигнали. Сума 
нульового змішуваного сигналу і одиничного змішуваного сигналу завжди має дорівнювати 
одиниці, щоб виключити різкі зміни в кінцевому сигналі. Недоліком методу є те, що для 
деяких звукових сигналів неможливо отримати достатню кількість правильно витягнутих біт 
впровадженого повідомлення.  

Метод впровадження інформації варіацією різниці часу. Існує два підходи до 
впровадження інформації в MIDI-файли:  

- використання подій MIDI;  
- використання структури даних MIDI-файлу.  
До першого підходу відноситься метод впровадження інформації в MIDI-файли 

шляхом варіації різниці часу між записаними в файл подіями, які не змінюють 
характеристики (налаштування) пристрою відтворення. Це відбувається, наприклад, коли 
поспіль слідують кілька однакових керуючих подій.  

Для прихованої передачі інформації зазначеним методом використовується не тільки 
програмне регулювання гучності, а й інші керуючі події. Наприклад, здійснювати вимкнення 
неувімкненої ноти, підйом педалі, якщо вона не була натиснута, багаторазову установку 
стереобалансу на одне і те ж значення і т.д.  

Недоліками даного методу прихованої передачі інформації є відсутність секретного 
ключа, який запобігав би можливості читання впровадженої інформації будь-яким 
користувачем. По суті, захист інформації утримується на секретності алгоритму, що 
суперечить правилу Керкхофа. Крім того, розглянутий метод має низьку стійкість до 
виявлення впровадженої інформації.  Музикант,  добре знайомий з форматом MIDI,  легко 
виявить, що у файлі присутні «дивні» події. Звісно, що подібні події можна виявити 
автоматично спеціально розробленою програмою.  

Метод впровадження інформації варіацією порядку запису подій. Впровадження 
інформації в MIDI-файл можна здійснити шляхом варіації порядку запису подій, що 
одночасно відбуваються. При використанні даного методу до файлу не додається нова 
інформація, і розмір файлу не змінюється. Даним методом зручно впроваджувати 
інформацію в одночасно виконувані ноти (акорди). Порядок запису нот в аркуші подій не 
має ніякого значення для відтворювальної апаратури, а варіація їх взаємного розташування 
при запису дозволяє кодувати переданий символ.  
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Висновки. На основі проведеного аналізу наведено поняття прихованого каналу 
передачі інформації, а також класифікація методів і завдань прихованої передачі інформації.  

Проведено огляд існуючих методів впровадження інформації в звукові файли. 
Наведено аналіз існуючих програм впровадження інформації в звукові файли, виявлено їх 
переваги та недоліки. Розглянуті можливі області застосування стеганографії, зокрема-
стеганографія може бути використана для зберігання і розподілення ключів в мережах 
зв'язку. Виявлені недоліки методів впровадження інформації в звукові файли і їх програмні 
реалізації не дозволяють в повній мірі використовувати  їх для безпечної передачі 
інформації. Для організації прихованого каналу зв'язку, розподілу і передачі ключової 
інформації найбільш адекватним є метод впровадження інформації LSB,  на відміну від 
інших розглянутих методів, він має високу пропускну здатність. Однак для його 
застосування в реальних задачах необхідно вирішити задачу підвищення стійкості до злому і 
спотворень. Розглянуті методи впровадження інформації в файли формату MIDI не можуть 
застосовуватися для захисту авторських прав зважаючи на відсутність секретного ключа, 
тому необхідно вирішити задачу захисту авторських прав і забезпечити секретність 
впровадження за допомогою ключа розподілу. 
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к.т.н., Гришин С.П., Коврига Є.О., Березовская Ю.В. 
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ЗВУКОВЫЕ ФАЙЛЫ 

 

В статье проведен анализ существующих методов внедрения информации в звуковые 
файлы. Приведен анализ существующих программ внедрения информации в звуковые файлы, 
выявлены их преимущества и недостатки. Рассмотрены возможные области применения 
стеганографии, в частности - стеганография может быть использована для хранения и 
распределения ключей в сетях. Выявленные недостатки методов внедрения информации в 
звуковые файлы и их программные реализации не позволяют в полной мере использовать их для 
безопасной передачи информации. Рассмотренные методы внедрения информации в файлы 
формата MIDI не могут применяться для защиты авторских прав ввиду отсутствия 
секретного ключа, поэтому необходимо решить задачу защиты авторских прав и обеспечить 
секретность внедрения с помощью ключа распределения.  

Ключевые слова: стеганография, контейнер, скрытый канал, секретный ключ. 
 

Ph.D. Gryshin S.P., Kowryha E., Berezovskaya U.V. 
ANALYSIS METHODS FOR INTRODUCING INFORMATION INTO SOUND FILES 

 

The article analyzes the existing methods for the introduction of information into audio files. An 
analysis of existing programs to introduce information into audio files, identified their strengths and 
weaknesses. Possible fields of application of steganography, in particular - steganography can be used for 
storage and key distribution in networks. Identified disadvantages of introducing information into audio 
files and software implementations do not allow the full use of them for the secure transfer of 
information. The methods considered for the introduction of information in MIDI format files can not be 
used for copyright protection due to the lack of a secret key, so you need to solve the problem of copyright 
protection and to ensure the secrecy of the introduction to the key distribution.  

Keywords: steganography, container, hidden channel, the secret key. 
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МЕТОД АДАПТИВНОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ В МЕРЕЖАХ ПЕРЕДАЧІ 
ДАНИХ З УРАХУВАННЯМ САМОПОДІБНОСТІ ТРАФІКА 

 
У статті розглянуто як аналізуються механізми і протоколи управління інформаційними 

потоками в пакетних мережах. Розглядаються методи , використовувані для забезпечення 
передачі мультимедійного трафіку з заданою якістю обслуговування ( QoS ), тобто методи 
інтегрального і диференціального обслуговування. Розглянуто метод маршрутизації для вибору 
основного шляху в області маршрутизації і додаткового (якщо мається можливість) на основі 
динамічних алгоритмів маршрутизації.  

Ключові слова: Quality of Service (QoS), протокол обміну, дистанційно-векторний 
алгоритм, алгоритм стану каналів. 

 
Вступ. В даний час відбувається бурхливий ріст корпоративних обчислювальних 

мереж. Необхідність забезпечення якісного обслуговування сучасного трафіку, що 
передається через IP-мережі, зумовлює високі вимоги до ефективності передачі пакетів 
даних від відправника до одержувача. Найважливішою умовою підвищення 
конкурентоспроможності підприємств в умовах ринку є впровадження нових сучасних 
інформаційних та мережевих технологій, різних методів прискорення маршрутизації, 
підтримки необхідної якості обслуговування, передачі голосового та відео трафіку, 
підвищення рівня безпеки мережі і т.д.  особливу важливість має ефективна маршрутизація 
повідомлень в умовах відмов окремих елементів мережі, сплесків трафіку і локальних 
перевантажень. 

Завантаження і пропускна спроможність ліній зв'язку мережі динамічно змінюються, 
що, в свою чергу, може призводити до відносно частої розсилки службової інформації про 
зміну маршрутів. Традиційно застосовуваний в обчислювальних мережах метод статичної 
маршрутизації виявляється неефективним. Зміни характеристик каналів зв'язку, модифікація 
структури мережі, включення в неї нових вузлів і ліній зв'язку призводять до повного 
перерахунку таблиць маршрутизації. Під прискореною маршрутизацією розуміється метод 
пошуку оптимальних маршрутів для передачі пакетів даних від вузла-відправника до вузла-
одержувача в умовах динамічно мінливої структури мережі і характеристик ліній зв'язку, 
дозволяючи скоротити трудомісткість побудови таблиць маршрутизації шляхом часткової 
зміни дерева найкоротших шляхів за рахунок використання додаткової інформації про 
конфігурацію мережі. 

Комунікаційна мережа є основою будь-якої успішної організації. Ці мережі 
транспортувати безліч додатків і даних, в тому числі відео високої якості і чутливих до 
затримок даних, таких як передача голосу в режимі реального часу. Мережі повинні 
забезпечити безпечні, передбачувані, вимірювані, а іноді і гарантовані послуги. Досягнення 
необхідної якості обслуговування (QoS), керуючи затримку, варіації затримки (джиттера), 
пропускної здатності та параметрів втрати пакетів на мережу стає секрет успішного бізнес-
рішення з кінця в кінець. Таким чином, QoS є набір методів для управління мережевими 
ресурсами. 

Застосовувані в IP-мережах протоколи динамічної маршрутизації (OSPF, RIP, BGP) при 
визначенні ефективного маршруту слідування пакетів враховують або пропускну здатність 
каналів зв'язку,  або кількість вузлів в маршруті,  але не враховують завантаженість ліній,  
тобто при незмінній топології мережі маршрути не змінюються. В таких випадках одні лінії 
зв'язку можуть використовуватися більш інтенсивно, ніж інші, тобто одні ресурси мережі 
працюють з перевантаженням, інші при цьому використовуються не ефективно. Для 
вирішення цих задач застосовуються методи трафік інжинірингу, які дозволяють за рахунок 
статичного розподілу маршрутів підвищити ефективність роботи мережі, але при цьому 
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необхідно вирішувати задачу оптимального розподілу потоків. Інший підхід - використання 
адаптивних алгоритмів маршрутизації, які в процесі функціонування мережі самостійно 
визначають маршрути залежно від завантаженості ліній зв'язку. 

Найбільшого поширення набули алгоритми адаптивної (або динамічної) маршрутизації. 
Вони забезпечують автоматичне оновлення таблиць маршрутизації після зміни конфігурації 
мережі. Використовуючи протоколи адаптивних алгоритмів, маршрутизатори можуть 
збирати інформацію про топологію зв'язків в мережі і оперативно реагувати на всі зміни 
конфігурації зв'язків. В таблиці маршрутизації звичайно заноситься інформація про інтервал 
часу, протягом якого даний маршрут буде залишатися дійсним. Це час називають часом 
життя маршруту (Time To Live, TTL).  

Адаптивні алгоритми мають розподілений характер, т. Е. В мережі немає спеціально 
виділених маршрутизаторів для збору та узагальнення топологічної інформації: ця робота 
розподілена між усіма маршрутизаторами.  

Останнім часом намітилася тенденція використовувати так звані сервери маршрутів: 
вони збирають маршрутну інформацію, а потім по запитам роздають її маршрутизаторам. В 
цьому випадку останні або звільняються від функції створення таблиці маршрутизації, або 
створюють тільки частину таблиці. Взаємодія маршрутизаторів з серверами маршрутів 
здійснюється за спеціальними протоколами, наприклад Next Hop Resolution Protocol (NHRP).  

Адаптивні алгоритми маршрутизації повинні відповідати кільком важливим вимогам. 
Перш за все,  вони зобов'язані забезпечувати вибір якщо не оптимального,  то хоча б 
раціонального маршруту. Друга умова – їх неодмінна простота, щоб відповідні реалізації не 
споживали значних мережевих ресурсів: зокрема, вони не повинні породжувати занадто 
великий обсяг обчислень або інтенсивний службовий трафік. І, нарешті, алгоритми 
маршрутизації повинні мати властивість збіжності, т. Е. Завжди приводити до однозначного 
результату за прийнятний час. 

Сучасні адаптивні протоколи обміну інформацією про маршрути, в свою чергу, 
діляться на дві групи, кожна з яких пов'язана з одним з наступних типів алгоритмів:  

дистанційно-векторні алгоритми (Distance Vector Algorithm, DVA);  
алгоритми стану каналів (Link State Algorithm, LSA).  
В алгоритмах дистанційно-векторного типу кожен маршрутизатор періодично і 

широкомовно розсилає по мережі вектор, компонентами якого є відстані від даного 
маршрутизатора до всіх відомих йому мереж. Під відстанню звичайно розуміється число 
транзитних вузлів. Метрика може бути й іншою, яка враховує не тільки число проміжних 
маршрутизаторів, але й час проходження пакетів між сусідніми маршрутизаторами або 
надійність шляхів.  

Отримавши вектор від сусіда, маршрутизатор збільшує відстань до зазначених у ньому 
мереж на довжину шляху до даного сусіда і додає до нього інформацію про відомі йому 
інших мережах,  про які він дізнався безпосередньо (якщо вони підключені до його портів)  
або з аналогічних оголошень інших маршрутизаторів, а потім розсилає нове значення 
вектора по мережі. Зрештою, кожен маршрутизатор дізнається інформацію про всі наявні в 
об'єднаній мережі мережах і про відстань до них через сусідні маршрутизатори за 
прийнятний час. 

Метою досліджень є:  
Розробка методу адаптивної маршрутизації,  що дозволяє зменшити середню затримку 

пакетів у мережі на основі прогнозу інтенсивності трафіку.  
Для досягнення поставленої мети використовують метод маршрутизації для вибору 

основного шляху в області маршрутизації і додаткового (якщо мається можливість) на основі 
динамічних алгоритмів маршрутизації. 

Суть цього методу полягає в  наступному:  
Частину пакетів потоку відправляють по додатковому шляху, вони названі обхідними, 

при цьому їх пріоритет буде менше,  ніж пріоритет пакетів для яких канали цього шляху є 
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основними. Визначаються параметри та умови роботи алгоритму, при яких він дозволить 
більш ефективно використовувати ресурси мережі.  

Розглядається повнозв'язна тривузлова мережа з симетричними вхідними потоками  
;     і однаковими лініями зв'язку з рівними пропускними здібностями - . При 

вирішенні задачі оптимального розподілу потоків середній час доведення при оптимальному 

розподілі потоків –    , потоки завантаження підуть по найкоротших шляхах без 
використання обхідних маршрутів.  

В запропонованому алгоритмі маршрутизації частина пакетів кожного потоку 
направляється по обхідному маршруту за наступним правилом.  

Нехай  – число пакетів потоку , що стоять в черзі на передачу в канал (лінію) 
  , а  – число пакетів того ж потоку, що знаходяться в чергах обхідного шляху, тобто в 
чергах каналів  і  (Далі буде використовуватись термін «обхідні» пакети). Задаються 
два натуральних числа  i   - параметри алгоритму і через  позначається така подія: в 
момент надходження пакета потоку ij виконується , .  Таким чином,  якщо в 
момент надходження пакета потоку ij здійснюється подія А, то пакет надсилається по 
обхідному маршруту; в іншому випадку, тобто при виконанні події , пакет стає в чергу на 
передачу в канал . Передбачається, що пакети потоку , що знаходяться в черзі в каналі 

 , мають вищий пріоритет перед пакетами інших потоків. 
Нехай  – середній час доведення пакетів при використанні описаного алгоритму 

маршрутизації, а  – середній час доведення пакетів при використанні алгоритму 
направляючого пакети по одному найкоротшому шляху.  

Необхідно показати, що для будь-якого  знайдеться таке , що вірно 
нерівність . Для цього оцінюється величина   

З формули повної ймовірності маємо:  

. 
Оскільки в будь-який момент часу в каналі i,j виконується наступна нерівність:   

 , то виходить наступна нерівність  
Значення  є середній час проходження через мережу обхідного пакета, яке 

складається з двох величин: часу очікування закінчення періоду зайнятості, утвореного 
«прямими» пакетами, і часу передачі з урахуванням можливих переривань тих обхідних 
пакетів, які знаходяться в розглянутому каналі в момент надходження зазначеного обхідного 
пакета, включаючи і його самого. 

Нерівність  виконується наступним чином: 

, 
де р - коефіцієнт завантаження створений потоком (за умовою завдання однаковий),  

 – відношення низькопріоритетного обхідного потоку до пріоритетного потоку, для якого 
канали становлять основний маршрут. Задаючи параметри регулювання R i D, можна 
відправляти частину пакетів по обхідному шляху, більш рівномірно завантажуючи маршрути 
в мережі, проте необхідно враховувати ймовірність події А,  – ймовірність того, що 
пакети підуть по обхідному шляху.  Для моделі ймовірність того,  що в системі буде 
знаходитись не менше ніж  пакетів – , а також ймовірність, що в системі менше 
  пакетів – ) . Можливість спільного настання подій:  

 , 
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де   – параметр обмеження на число обхідних пакетів в вузлах  

 
коефіцієнт завантаження непріоритетних пакетів, з урахуванням пріоритетного потоку, де 
тривалість обслуговування непріоритетних пакетів  відповідає циклу обслуговування   

 
де – Коефіцієнт завантаження характеризує обслуговування високо пріоритетних 

пакетів. Звідси: 

 
При вирішенні даної задачі, коли потоки різні –  ; в формулах необхідно розрахувати 
коефіцієнт . Він визначається з рішення задачі оптимального розподілу потоків. 

 
Подальші дослідження будуть спрямовані на практичну реалізацію методу  адаптивної 

маршрутизації.  
Висновки. Розробка нових, більш ефективних алгоритмів пошуку найкоротших шляхів 

дозволяє підвищити швидкодію корпоративних обчислювальних мереж. Використовуючи 
протоколи адаптивних алгоритмів маршрутизації на основі прогнозу інтенсивності трафіку 
зменшити середню затримку пакетів у мережі. 
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к.т.н. Гурман И.В., Завадовский В.В., к.т.н., доц. Муляр И.В. 

МЕТОД АДАПТИВНОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ В СЕТЯХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
УЧЕТОМ САМОПОДОБИЯ ТРАФИКА 

 
В статье рассмотрено как анализируются механизмы и протоколы управления 

информационными потоками в пакетных сетях. Рассматриваются методы, используемые для 
обеспечения передачи мультимедийного трафика с заданным качеством обслуживания (QoS), 
т.е. методы интегрального и дифференциального обслуживания. Рассмотрен метод 
маршрутизации для выбора основного пути в области маршрутизации и дополнительного (если 
имеется возможность) на основе динамических алгоритмов маршрутизации. 
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ADAPTIVE ROUTING IN DATA NETWORKS BASED ON THE SAME TRAFFIC 
SIMILARITY 

 
The paper considers how to analyze mechanisms and information management protocols in packet 

networks. The methods used for the transmission of multimedia traffic with the desired quality of service 
(QoS), the methods of integral and differential service. The method of routing to select the main path in 
routing and additional (if available, otherwise the opportunity) based on dynamic routing algorithms. 

Keywords: Quality of Service (QoS), distance vector algorithm, the algorithm of the channel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УДК 004:004.65                                                                  к.т.н., доц. Джулій В.М. (ХмНУ) 

д.т.н., проф. Лєнков С.В. (ВІКНУ) 
Коблєнєв О.О. (ХмНУ) 

 
АЛГОРИТМ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ СТИСНЕННЯ  

ВЕКТОРА ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ 
 

У статті представлено алгоритм кластеризації для стиснення вектора характерних 
ознак графічних зображень. Базуючись на запропонованованому підході, розроблено алгоритм 
рандомізованої кластеризації з метою безпечного хешування, пропонується нова функція затрат 
для стиснення вектора характерних ознак при застосуванні перцептивного хешування. 

Ключові слова: алгоритм кластеризації, функція затрат, перцептивне хешування. 
 

Вступ. Проблему отримання хеш зображення розділено на два кроки [1,2]. Завдання 
першого кроку  полягає в отриманні вектора характерних ознак зображення,  тоді як на 
другому кроці необхідно стиснути цей вектор до остаточної хеш величини.  

На першому кроці отримання характерних ознак, двомірне зображення відображається 
як одномірний вектор характерних ознак. Даний вектор повинен вловити перцептивні якості 
зображення. Тобто, два зображення, що є однаковими для людської зорової системи, повинні 
мати близькі на певній метричній відстані вектори характерних ознак. Два зображення, що є 
точно різними у своєму вигляді, повинні мати вектори характерних ознак, які відрізняються 
великою відстанню.  На другому кроці необхідно стиснути перехідний хеш вектор до 
остаточної хеш величини. Це включатиме кластеризацію між перехідним хеш вектором 
введеного джерела (зображення) та  перехідним хеш вектором перцептивно ідентичних 
версій. Вектор характерних ознак зображення формується сумуванням величин хвильових 
коефіцієнтів в обраних точках характерних ознак [1, 2,3].  

Визначення проблеми. Представимо нотацію, що використовуватиметься у даній 
статті. Нехай V  позначає метричний простір векторів перехідного хешу, отриманих на стадії 
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хеш алгоритму [1,2,3]. Нехай  VLÎ  позначає кінцевий ряд векторів { }n
iil 1=  , до яких 

застосовується метод кластеризації/стиснення. Нехай +®´ RVVD:  буде метричною 
відстанню, визначеною на області перетину. І нарешті, нехай { }kLC ,...,2,1: ®  визначає 
область кластеризації. Необхідно знайти всі зображення, що візуально не можливо 
відрізнити,  із однаковою хеш величиною та із високою вірогідністю.  В даному разі хеш 
функція зображення подібна до квантування вектора (VQ) або до схеми кластеризації. 
Необхідно згрупувати зображення, вектори перехідного хешу яких метрично близькі,  і з 
високою вірогідністю:  

 
                  ( ) ( ) ( )jiji lClCthenllDif =<e, ,                                               (1) 

                   ( ) ( ) ( )jiji lClCthenllDif ¹>d, ,                                               (2) 

де 0< e <  δ.  Нехай ji ll ,  позначають довільні вектори на l  (відповідно розподілу 

перехідного хешу) і нехай ( )ilC  та ( )jlC  позначають групи, до яких ці вектори відносяться 
після застосування методу кластеризації.  

Підходи стиснення, основані на звичайному VQ. Мета кроку стиснення полягає в 
тому, щоб досягти кластеризації векторів перехідного хешу зображення I  та векторів 
перехідного хешу зображення, що є однаковими за своїм виглядом до I  із високою 
вірогідністю. Можливо стиснути вектори перехідного хешу, допускаючи певне викривлення. 
Проблема квантування вектора або схеми стиснення, що мінімізує середнє викривлення, 
полягає в отриманні K  розбиття простору V , створюючи вектори  кодів { } 1

0
-
=

k
kkC   у V  так 

як 

                           ( ) ( ) e<å å
-

= Î
k

k

k Sl
ClDlP

k

,
1

0
,                                                             (3) 

де ( )lP  позначає вірогідність місцезнаходження вектора l , а kS  позначає thk  групу. 

Середня мінімізація відстані – загальновідома проблема в літературі VQ і було 
запропоновано багато алгоритмів для її вирішення .  

Проте, середня відстань визначає функцію затрат, яка по суті не зовсім підходить для 
застосування хешування [3]. По перше, так як модель шифрувальної книги [5] стверджує, що 
середнє викривлення менше за e,  то немає гарантії,  що перцептивно чіткі вектори,  тобто 
вектори перехідного хешу, які розділяються більше ніж на δ, насправді потрапляють до 
різних груп. У певних застосуваннях, таких як ідентифікація зображення, мета якого полягає 
у знаходженні змін змісту, такі гарантії можуть бути обов’язковими, тому що відображення 
перцептивно чітких векторів у однаковій остаточній хеш величині було б надзвичайно 
небажаним. Природа функції затрат (3) не дозволяє баланс між бажаними властивостями (1) 
та (2) хеш алгоритму.  

По друге,  затрати в (3)  зростають лінійно,  як і функція відстані між вектором 
перехідного хешу та вектором шифрувальної книги. Необхідно звертати більше уваги на такі 
моменти як, наприклад, якщо вектори, які насправді близькі, не згруповані разом, або 
вектори, які дуже далекі, стиснені до однакової остаточної хеш величини. Лінійна функція 
затрат не відображає такої поведінки.  

Базуючись на таких зауваженях, запропоновано нову функцію затрат для застосування 
перцептивного хешування, на яку не впливають обмеженя вимірів середньої відстані.  

Формулювання та оптимізація функції затрат.  Сформулюємо функцію затрат,  що 
мінімізується запропонованим методом кластеризації. По-перше, проаналізуємо кілька 
фундаментальних властивостей (1), (2) та перехідного хешу.  

Помилка виникає, коли (1), або/та (2) не задовольняється жодною парою векторів 
),( ji ll .  Вимогу (1),  насправді,  неможливо гарантувати для кожної введеної пари.  Тоді 
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помилки виникають для векторів, які менш вірогідні, або кластеризація обов’язково має бути 
продиктована вірогідністю багаточисельної функції векторів в L .  

Опишемо створення функції затрат кластеризації. Нехай [ ]1,0: ®´LLP  є спільним 
розповсюдженням матриці пар перехідного хешу:  
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 ,                                               (4) 

 
де ( ) ( ) ( )jpipjip =, . Тут ( ) ( )jpip ,  відповідно позначають вірогідність місця 

розташування векторів ji ll ,   та п є кількістю векторів на L .  
Щоб визначити вірогідності, що представлені вище, застосовуємо статистичну модель 

до векторів перехідного хешу l  характерних ознак. Фундаментальний принцип, що лежить в 
основі, полягає у визначенні прямокутних зон (або підзображень)  на зображенні, як реальне 
двомірне однорідне довільне поле Маркова (MRF) ( )21, mmX  на кінцевій решітці 

( ) 2
21, ZLmm ÌÎ . Основою для поєднання такого статистичного визначення до перцепції є 

гіпотеза, яку вперше озвучив Жулез [5], і яка була сформульована по новому кількома 
іншими науковцями: існує ряд функцій ( ) NkXk ,...,2,1, =f , таких, що приклади, отримані з 
будь-яких двох MRF, що є однаковими в очікуванні щодо цього ряду, абсолютно не можливо 
вірізнити.  

Застосуємо універсальну параметричну статистичну модель для природних зображень, 
розроблену Портілою та Сімонкелі [5], що працює із складними надзавершеними 
хвильовими представленнями зображення. Характерні ознаки, які отримані в [1,2,3], 
базуються на такому представленні. Статистичні дескриптори Маркова, тобто kf , основані 
на парі хвильових коефіцієнтів у суміжних просторових положеннях, орієнтаціях та 
масштабах. Особливо, необхідно виміряти очікуваний результат необроблених пар 
коефіцієнтів (тобто кореляцію)  та очікуваний результат їх величин.  

Не існує жодної невід’ємної структури для вірогідності багаточисельної хеш функції, 
що асоціюється із цими довільними полями (за винятком властивості Маркова через 
просторову кореляцію в зображенні).   

Математично привабливий вибір – максимальна ентропічна щільність форми    
                                  ( ) ( )Õ -µR

k

xkkex
rr fl  ,                                                   (5) 

де  LRxÎr   відповідає векторизованому підзображенню, а kl   - множники Лагранжа. 
Максимальна ентропічна щільність – оптимальна в тому змісті, що вона не вводить жодного 
нового обмеження для  MRF окрім перцептивної еквівалентності  за очікуваних величин kf . 
Щільність в (5) визначається для MRF, що є частинами справжнього зображення. Так як 
характерні ознаки є функціями MRF, вірогідна щільність таким чином вводиться на векторах 
характерних ознак.  

Вибір статистичної моделі, а не використання емпіричного розподілу щодо отриманих 
характерних ознак зображення, базується на стійкості параметрів моделі із додаванням все 
більшої кількості зразків (зображень). За законом великих чисел, відомо, що параметри 
моделі стають майже інваріантними, як тільки розглядається достатньо великий ряд зразків.  
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Далі визначаємо 1C  як матрицю загальних затрат для порушення (1), тобто оплачена 
ціна, якщо ( )ji llD , < e, все ще ( ) ( )ji lClC ¹ . В особливості "   i, j = 1, 2, …, n 

                    ( )
( ) ( ) ( ) ( )

ïî
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lClCllDifjiC jiji
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0
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,
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,                                   (6) 

де  α > 0 та  Г > 1 – параметри алгоритму.  Ціна порушення (1) має бути більшою для 
менших відстаней, тобто, якщо вектори насправді близькі і не згруповані разом.  

По аналогії і 2C   визначається як матриця загальних затрат для порушення (2) 
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Проте, в цьому випадку, ціна – зростаюча функція відстані між ),( ji ll . Це також 
досить природно,  так як нам би хотілось збільшити ціну,  якщо віддалені вектори (і таким 
чином перцептивно чіткі) об’єднані разом. Визначаємо ті ж параметри, тобто  Г та α як в (6) 
та (7). Проте, це не обмеження. В загальному, дані параметри можна обрати окремо 
(оптимізувати емпірично), як для (6), так і для  (7).  

Далі, нехай матриці 1S  та 2S   визначаються як 
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Зауважимо, що 1S  відрізняється від 1C  в тому змісті, що  список 1S  включає ціну за всі 
можливі помилки,  в той час як 1C  –  це матриця затрат для помилок,  що створюються 
алгоритмом кластеризації. Теж саме буде вірно і для 2S   та 2C . Далі нормалізуємо списки в 

1C  та 2C  для визначення нормалізованої матриці затрат  1
~C  та  2

~C наступним чином  

                               ( )
( )å å

=
i j jiS

jiCC
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1

1
1 ,                                                         (10) 
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Дана нормалізація стверджує, що ( ) ( ) [ ]1,0,~,,~
21 ÎjiCjiC .  

Таким чином, загальна функція затрат визначається як 
                                  [ ]21

~~ CCEPerr +=  .                                                         (12) 
Очікування щодо загального розподілу ),( ji ll , тобто (12) можна переписати як  

                 ( ) ( ) ( ) ( )( )jiCjiCjpipP
i j

err ,~,~
21 += åå .                                                 (13) 

На даному етапі важливо відзначити, що функція відстані ( )ji llD ,  може бути будь-

якою функцією il  та jl , що задовольняє метричні властивості - симетрію та аксіому 
трикутника. Функція відстані ),( ××D не обмежується до будь-якого класу функцій, окрім 
вимоги щоб вона була метрична.  На практиці вибір ),( ××D  мотивується природою 
характерних ознак, отриманих на cтадії  хеш алгоритму.  

Два додаткових члени в (12) [ ]1CE  та [ ]2CE  визначають кількість помилок,  що є 

результатом порушення (1) та (2) відповідно. В особливості, [ ]1CE  можна інтерпретувати як 
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очікувану ціну порушення (1), так само і [ ]2CE  визначає очікувану ціну, що є результатом 
порушення (2). Це саме та структура функції затрат (12), якою запропонований нами 
алгоритм кластеризації використає для полегшення балансу між цілями (1) та (2) хеш 
алгоритму. У випадку, якщо α =  0,   [ ]1CE  та [ ]2CE  представляють загальну вірогідність 
порушення (1) та (2) відповідно.  

Наша мета – розвинути алгоритм кластеризації чи створити таблиці кодування, щоб 
мінімізувати функцію затрат в (12), що найбільш підходить для застосування перцептивного 
хешування зображення (або медіа).   

Запропонований алгоритм кластеризації. Знаходження оптимальної кластеризації, яка 
б досягла загального мінімуму для функції затрат в (12) є складною проблемою.  

Детермінована кластеризація. Для подальшого викладення матеріалу вектори в L 
будемо називати «точками даних». Алгоритм 1 описує базовий алгоритм кластеризації, 
точки даних у введеному просторі покриваються у значній мірі гіперсферами (кластерами) 
радіусом e/2 (рис.1). Для кожної пари точок kji Sll Î),(  та центру кластеру kl , отримаємо  

                                ( ) ( ) ( )j
kk

iji llDllDllD ,,, +£  .                                                   (14) 
Дана нерівність справедлива, тому що D (·,·)  –  метрична.  На основі кроків 3  та 5  

базового алгоритму 1 кластеризації ( ) ( )
2

,,
2

, ee
<< j

kk
i llDllD , і таким чином 

( ) e<ji llD , . Таким чином, алгоритм намагається згрупувати точки даних в e і, крім того, 
центри кластерів обираються на основі функції їх вірогідної маси. Це гарантує, що 
«перцептивно близькі» точки даних з великою вірогідністю будуть згруповані разом.  

 

 
 

Рис. 1. Візуалізація базового алгоритму кластеризації 
 

Базовий алгоритм кластеризації складається з наступних кроків (Алгоритм 1):  
 

Алгоритм 1. 
 

1. Отримати визначені користувачем параметри e та δ. Встановити число кластерів  
k =1.  
2. Обрати точку даних, пов’язану із найбільш вірогідною масою, та позначити її як 1l . 

3. Створити перший кластер, включаючи всі точки даних jl  такі як ( )
2

,1 e
<jllD . 
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4.  k = k+1. Вибрати найбільш вірогідну точку даних kl  серед не згрупованих точок 

так, щоб ( ) e
2
3,min ³Î SlD k

CS , де S  – будь-який кластер, C  – позначає ряд кластерів, 

сформований для цього кроку алгоритму. ( )SlD k ,  – вираховується із використанням 
поняття відстані ряду отриманого ( ) ( )yxDSxD Cy ,min, Î= . 

5.  Сформувати thk   кластер kS  включаючи всі не згруповані точки даних jl  так, щоб 

( )
2

, e
<j

k llD . 

6.  Повторити кроки 4 та 5 доти, поки всі кластери не будуть сформовані.  
7.  Кінець алгоритму. 

 
На даному етапі можливо зробити наступні висновки щодо базового алгоритму 

кластеризації:  
- Мінімальна відстань між будь-якими двома членами двох різних кластерів має 

нижній кордон e і таким чином немає помилок від порушення (1), що гарантується кроком 4 
базового алгоритму кластеризації. 

- В середині кожного кластеру максимальна відстань між будь-якими двома точками 
є найбільшою e, і тому що 0< e <δ немає порушення (2). 

- Точки даних, що залишись не згрупованими, менші за e
2
3  будь-якого члену 

кожного кластеру.  
Для перцептивної стійкості, тобто досягнення (1), бажано мінімізувати [ ]1CE . Так само 

для того,  щоб підтримати слабкість до візуально чітких вставок,  бажано,  щоб [ ]2CE  було 
настільки малим, наскільки це можливо (в ідеалі 0). Повна мінімізація одного піддала б 
небезпеці іншого.  

Висновки. Запропонований алгоритм кластеризації використовується для стиснення 
векторів характерних ознак, так як вимір відстані визначений на просторі результату VV ´  
задовольняє метричні властивості. Розроблена нова функція затрат, що складається із двох 
додаткових експоненціальних членів. Такі затрати краще реагують на цілі перцептивного 
хешування, на відміну від традиційного типу вимірювання викривлень на основі середньої 
відстані.  

Запропоноване рішення проблеми кластеризації досягається визначенням «більш 
ймовірних» та близьких векторів характерних ознак до однієї групи.  

Вперше було розроблено базову кластеризацію, що дає можливість кластерам не 
зазнавати жодних втрат. Запропонована кластеризація перевершує відомі техніки стиснення 
традиційного VQ та декодування із виправленням помилок для перцептивного хеш 
стиснення.  

Запропоновані алгоритми мають дві математичні властивості:  
1) число кластерів (або еквівалентно довжина хешу) –визначається автоматично;   
2) кластеризацію можна застосувати до векторів у будь-якому метричному просторі, 

тобто не потрібно робити жодних припущень щодо топології простору.  
Ці дві властивості зроблять запропоновані  алгоритми цінними у застосуванні для 

інших медіа, та в загальному, у стисненні даних та / або зменшенні розмірів.   
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АЛГОРИТМ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ СТИСНЕННЯ  ВЕКТОРА ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК  

ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ 
 

В статье представлен алгоритм кластеризации для сжатия вектора характерных 
признаков графических изображений. Основываясь на предложенном подходе, разработан 
алгоритм рандомизованной кластеризации с целью безопасного хеширования, предлагается 
новая функция затрат для сжатия вектора характерных признаков при применении 
перцептивного хеширования. 

Ключевые слова: алгоритм кластеризации, функция затрат, перцептивное хеширования. 
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CLUSTERING ALGORITHM COMPRESSION CHARACTERISTIC FEATURES OF 
VECTOR GRAPHICS 

 
The article presents a clustering algorithm to compress the vector of characteristic signs of graphic 

images. Based on the proposed approach, the algorithm of randomized clustering in order to secure 
hashing, we propose a new cost function to compress the vector characteristic features in the application 
of perceptual hashing. 

Keywords: clustering algorithm, cost function, perceptual hashing. 
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ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ 

ПІДРОЗДІЛАХ 
 

У статті розглянуто шляхи використання геоінформаційних технологій у військових 
підрозділах. Проведено аналіз  підходів до створення геоінформаційних систем військового 
призначення. Наведені найбільш важливі завдання, що вирішуються за допомогою 
геоінформаційних систем, їх узагальнені функції та класифікація. Розглянуті геоінформаційні 
системи, що набули поширення у збройних силах США, Російській Федерації та Україні. 
Охарактеризовані шляхи підвищення ефективності геоінформаційних систем. 

Ключові слова: геоінформаційні системи, інформаційні технології, військова справа. 
 

 
Вступ. Поширення комп'ютерних інформаційних технологій останнім часом сприяло 

розвитку географічних інформаційних систем (ГІС).  Військова галузь є одним із 
перспективних напрямів застосування ГІС, під якими розуміють програми не тільки для 
частин міністерства оборони, а й інших силових структур. Незважаючи на відмінності у 
завданнях цих організацій, їх організаційної структури тощо, усі вони працюють з 
картографічною інформацією, як з метою її перегляду так і подальшого аналізу і 
застосування. Топографічна служба, крім того, займається створенням та оновленням 
картографічної основи. 

Необхідність аналізу географічного розташування явищ і об'єктів, їх кількісних та 
якісних характеристик за допомогою карти виникає у різних посадових осіб органів 
військового управління. Перш за все, у керуючого складу, який володіє великими масивами 
інформації, на основі якої приймаються рішення. Коло потенційних споживачів цифрової 
картографічної інформації надзвичайно широке, що є однією з причин збільшення попиту на 
ГІС. 

З плином часу значна частина географічних даних швидко змінюється, а  тому 
неприйнятним стає використання паперових карт, оскільки швидкість отримання інформації 
та її актуальність може гарантувати тільки автоматизована система. Першими спробами 
застосування автоматизації в географії стали банки географічної інформації. Однак з часом 
накопичувався досвід збору, зберігання і управління даними, напрацьовувалися бібліотеки 
програм, що вирішували стандартні завдання. Сучасна ГІС - це автоматизована система, що 
має велику кількість графічних і тематичних баз даних, поєднана з модельними і 
розрахунковими функціями для маніпулювання ними, перетворення в просторову 
картографічну інформацію та прийняття на її основі різноманітних рішень, здійснення 
контролю [1]. 

Сучасні ГІС в збройних силах також знаходять широке застосування в оперативній 
підготовці органів військового управління, інформаційному забезпеченні бойових дій, 
уточненні топографічних карт, визначенні місця положення військ і окремих 
військовослужбовців, а також в інших галузях діяльності військ [2].  

Вирішення цих завдань нерозривно пов'язане з використанням картографічної 
інформації в реальному масштабі часу. ГІС забезпечують найбільш повне створення і 
своєчасне оновлення картографічної основи. Перш за все, це стосується різних типів карт. 
Крім того,  вже зараз є можливість отримувати аерофото-  і космічні знімки об'єктів 
місцевості з мінімальною затримкою за часом і урахуванням їх специфічних характеристик.  

Постановка завдання. В наш час значна частина географічної інформації швидко 
змінюється, що робить не актуальним використання традиційних карт. З урахуванням 
вищесказаного, актуальним є огляд сучасних напрямків і прикладів використання 
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геоінформаційних технологій у військовій справі і підрозділах України, Європи і США із 
визначенням шляхів підвищення ефективності роботи ГІС. 

Класифікація сучасних ГІС. За останні десятиріччями у світі розроблено велику 
кількість різноманітних ГІС. Запропоновано різні класифікації, кожна з яких певною мірою 
ранжирує існуюче різноманіття в певну кількість однорідних класів з використанням однієї 
або декількох ознак. 

Зазвичай ГІС класифікують за такими ознаками [3]: 
- призначенням — залежно від цільового використання; 
- проблемно-тематичною орієнтацією — залежно від сфери застосування; 
- територіальним охопленням — залежно від розміру території і масштабного ряду 

цифрових картографічних даних, що складають базу даних ГІС. 
За призначенням ГІС поділяють на багатоцільові та спеціалізовані. Багатоцільовими 

системами, як правило, є регіональні ГІС, призначені для розв'язання широкого спектра 
завдань, пов'язаних з регіональним керуванням. Спеціалізовані ГІС забезпечують виконання 
однієї або кількох спорідненниї функцій. До них, як правило, відносять геоінформаційні 
системи: 

- інформаційно-довідкові; 
- моніторингові; 
- інвентаризаційні; 
- прийняття рішень; 
- дослідницькі; 
- навчальні. 
За проблемно-тематичною орієнтацією зазвичай виділяють типи ГІС, що 

відповідають «основним сферам застосування ГІС»: 
- земельно-кадастрові; 
- екологічні і природокористувацькі; 
- інженерних комунікацій і міського господарства; 
- надзвичайних ситуацій; 
- навігаційні; 
- соціально-економічні; 
- геологічні; 
 транспортні; 
- торгово-маркетингові; 
- археологічні; 
- військові та інші. 
У категорії «інші» в цій класифікації може бути пойменована ще достатньо велика 

кількість типів ГІС,  причому така,  що продовжує збільшуватися,  оскільки сфера 
застосування ГІС не обмежена переліком зазначених вище сфер і розширюється далі. 

За територіальним охопленням найбільш логічним є поділ ГІС на: 
- глобальні; 
- загальнонаціональні; 
- регіональні; 
- локальні. 
Глобальні геоінформаційні системи охоплюють або всю земну кулю,  наприклад,  як 

Глобальний банк природно-ресурсної інформації (GRID), або якусь її значну частину — як 
геоінформаційна система Європейського співтовариства CORINE, характеристика яких 
наведена далі. Загальнонаціональні ГІС, як це випливає із назви, охоплюють територію всієї 
країни, регіональні — якусь її частину, зокрема, економічний район, адміністративна область 
чи група суміжних областей, басейн великої річки тощо. До категорії «локальні ГІС» 
відносять геоінформаційні системи меншого територіального охоплення, однак рекомендації 
щодо територіальних обмежень локальних ГІС відсутні. До даної категорії, як правило, 
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належать і муніципальні геоінформаційні системи (МГІС) — специфічна категорія 
геоінформаційних систем, що розробляються для території міста або його частини. 

Більшість сучасних ГІС здійснюють комплексну обробку інформації базуючись на 
таких функціях:  

- введення і редагування даних; 
- підтримка моделей просторових даних; 
- зберігання інформації;  
- перетворення систем координат і трансформація картографічних проекцій; 
- растрово-векторні операції; 
- вимірювальні операції; 
- полігональні операції; 
- операції просторового аналізу; 
- різні види просторового моделювання; 
- цифрове моделювання рельєфу та аналіз поверхонь;  
- висновок результатів у різних формах. 
У ГІС військового призначення можна створити такі види карт [4]: 
- карта, що складається з набору номенклатурних аркушів міжнародної розграфки 

(стандартного розміру), або аркушів довільного розміру, 
- карта, що складається з одного аркуша стандартного або довільного розміру, 
- карта, що має довільні границі (увесь Світ, регіон, населений пункт), що змінюються 

відповідно до поточного складу об'єктів. 
В одному вікні карти звичайно відкривається багатоаркушева карта місцевості, а 

поверх неї можуть відкриватися карти, що мають довільні границі й містять різну тематичну 
інформацію. Карти з довільними границями називаються користувальницькими. Тематична 
інформація залежить від сфери застосування. Наприклад, стан комунікацій, демографія, 
економіка, екологія, військова справа й так далі. 

Як карта місцевості може бути й карта довільної території, представлена одним єдиним 
аркушем. Наприклад, карта області, карта регіону, карта країни. 

Багатоаркушева карта швидше відображається,  ніж карта,  що зберігає об'єкти на 
одному аркуші. Розподіл об'єктів по аркушах не впливає на точність координат, визначення 
характеристик протяжних об'єктів (рік, доріг), рішення спеціальних завдань (транспортних, 
навігаційних). 

Для обміну цифровими картами можуть застосовуватися формати SXF, GML, MIF,SHP, 
DXF, KML, MP і інших. 

У військових підрозділах найбільш важливими завданнями, що вирішуються за 
допомогою ГІС є: 

• планування руху техніки з урахуванням конкретної бойової обстановки, стану 
місцевості, скритності, часу доби, характеристик конкретної бойової техніки тощо;  

• планування польотів авіації та безпілотних літальних апаратів з метою нанесення 
превентивних ударів, перевезення вантажів та особового складу, ведення розвідки; 

• оптимізація розкладу та маршрутів руху; 
• визначення найбільш можливих маршрутів пересування супротивника і планування 

розміщення засобів протидії. 
Найбільшого поширення набула ГІС MapInfo [5], виробником якої є корпорація 

«MapInfo Corporation» (США). В Російській Федерації створена ГІС «Карта». В якості 
базового програмного продукту в збройних силах цієї країни використовується ГІС 
«Інтеграція 8.5», прийнята на озброєння з липня 2009 року. 

В Україні є власні ГІСи – це «Око» і «Мара». Основною ж ГІС, що використовується в 
Збройних Силах України, є система ArcGIS, що являє собою сімейство програмних 
продуктів американської компанії ESRI, одного з лідерів світового ринку цієї продукції. 
Найновіша версія – ArcGIS 10, яка дозволяє візуалізувати великі обсяги статистичної 
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інформації, має просторову прив’язку. В середовищі ArcGIS створюються та редагуються 
карти всіх масштабів. 

Система ArcGIS  складається із платформи та модулів [6,  7].  Для ефективного 
використання системи  необхідно використовувати такі складові ArcGIS: 

ArcView – набір потужних інструментів для картографування, створення звітів і 
картографічного аналізу; включає додатки ArcMap, ArcCatalog і ArcToolbox; 

ArcEditor – містить всю функціональність ArcView та розширюється додатковими 
можливостями; 

ArcInfo – містить всю функціональність ArcEditor і розширюється додатковими 
інструментами просторового аналізу та обробки даних; 

ArcSDE – для зберігання просторових даних у СУБД, інтеграції з іншими 
інформаційними системами; 

ArcGIS Spatial Analyst – для проведення просторового аналізу, що базується на даних в 
растровому форматі; 

ArcGIS 3D Analyst – для проведення просторового аналізу, що базується на даних у 
форматі тріангуляційної нерегулярної мережі і надає засоби тривимірної візуалізації; 

ArcGIS Geostatistical Analyst – для комплексного статистичного аналізу даних у 
растровому форматі; 

ArcGIS Survey Analyst – для аналізу геодезичних даних; 
ArcGIS Tracking Analyst – для візуалізації і аналізу даних, що збираються в режимі 

реального часу; 
ArcGIS Data Interoperability – для конвертації даних із різних ГІС-форматів; 
ArcScan – для автоматичної векторизації відсканованих матеріалів; 
TAB Reader – для прямого читання даних у форматах MapInfo TAB і MIF/MID; 
Smart Search – надає розширені можливості пошуку в ArcMap. 
Висновок. На жаль, наявний в органах управління набір аркушів електронних карт не 

дозволяє оперативно їх використовувати під час роботи з ГІС військового призначення. Це 
вимагає розробки електронного банку даних картографічної інформації з урахуванням  
доступу до нього різних груп користувачів. Якісний аналіз даних, що надають ГІС, потребує 
інтеграції названих систем із системами підтримки прийняття рішень. Новостворена система 
дозволить особі, що приймає рішення, ефективно виконувати військові завдання різного 
рівня складності. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

 
В статье рассмотрены пути использования геоинформационных технологий в воинских 

подразделениях. Проведен анализ подходов к созданию геоинформационных систем военного 
назначения. Приведены наиболее важные задания, которые решаются с помощью 
геоинформационных систем, их обобщенные функции и классификация. Рассмотренные 
геоинформационные системы, которые получили распространение в вооруженных силах США, 
Российской Федерации и в Украине. Указаны пути повышения эффективности 
геоинформационных систем. 

Ключевые слова: геоинформационные системы, информационные системы, военное дело. 
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THE USE OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS IN SPECIALIZED UNITS  
 
The analysis of going is conducted near creation of the geographic information systems of military-

oriented. The most essential tasks over, that decide by means of the geographic information systems, are 
brought, them the generalized functions and classification. Considered geographic information systems, 
that got distribution in the armed forces of the USA, Russian Federation and in Ukraine. It is indicated on 
the ways of increase of their efficiency. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНА СХЕМА СИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  

ОБРОБКИ ДАНИХ 
 
У статті проведено аналіз принципів побудови системи інтелектуальної обробки даних. 

Розглянуто методи і рішення інтелектуального аналізу даних, розробку таких рішень за 
допомогою існуючого програмного забезпечення та інструментарію.  

Пропонуються технічні рішення по структурі, функціям та організації інструментарію 
інтелектуального аналізу даних, заснованого на технології WEB систем. Формулюються 
стратегічні напрямки розробки програмної системи для підвищення ефективності обробки 
великих масивів електронних даних для задач інтелектуального аналізу: класифікації, навчання, 
прогнозування.  

Ключові слова: інтелектуальна обробка даних, програмні системи,  алгоритми, база  даних 
і знань, інформаційна система. 

 
Вступ. У сучасному світі інформаційних технологій спостерігається постійне зростання 

інтересу до методів інтелектуальної обробки даних. Ці тенденції визначаються, з одного 
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боку, зростаючими обсягами інформації, що зберігаються та інтеграцією сховищ даних, а з 
іншого - постійним зростанням попиту на інформаційні послуги, пов'язані з обробкою цих 
даних. Зазначені фактори проявляються як на рівні корпоративних інформаційних систем в 
галузі медицини, економіки, прогнозування і т.д., так і на глобальному рівні, де одним із 
наслідків зростаючих потреб в інтелектуальній обробці даних стало виникнення парадигми 
Semantic Web. Ефективність роботи сучасного промислового підприємства в 
інформаційному суспільстві залежить від швидкості і якості задоволення потреб в службовій  
інформації кожного з працівників. Інформаційні сховища корпоративних інформаційних 
систем можуть досягати величезних розмірів, що сильно ускладнює пошук. Необхідна 
інформація часто розподілена по різних інформаційних системам всередині підприємства, її 
інтеграція утруднена через неоднозначність використовуваної термінології, специфічної 
структури компонентів інформаційних сховищ, різного рівня компетентності співробітників 
підприємства.  

Інтелектуальний аналіз даних - це обробка інформації і виявлення в ній моделей і 
тенденцій, які допомагають приймати рішення. Принципи інтелектуального аналізу даних 
відомі протягом багатьох років, але з появою великих обсягів даних вони отримали ще більш 
широке поширення. Великі обсяги інформації привели до вибухового зростання 
популярності більш широких методів інтелектуального аналізу даних,  тому,  що інформації 
стало набагато більше, і вона за самою своєю природою і змістом стає більш різноманітною і 
обширною.  При роботі з великими наборами даних вже недостатньо відносно простої і 
прямолінійної статистики. Бізнес-вимоги привели від простого пошуку і статистичного 
аналізу даних до складнішого інтелектуальному аналізу даних. Для вирішення бізнес-завдань 
потрібно такий аналіз даних, який дозволяє побудувати модель для опису інформації та в 
кінцевому підсумку призводить до створення результуючого звіту.  Цей процес ілюструє 
рисунок 1. 
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Рис. 1. Процес інтелектуального аналізу даних 
 

Процес інтелектуального аналізу даних, пошуку та побудови моделі часто є 
ітерактивним, так як потрібно розшукати і виявити різні відомості, які можна витягнути. 
Необхідно також розуміти, як зв'язати, перетворити і об'єднати їх з іншими даними для 
отримання результату. Після виявлення нових елементів і аспектів даних підхід до виявлення 
джерел і форматів даних з подальшим зіставленням цієї інформації з заданим результатом 
може змінитися.  

Інструменти інтелектуального аналізу даних. Інтелектуальний аналіз даних - це не 
тільки використовувані інструменти або програмне забезпечення баз даних. Інтелектуальний 
аналіз даних можна виконати з відносно непотужними системами баз даних і простими 
інструментами, включаючи створення своїх власних, або з використанням готових пакетів 
програмного забезпечення. Складний інтелектуальний аналіз даних опирається на досвід і 
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алгоритми, визначені за допомогою існуючого програмного забезпечення та пакетів, 
причому з різними методами асоціюються різні спеціалізовані інструменти. Наприклад, IBM 
SPSS дозволяє будувати ефективні прогностичні моделі по попереднім тенденціям і давати 
точні прогнози. IBM InfoSphere Warehouse забезпечує в одному пакеті пошук джерел даних, 
попередню обробку і інтелектуальний аналіз, дозволяючи витягувати інформацію з вихідної 
бази прямо в підсумковий звіт. Кластерна великомасштабна обробка даних дозволяє робити 
складні узагальнення результатів інтелектуального аналізу даних по групам і зіставленням 
даних. Сьогодні доступний абсолютно новий спектр інструментів і систем, включаючи 
комбіновані системи зберігання та обробки даних. Кластерні бази даних, такі як Hadoop, 
Cassandra, CouchDB і Couchbase Server, зберігають і надають доступ до даних такими 
способами, які не відповідають традиційній табличній структурі. Зокрема, більш гнучкий 
формат зберігання бази документів надає обробці інформації нову спрямованість і 
ускладнює її. Бази даних SQL строго регламентують структуру і жорстко дотримуються 
схеми,  що спрощує запити до них і аналіз даних з відомими форматом і структурою.  
Документальні бази даних,  які відповідають стандартній структурі типу JSON,  або файли з 
деякою машиночитаючою структурою теж легко обробляти, хоча справа може 
ускладнюватися різноманітною і мінливою структурою. Наприклад, в Hadoop, який обробляє 
абсолютно "сирі" дані, може бути важко виявити і витягти інформацію до початку її обробки 
та зіставлення.  

Методи інтелектуального аналізу даних. Основні методи, які використовуються для 
інтелектуального аналізу даних, описують тип аналізу і операцію з відновлення даних. 

Асоціація (або відношення), найбільш відомий і простий метод інтелектуального 
аналізу даних.  Для виявлення моделей здійснюється просте зіставлення двох або більше 
елементів, часто одного і того ж типу. Створити інструменти інтелектуального аналізу даних 
на базі асоціацій або відносин неважко. В InfoSphere Warehouse є майстер, який видає 
конфігурації інформаційних потоків для створення асоціацій, досліджуючи джерело вхідної 
інформації, базис прийняття рішень і вихідну інформацію.  

Класифікація. Класифікацію можна використовувати для отримання представлення 
про тип покупців, товарів або об'єктів, описуючи кілька атрибутів для ідентифікації певного 
класу. Наприклад, автомобілі легко класифікувати по типу (седан, позашляховик, кабріолет), 
визначивши різні атрибути (кількість місць, форма кузова). Вивчаючи новий автомобіль, 
можна віднести його до певного класу, порівнюючи атрибути з відомим визначенням. Ті ж 
принципи можна застосувати і до покупців, наприклад, класифікуючи їх за віком і соціальній 
групі. Крім того, класифікацію можна використовувати в якості вхідних даних для інших 
методів. Наприклад, для визначення класифікації можна застосовувати дерева прийняття 
рішень. Кластеризація дозволяє використовувати загальні атрибути різних класифікацій з 
метою виявлення кластерів.  

Кластеризація. Досліджуючи один або більше атрибутів, або класів, можна згрупувати 
окремі елементи даних разом,  отримуючи структурований вивід.  На простому рівні при 
кластеризації використовується один або кілька атрибутів в якості основи для визначення 
кластера подібних результатів. Кластеризація корисна при визначенні різної інформації, бо 
вона корелюється з іншими прикладами, так що можна побачити, де подібності і діапазони 
узгоджуються між собою. Метод кластеризації працює в обидві сторони. Можна припустити, 
що в певній точці мається кластер, а потім використовувати свої критерії ідентифікації, щоб 
перевірити це. Метод кластеризації можна застосувати і у зворотний бік: враховуючи певні 
вхідні атрибути, виявляти різні артефакти.  

Прогнозування - передбачає аналіз тенденцій, класифікацію, зіставлення з моделлю і 
відношення. Наприклад, використовуючи дані по авторизації кредитних карт, можна 
об'єднати аналіз дерева рішень попередніх транзакцій людини з класифікацією і 
зіставленням з історичними моделями з метою виявлення шахрайських транзакцій. Якщо 
покупка авіаквитків в США співпадає з транзакціями в США,  то цілком імовірно,  що ці 
транзакції справжні. 
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Послідовні моделі. Послідовні моделі, які часто використовуються для аналізу 
довгострокових даних - метод виявлення тенденцій, або регулярних повторень подібних 
подій. Наприклад, за даними про покупців можна визначити, що в різний час року вони 
купують певні набори продуктів. За цією інформацією додаток прогнозування купівельної 
корзини, грунтуючись на частоті та історії покупок, може автоматично припустити, що в 
корзину будуть додані ті чи інші продукти.  

Дерева рішень. Дерево рішень, пов'язане з більшістю інших методів (головним чином, 
класифікації та прогнозування), можна використовувати або в рамках критеріїв відбору, або 
для підтримки вибору певних даних в рамках загальної структури. Дерево рішень починають 
з простого питання, яке має дві відповіді (іноді більше). Кожна відповідь призводить до 
наступного питання, допомагаючи класифікувати та ідентифікувати дані або робити 
прогнози. На рисунку 2 наведено приклад класифікації видачі кредита.  

Дерева рішень часто використовуються з системами класифікації інформації про 
властивості та з системами прогнозування, де різні прогнози можуть грунтуватися на 
попередньому історичному досвіді, який допомагає побудувати структуру дерева рішень і 
отримати результат. 

На практиці дуже рідко використовується тільки один з цих методів. Класифікація та 
кластеризація - подібні методи. Використовуючи кластеризацію для визначення найближчих 
сусідів, можна додатково уточнити класифікацію. Дерева рішень часто використовуються 
для побудови і виявлення класифікацій, які можна простежувати на історичних періодах для 
визначення послідовностей і моделей.  

При всіх основних методах часто має сенс записувати і згодом вивчати отриману 
інформацію. Для деяких методів це абсолютно очевидно. Наприклад, при побудові 
послідовних моделей і навчанні в цілях прогнозування аналізуються історичні дані з різних  
джерел та примірників інформації.  
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Рис. 2. Дерево рішень 
 

Інтелектуальний аналіз даних - це не тільки виконання деяких складних запитів до 
даних, що зберігаються в базі даних. Незалежно від того, чи використовується SQL, бази 
даних на основі документів, такі як Hadoop, або прості неструктуровані файли, необхідно 
працювати з даними, форматувати або реструктурувати їх. Потрібно визначити формат 
інформації, на якому буде грунтуватися метод і аналіз. Потім, коли інформація знаходиться в 
потрібному форматі, можна застосовувати різні методи (окремо або в сукупності), які не 
залежать від необхідної базової структури даних або набору даних. 
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Основна частина. За останні десятиліття відбувся інтенсивний розвиток 
автоматизованих інформаційних систем, в тому числі в таких областях, як мережеві 
технології Internet, способи зберігання і представлення знань, мови та інструментарію 
програмування, методи штучного інтелекту, алгоритми розподілених і хмарних обчислень і 
т. д.  

Науково-технічні досягнення в галузі штучного інтелекту вплинули на формування 
нових і трансформацію старих класів інформаційних систем - інтелектуальні інформаційні 
системи, системи інтелектуального аналізу даних, експертні системи, системи підтримки 
прийняття рішень і ін. На жаль, всі сучасні інструментарії в більшості випадків розрізнені, 
вирішують частково предметні задачі або підлягають одному класу систем. Разом з тим 
рівень їх автоматизаціі дозволяє зробити висновок про можливість розробки «над-системи», 
інтегруючи в її складі всі найбільш розвинуті інструментарії (підходи, методи, моделі, 
алгоритми, технології) у вигляді інтелектуального сховища знань і автоматизації процесу 
інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень.  

Підвищення ефективності використання накопиченої в електронному вигляді 
інформації (банків даних, репозиторіїв, баз знань і ін.) шляхом інтеграції та уніфікації 
форматів збереження і процедур обробки, призвело до розвитку Web- технологій, заснованих 
на методах інтелектуального аналізу даних (data mining). Таким чином, стає актуальною ідея 
створення інтегрованої web-системи інтеллектуального сховища знань і автоматизації 
процесу інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень.  

Специфіка системи інтелектуальної обробки даних накладає значний відбиток на 
методологію і технологію її розробки. Технологія створення системи інтелектуальної 
обробки даних має свої суттєві особливості і відрізняється від процесу проектування і 
розробки інших інформаційних та програмних систем. Ці відмінності в чималому ступені 
визначаються тим, що системи інтелектуальної обробки даних представляють собою 
інтелектуальні інформаційні системи, що базуються на ідеях, принципах і методах штучного 
інтелекту. Подібні системи вимагають для своєї реалізації спеціалізовані підходи, методи і 
технології,  в значній мірі відмінні від класичних способів розробки програмних систем.  
Разом з тим постійно зростаючий інтерес до штучного інтелекту сприяє все більш широкому 
впровадженню і застосуванню інтелектуальних систем в різних прикладних областях. 
Розробка систем штучного інтелекту (експертно-орієнтованих систем, систем data mining, 
перекладу, машинного зору і т.д.) поступово виходить на промисловий рівень, набуває рис 
індустрії. Це призводить до того, що до подібних систем пред'являтися ті ж вимоги, що і до 
традиційних програмних продуктів.  

Специфіка системи інтелектуальної обробки даних полягає в тому, що розробка і 
реалізація інтелектуальних інформаційних систем досить тривалий і трудомісткий процес, 
який ще повністю не відпрацьований і нерідко вимагає нових ідей і рішень, вимагає 
використання неординарних підходів, методів, технологій і засобів. В результаті 
ефективність і якість одержуваної системи значною мірою визначається талантом і досвідом 
її розробників. Крім того, проблема реалізації пов'язана ще і з вибором відповідних засобів 
розробки, які представляють собою окрему складну задачу. Сучасні аналітичні інформаційні 
системи набувають характерні риси та особливості програмних систем, заснованих на 
алгоритмах інтелектуального аналізу даних, експертних систем, систем штучного інтелекту 
та машинного навчання. Виділимо наступні фундаментальні ознаки системи інтелектуальної 
обробки даних, що визначають її як інструмент експертної підтримки прийняття рішень: 

- здатність до вирішення широкого кола завдань в деякій неформалізованій проблемній 
області;  

- здатність витягати знання, з даних і представляти їх у вигляді формалізованих 
моделей знань;   

- моделювання механізмів інтелектуальної діяльності людини; 
- використання знань про предметну область;   
- застосування евристичних методів вирішення задач;   
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- здатність до пояснення отриманого рішення; 
- висока продуктивність, і т.д.  
Платформа інтелектуального аналізу даних надає наступні можливості:  
- надається робочий простір (аутентифікація і авторизація, засоби завантаження  і 

редагування файлів);  
- бібліотека готових підсистем аналізу та алгоритмів, в тому числі: класифікація та 

кластеризація, побудова правил і дерев рішень, нейронні мережі, генетичні алгоритми, 
статистичні алгоритми і т.д. ;   

- засоби побудови автоматичного колективного рішення на підставі алгоритмів;  
- засоби аналізу ефективності навчання на основі даних;  
- імпорт/експорт вхідних даних і результатів навчання;  
- візуалізація результатів аналізу.  
До стратегічних планів відноситься можливість розширення функцій користувача по 

створенню та коригуванню індивідуальних розділів бібліотеки алгоритмів, в тому числі:  
- редактор для складання нових алгоритмів на основі метамови;  
- можливість викладати алгоритми в публічний доступ;  
- можливість будувати сценарії з використанням алгоритмів аналізу;  
- інтеграція з бізнес-процесами користувачів/замовників (сервер автоматично по 

завершенні аналізу або навчання буде відправляти спеціально сконфігуровані дані на сервер 
замовника, тим самим, буде організований автоматичний вивід даних в систему замовника).  

- робота з сервером (автоматичне введення даних в систему інтелектуальної обробки 
даних).  

Система інтелектуальної обрботкі даних представляє собою програмно-апаратний 
комплекс, що налаштовується на використання різних класів розпізнавання, мов і форматів 
представлення даних і знань, апарату синтезу та аналізу модельних представлень, а також 
орієнтована на надання послуг у сфері вирішення наукових і прикладних задач обробки 
різноманітних даних. Комплекс інтегрує в своєму складі високопродуктивне апаратне 
забезпечення (у тому числі потужні обчислювальні сервери,  обширні дискові сховища) і  
ефективне програмне забезпечення, призначене для вирішення широкого спектру завдань 
інтелектуального аналізу даних та допускає налаштування і розширення підтримуваних 
функцій.  

Система інтелектуальної обробки даних характеризується наступними особливостями:  
- доступ до системи забезпечується за допомогою мережі Інтернет. Більшість функцій 

системи може використовуватися через веб-інтерфейс, що працює з браузером. При 
необхідності  роботи з конфіденційною інформацією в системі забезпечується шифрування 
переданих і збережених даних (зокрема, для доступу може бути використаний протокол 
HTTPS);  

- основна частина послуг і ресурсів системи надається тільки для зареєстрованих 
користувачів. Деякі з ресурсів системи, наприклад загальновідомі інформаційно-довідкові 
матеріали, відкриті для широкого доступу і не вимагають регістраціі для використання; 

- зареєстровані користувачі отримують можливість доступу до всього спектру послуг і 
ресурсів системи. Набір послуг, що надаються і ресурсів, а також їх якісні та кількісні 
характеристики та обмеження визначаються відповідно до статусу користувача в системі і 
можуть з часом змінюватися залежно від його вимог і завдань;  

- робота в рамках системи здійснюється відповідно до концепції «проектів». Для 
рішень своїх задач користувач за допомогою програмного забезпечення системи організовує 
(створює) один або кілька проектів. Для кожного проекту користувач може орендувати і 
використовувати (в рамках існуючих обмежень) послуги та ресурси, необхідні йому для 
розв'язання відповідних задач.  Автор (власник)  проекту може надати до проекту доступ 
іншим користувачам або їх групам і при необхідності надати кожному користувачу або групі 
набір прав, що визначають можливості і допустимі операції при роботі над цим проектом. Дії 
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всіх користувачів, що працюють в рамках проекта, протоколюються в системі і можуть бути 
надалі проаналізовані і в ряді випадків скасовані;   

- система інтелектуальної обробки даних надає програмний інтерфейс, що дозволяє 
стороннім додаткам і веб-сайтам взаємодіяти з системою по протоколу HTTP і 
використовувати її ресурси за певними процедурами;   

- користувачі, яким потрібно підвищений рівень безпеки та/або які з яких-небудь 
причин не хочуть або не можуть передавати і зберігати в системі свої дані, мають 
можливість отримати і встановити на своїх комп'ютерах спеціальне клієнтське програмне 
забезпечення, що дозволяє в автономному режимі (без підключення до мережі Інтернет) 
використовувати основні функції системи інтелектуальної обробки даних і виконувати 
обробку та аналіз даних локально. При наявності з'єднання з Інтернет клієнтський додаток на 
вимогу і під керуванням користувача може здійснювати повну або часткову синхронізацію 
своїх проектів з системою; 

- система є розширюваною в аспекті підтримуваних функцій і, відповідно, адаптується 
під різні класи розв'язуваних завдань. До складу системи входять інструментальні і 
програмні інтерфейси (API),  що дозволяють її користувачам додавати нові функції і модулі 
та робити їх доступними для інших користувачів.  

Основні функції системи інтелектуальної обробки даних:  
- система надає засоби для вирішення задач з наступних областей: статистична обробка 

даних (кореляційний і регресійний аналіз, дисперсійний аналіз і т. п.), розпізнавання образів 
(класифікація з навчанням), кластеризація (класифікація без навчання), ідентифікація 
(виявлення розпізнавальних ознак досліджуваних об'єктів), прогнозування (визначення 
тенденцій розвитку процесів), витяг знань з даних (data mining) і текстів (text mining). 
Завдяки відкритій архітектурі і API системи набір підтримуваних класів задач може бути 
достатньо просто доповнений, в тому числі за рахунок використання модулів сторонніх 
розробників; 

- система підтримує імпорт даних з різних джерел, в тому числі з текстових файлів у 
форматі CSV,  XML  і HTML,  з електронних таблиць в форматі Excel  і OpenDocument,  з 
реляційних баз даних,  а також з веб-додатків і служб,  таких як таблиці Google,  бази даних 
Zoho Creator або служби Яндекса. Крім того, дані можуть вводитися, змінюватися та 
редагуватися безпосередньо через інтерфейс системи. Експорт даних і результатів може бути 
виконаний в файли різних форматів,  зокрема CSV,  XML,  HTML,  PDF,  RTF,  Excel,  JPEG,  
PNG. Крім зазначених, в систему можуть бути інтегровані інші конвертери імпорту/ 
експорту, що забезпечують роботу зі специфічними форматами і джерелами даних;  

- система містить інструменти, що забезпечують можливості для візуалізації та 
графічного представлення вихідних даних і результатів їх обробки в різних формах, у тому 
числі у вигляді графіків і діаграм, а також для формування різноманітних звітів, які можуть 
бути опубліковані в рамках системи або експортовані для подальшого використання поза 
системою;  

- система включає інтерактивні підручники, довідники та модулі тестування з тематики 
інтелектуальної обробки даних, покликані навчити користувачів ефективному рішенню 
відповідних задач за допомогою системи, а також підвищити їх рівень знань щодо моделей і 
методів обробки даних. Крім того, система надає можливості для організації на її базі 
електронних навчальних курсів та проведення автоматичного тестування знань для різних 
предметних областей;   

- для кожного користувача система створює веб-сайт, функціонуючий в рамках системи 
і доступний іншим користувачам системи. На своєму сайті користувач може агрегувати і 
публікувати будь-які матеріали, що не суперечать прийнятим в системі правилами, і при 
необхідності обмежувати до них доступ.  Крім змісту,  користувачі в певних межах можуть 
змінювати оформлення і структуру своїх сайтів;  

- система підтримує різні комунікаційні сервіси для спілкування користувачів між 
собою і отримання зворотного зв'язку від них, до числа яких належать обмін електронними 
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повідомленнями (у тому числі чат в режимі реального часу) і списки розсилки, підписка на 
новини та інформування про зміни що відбуваються в системі, тематичні форуми та дискусії, 
проведення опитувань і голосувань.  

Система управління інтелектуальною обробкою даних - це програмний комплекс, що 
дозволяє автоматизувати процес управління як сайтом в цілому, так і елементами в рамках  
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Рис. 3. Концептуальна схема системи інтелектуальної обробки даних 
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сайту: макетами сторінок, шаблонами виведення даних, структурою, інформаційним 
наповненням, користувачами і правами доступу, а також додатковими сервісами: списки 
розсилки, ведення статистики, пошук, засоби взаємодії з користувачами і т. д.  

Проектні рішення в рамках розробки інтелектуального сховища знань і автоматизаціі 
процесу інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень разом з технологіями 
інтелектуального аналізу даних, методами штучного інтелекту, моделями подання 
інформації, електронними базами по різних предметних областях слугують інструментом для 
підвищення ефективності наукової, інноваційної та освітньої діяльності, а також в 
промисловості, в економіці, в медицині і т. д.  

Практична реалізація проекту дозволить використовувати його як самоналаштовуючу, 
адаптивну, відкриту інтелектуальну інформаційну систему з інтегрованими функціями 
експертної системи і підсистеми інтелектуального аналізу даних.  
Концептуальна схема системи інтелектуальної обробки даних представлена на рис. 3. 

Запропонований математичний апарат і методика його використання в процесі аналізу 
даних є інструментом наукової оцінки та формального обгрунтування прийнятих інженерних 
рішень в різних областях прогнозування, класифікації, прийняття рішень. 

Висновки. Незалежно від того, чи використовується SQL, бази даних на основі 
документів, такі як Hadoop, або прості неструктуровані файли, необхідно працювати з 
даними, форматувати або реструктурувати їх. Потрібно визначити формат інформації, на 
якому буде грунтуватися метод і аналіз. Потім, коли інформація знаходиться в потрібному 
форматі, можна застосовувати різні методи (окремо або в сукупності), які не залежать від 
необхідної базової структури даних або набору даних. 

Пропонуються технічні рішення по структурі, функціям та організації інструментарію 
інтелектуального аналізу даних, заснованого на технології WEB систем. Формулюються 
стратегічні напрямки розробки програмної системи для підвищення ефективності обробки 
великих масивів електронних даних для задач інтелектуального аналізу, класифікації, 
навчання, прогнозування.  
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д.т.н., проф. Ленков С.В., к.т.н., доц. Джулий В.Н., Горбатюк А.М., Берназ Н.М. 
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ 

ДАННЫХ 
 

В статье проведен анализ принципов построения системы интеллектуальной обработки 
данных. Рассмотрены методы и решения интеллектуального анализа данных, разработка 
таких решений с помощью существующего программного обеспечения и инструментария.  

Предлагаются технические решения по структуре, функциям и организации 
инструментария интеллектуального анализа данных, основанного на технологии WEB систем. 
Формулируются стратегические направления разработки программной системы для 
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повышения эффективности обработки больших массивов электронных данных для задач 
интеллектуального анализа: классификации, обучение, прогнозирование.  

Ключевые слова: интеллектуальная обработка данных, программные системы, 
алгоритмы, база данных и знаний, информационная система. 
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CONCEPTUAL DIAGRAM OF A DATA MINING 
 
This article analyzes the principles of system building data mining. The methods and data mining 

solutions, development of solutions using existing software and tools.  
We offer technical solutions for the structure, function and organization of data mining tools based 

on WEB technology systems. Formulated strategic directions of development of a software system to 
improve efficiency of processing large volumes of electronic data mining tasks. classification, training, 
forecasting.  
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CONCEPTUAL MODEL OF HEI EDUCATION QUALITY MONITORING BY  

PRINCIPLE OF COMBINED CONTROL  
 

In the article are developed the models of monitoring of quality of education in Higher Educational 
Institutions (HEI), built up in accordance with the state requirements and standards in the field of quality 
of education that can exist in the educational process of HEI. The analysis of developed models was 
conducted. The developed model of monitoring of quality of education in HEI will help the head of HEI to 
correct an educational process and as a result, will allow to meet a demands of the state in the field of 
increasing the quality of specialists training   
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Problem statement in general, its connection with significant scientific or practical tasks. 
Obtaining of high-quality education directly depends on the quality of requirements to education 
(goals, standards and norms), quality of resources (programs, human resource potential, applicant 
contingent, material and technical support, finances, etc.), and quality of educational processes 
(scientific and educational activity, management, educational technologies), which directly ensure 
training of specialists [3, 5]. 

Problem of education quality is nation-wide, on which the competitive ability of the state and 
entry of Ukraine on the world educational market depend. One of the most important aspects of 
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solution of this problem is introduction of modern high-technology adequate system of higher 
education quality management at the state and regional level, and at the level of higher education 
institution (hereinafter HEI). The goal of education quality management system is to increase 
efficiency of training of highly qualified specialists in accordance to the requirements of state and 
international standards at the level not lower than the specified. 

Analysis of the latest studies and publication on topic. The quality of specialists training is 
“an integral index of education state and students’ level of knowledge” [8]. It includes a number of 
features which characterize the mastering of knowledge system and the ability to use it in course of 
activity.  

The quality of educational result is “personal qualities that are fixed through the categories of 
culture, civil maturity, levels of knowledge, skills, creative abilities, motivation, i.e. levels of 
professionalism and universalism” [8]. 

One of the most important characteristics of educational process management is the quality of 
specialists training. It is determined by the degree of soundness of three main positions: goal of 
study (what for to teach), content of study (what to teach), and teaching measures and principles of 
process organization (how to teach). The success and efficiency of teaching process is determined 
by the content of education and technology of activity of both scientific and educational personnel 
and commanders, and the students as well.  

V.P. Bespalko [1] underlines that the main characteristics of education quality are: quality of 
knowledge and satisfaction with the educational process of students (and not teachers!). S.E. 
Shyshov and V.A. Kalney distinguish such main characteristics of the education quality [4]:  

- progress of students in acquired knowledge, abilities, and skills;  
- study skills (observance and search of information, search of analogies and understanding of 

essence, transfer of information, evaluation of performed work, etc.); 
- attitude to study, including motivation, interest, ability to focus, cooperate, and work 

efficiently. 
By quality of education we understand the characteristic of educational process which 

determines its state and efficiency according to the requirements of the customer and expectations 
of educational process subjects with observance of the requirements of higher education state 
standard [6]. The quality of education is determined by a number of indices which characterize 
various components of educational process and its results. In our opinion, the main factors which 
affect the quality of educational process may be: 

- teacher – the base of the process since he/she transfers not only knowledge but experience, 
skills and life position; 

- student; 
- study and life environment, including information environment; 
- study motivation; 
- study and response of educational process to the change of external environment; 
- modularity of study (as an instrument of innovative process); 
- competitive ability of educational cycle on Ukrainian and foreign markets which is 

connected with recognition of specialist’s qualification; 
-creation of conditions for cyclic update of knowledge in course of life (the person being 

taught shall remain the student of HEI even after graduation). 
The key chain in education quality control is educational institution, since it bears 

responsibility for the quality of education of its graduates with the possibility for HEI manager to 
adjust his/her activity in order to achieve the level of education quality of graduates not lower than 
the specified. Therefore, in order to ensure the high-quality level of education it is reasonable to 
consider adjustment of teaching and educational process (hereinafter – TEP) at two levels – at the 
level of state and at the level of higher education institution. Fig. 1 shows basic quality indices 
which affect obtaining of high-quality education by HEI graduates by two-level distribution. 

Education quality at the state level [5] is achieved by fulfillment of state requirements to 
personnel, educational and methodological, material and technical support of study process, 
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creation of efficient and adequate normative and legal support of educational activity. At HEI level 
it is achieved by observance of the requirements to qualitative and quantitative composition of 
research and educational staff, educational and methodological support, TEP planning and 
organization (ensuring of high-quality level of educational and vocational qualification (hereinafter 
– EVQ) of graduates), material and technical support, study of labor market for future graduates, 
analysis of their professional activity by references from the army.  

Normative and legal support of higher education consists in corresponding laws of Ukraine, 
Decrees of the President of Ukraine,  resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine,  orders of 
the Ministry of Education and Science of Ukraine, orders of the Ministry of Defense of Ukraine, 
standards of higher education (state, branch, HEI standards), and other normative and legal 
documents.  

TEP planning and organization in HEI presupposes availability of all types of study – 
auditorium, practical, courseworks and diploma projects, independent work of students with 
introduction of up-to-date educational technologies, advanced experience, etc.  

Control of EVQ realization in HEI is carried out at the stages of internal and external control, 
including in course of accreditation and state certification. Due to the fact that TEP realization 
control is an integral part of educational process, it is reasonable to consider adjustment control of 
the  mentioned  process  from  the  point  of  view  of  improvement  of  teaching  quality,  and  TEP  
monitoring will give the HEI manager the possibility to determine its compliance with the desired 
result and to detect the trends toward development (degradation). 

Also, forming of boundary (reference) values of the graduate’s education quality is affected 
by both external and internal factors. External factors include state demand, condition of labor 
market, demographic situation in the country, customer’s requirements to graduate, etc. Internal 
factors include internal guiding documents of HEI, list of qualifications and specializations, 
qualitative and quantitative composition of staff and their qualifications, HEI rating, staff list, etc. 
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Fig. 1. Indices which affect obtaining of high-quality education by HEI graduates  
 
Since  HEI  is  directly  responsible  for  high  level  of  graduate’s  EVQ,  the  article  offers  to  

consider (at HEI level) the following basic indices of education quality: quality of study activity, 
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and quality of scientific and scientific and technical work Fig. 2 represents quality indices of 
educational activity with decomposition into lower levels: quality of study results (concerns 
students) and quality of discipline teaching (concerns teachers). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 2. Quality indices of educational activity  

Fig. 3 shows quality indices of scientific and scientific and technical work which concern both 
the teacher and the student. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3. Quality indices of scientific and scientific and technical activity  

 
Adjustment control system implemented in course of educational process and quality of 

teaching are closely interdependent. Adjustment control, being the part of TEP, shall comply with 
quality requirements; at the same time complex system of adjustment control, maximally realizing 
teaching and educational functions, gives the possibility to improve the start and to increase the 
efficiency of TEP according to the requirements of the state standard.  

Formulation of article goals. The goal of this article is to develop the conceptual model of 
HEI education quality monitoring which will give the possibility to formalize and typify analytical 
information about the state of teaching and educational process which take place on HEI, and to 
give and offer to HEI manager alternative decisions needed for prompt making of efficient decision 
of timely taking of adjustment measures in order to achieve the education level not lower than the 
specified.  

Presentation of basic material. Main conditions for normal functioning of HEI consist in 
maintenance of education quality indices y(t)  at  the  level  not  lower  than  the  specified.  If  one  or  
several indices start deviating from the specified level of approximation yп(t), it is necessary to 
detect in time t1 and to remove the reason of such deviation ∆ in the shortest time t2 by forming the 

Educational activity 

- quality of compliance of discipline 
contents; 
- professional competence of 
teacher; 
- quality of application of up-to-
date teaching technologies; 
- attitude to studied discipline  

- quality of acquired knowledge, abilities, 
and skills; 
- motivation level of the student; 
- cognitive activity; 
- degree of mastering; 
- level of fermedness of professional 
competence; 
- total of abilities and skills to professional 
and personal self-development. 

Quality of discipline 
teaching  

Quality of study results 

Scientific and scientific and technical 
activity  

Publication of 
scientific 
articles 

papers, essays  

Participation in 
scientific 

conferences, 
workshops 

Results of 
work in 

military and 
scientific 

association  

Results of 
participation in 
inventive and 
rationalization 

activity 

Obtained 
grant, award, 
scholarship 



 194 

control action on separate part of teaching and educational process. The task consists in continuous 
control (monitoring) of quality indices of education on HEI, and, in case of their degradation, to 
find the reason of such deterioration, and to give to the manager alternatives for making of 
adjustment decision. Fig. 4 shows possible process of knowledge acquisition with the 
corresponding process of TEP adjustment for achievement of knowledge acquisition level not lower 
than the specified yп(t). 

D

 
Fig. 4. Education curve, where: 1- ideal educational process; 2- expected (planned) educational 

process; 3- educational process requiring adjustment; 4- part of teaching and educational process 
which is being adjusted 

 
Reasons for deviation from the specified level of knowledge acquisition yп(t) at control time 

point t1 are possible duet to action of different disturbing activities which lead to deterioration of 
educational process quality [6]. Deviation ∆ due to various reasons may reach inadmissibly high 
values which result in disturbance of TEP ensured by management object. Therefore, there arises 
the task of decrease of deviation of initial values of objects from the values required. Since this task 
is the main one, it can be solved with the help of methods of management theory. 

It is clear that TEP organization control is only the part of management process which 
develops study, cognitive and intellectual capabilities of students. Important is not only the fact of 
teaching and educational activity management, but the specific type of management system. 

Education quality management system in HEI shall consist of four interdependent 
subsystems: 

- quality planning – setting of TEP parameters; 
- quality ensuring – setting of TEP adjustment area; 
- quality control – TEP shall be measured; 
- quality improvement – TEP shall be improved. 
An important characteristic of TEP management is the type of information process used for 

transfer of management signals which may be scattered or addressed.  
In case of scattered information process, information from teacher id directed at all students 

without  account  of  whether  each  of  them  is  able  to  understand  it  or  not  (information  without  
specific address). Educational methods and organizational forms used by now are based mainly on 
scattered information processes: professor teaches students assuming that all of them are listening to 
him and understand him. The majority of methods presuppose application of scattered information 
processes. When using such processes, most of time is dedicated to explanation of the material by 
the teacher. All modern textbooks are based on scattered information processes. 

At the same time, didactics has long time ago formulated the principles of individual approach 
to every student in course of teaching and education. In order to solve this task, it is necessary to 
substitute scattered information processes with addressed ones. 

In case of addressed information process, the teacher forwards information to one specific 
address with account of personal characteristics and abilities of the student: his qualifications and 
motivation. Work of a tutor with individual student is a typical example of addressed information 
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process. Addressed information process can be realized only in individualized ty of teaching which 
is  carried  out  with  the  help  of  tutor  or  computer.  There  is  a  possibility  of  partial  application  of  
addressed information process when teaching process is partially individualized, i.e. teaching 
quality is controlled by one or several parameters. For instance, only “level of mastering” parameter 
is observed. Total of this information is reduced to content modules. 

Content modules formulated in such manner may then be combined into separate blocks, and 
further into teaching disciplines by unity of education goals. At the same time, it is necessary to 
accurately determine the subject of each teaching discipline, not to make mistakes that occurred 
earlier, and to determine the position of this discipline in the system of continuous training. Each 
content module includes corresponding set of teaching elements (questions), the total of which 
determine the scope of each teaching discipline. 

TEP control may be classified as open and closed type.  
As  a  rule,  open  control  is  carried  out  by  means  of  control  and  adjustment  of  the  process  of  

study of teaching discipline (hereinafter – TD) by its final result (correspondence of the coefficient 
of mastering of teaching discipline Kα to the specified level yп(t)). An example of TEP open control 
may be the work of student according to ordinary, previously written algorithm which has specific 
order of actions and final result. If the student faces any difficulties in course of work, he is usually 
unable to find the way out of complicated (non-standard) situation. In this case the control action 
depends on whether the complication is standard for the student, i.e. provided for in the algorithm, 
or not. If it is not provided for, and the algorithm has no indications on what to do, the control 
action is absent, and the student addresses to the teacher, or makes mistakes of which he becomes 
aware at the end of work. 
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Fig. 5. Generalized algorithm of teaching discipline study control in case of open management of 
educational process  
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algorithm, all the students achieve the specified goal. Fig. 5 shows the generalized algorithm of 
teaching discipline study control by teacher which may exist only in case of open control of 
educational process. 
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which will give them possibility to qualitatively fulfill j-respective functions of professional 
activity. It is reasonable to check the above-mentioned with the help of evaluation calculation 
algorithm [7] by 100-point scale (Table 1). 

Table 1 
Evaluation table 

100-point scale Mark under national scale and 
University scale  

90 – 100 5 excellent 
85 – 89 
75 – 84 4 good 

65 – 74 
60 – 64 3 satisfactory 

1 – 59 2 unsatisfactory 
 
Comparison of the final rating R for discipline (module, block, etc.) study to maximum rating 

for discipline study maxR )100( max =R  gives the possibility to obtain the coefficient of teaching 
discipline (module, bloc, etc.) mastering aK : 

maxR
RK =a   

Finding of aK  is an operation for determination of the quality of teaching discipline (module, 
block, etc.) mastering. Coefficient of mastering is subject to normalization )10( ££ aK . By 
coefficient of mastering one may judge about the completion of discipline (module, block, etc.) 
study. The study results [1] show that at 75,0³aK  the process of study may be considered as 
completed the student is able in his further activity to improve his knowledge in course of self-
education. At 74,0³aK  the student makes systematic mistakes in his further activity and is not 
able to correct them on his own. Thus, the process of study can be considered completed only at 

75,0³aK . If not, going to new material is the same as training an “undertrained”. There is nothing 
worse than undertrained a proverb says, and it is true, since the undertrained has no doubts in his 
incompetence and does not want to upgrade his skills.  

Value of 75,0³aK  as an indicator of discipline (module, block, etc.) study completion and 
beginning of self-education corresponds to the didactic idea of these processes, but does not take 
into account social peculiarities of studied activity and formed mastery of the student. At the stage 
of self-education )0,175,0( ³³ aK  the student improves his skills but making his own mistakes. In 
some types of activity such self-improvement is inadmissible because it can be socially dangerous, 
for example in work of a driver, pilot, doctor, etc.  [1].  In such cases the lower permissible 
boundary of completion of the discipline (module, block, etc) study shall be raised.  

It is known that for any information process the necessary and integral components are 
channels and means of information receipt by the subject (student) or computer system. Channels of 
information receipt (or information channels) are the sense organs with the help of which the 
subject  receives  the  information.  In  this  context  the  means  of  information  receipt  are  any  means  
which give the student the possibility to activate the suitable information channels.  

For the study process, the main information channels are optic, auditory, tactile, taste, etc. 
Each of them may become the priority channel in course of study depending on goals, content, 
character, and method of organization of TEP.  

Depending on means of forming of control action we may distinguish the following principles 
of control [2]: by disturbance, by deviation of controlled value from the required one; combined 
control. All these types of control also concern the organization of TEP in HEI.  
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Using fundamentals of automatic control theory and expert evaluation method [2] let’s build 
the models of TEP monitoring system in HEI by the specified graphical description of teaching and 
educational process [1]. 

Using fundamental provisions of automatic management theory and expert essesment method 
[2] by defined graphical description of teaching and educational process [1] we shall build 
monitoring system models of TEP and HEI.  

If under the factor which causes deviation of controlled value from essential value it shall be 
understood as any disturbance and it is corresponded by management principle by disturbance if 
this factor is represented as change of essential value of controlled value, we have management 
principle by assigned action [2]. When managing by disturbance there shall be assigned a task for 
compensation of influence of disturbance action on controlled value and in case of assigned action 
management the task consists in achievement of more definite reproduction of this assigned action 
or its functions by this value.   

In system with disturbance management principle for formation of managing action is used 
direct information on disturbance action (i.e. information on reasons causing deviations). That’s 
why in such systems there possible full compensation of influence of disturbance action on 
controlled action, i.e.possible achievement of invariant (independence) of controlled value relative 
to given disturbance action. With analysed method it is possible to compensate influence each of 
disturbance actions separately. However, in practice [1, 2] it is cannot be obtained to compensate 
influence of all disturbance actions as major part of actions are not defied measuring and under 
compensation of all disturbance actions a complicated system is obtained. In practive only major 
disturbance actions are compensated which are mostly influence controlled value. System with 
disturbance management principle is open automatic management system (hereinafter – AMS). In 
this system management process does not depend on results (value is controlled is not measured and 
there no actions performed if it does not respond essential value) and there is observed only direct 
action   

AMS with disturbance management princiole has the following disadvantages: 
1) it removes influence only of major disturbance action under which compensation channels 

are built;  
2) there appear deviations of controlled value from essential value with change of other 

disturbance actions under which there are no compensation channels; 
3) in these systems as in open there appear deviations of controlled value with change of 

object characteristics and system elements; 
4) applying of disturbance management principle is limited by objects characteristics of which 

are known  (they can be define). 
Management principle under assigned action is used when essential value of controlled value 

is changed (TEP) and by main factor which causes significant deviation of this value from the 
essential value, is change of assigned action on the input of іnertial object (initial system).   

Management principle by assigned action (fig. 6) consists in that for removing and reducing 
of deviation for controlled value from essential value appeared due to object inertia (of initial 
system) when changing of assigned action, managing device forms management action µ(t) of the 
same assigned action including statistic and dynamic characteristics of the object (that who is 
teached). Under the influence of the latter controlled value y(t) tries to change itself in accordance 
with changes of essential value (assigned action).  

Let’s build functional scheme of ideal “ідеального TEP” by management principle of 
assigned action.  

This process may be described as integral dynamic link where x(t)  is  assigned  action  (is  
formed according to state requirements on eduction quality, standards); managing device – TEP 
(teacher’s knowledge), forms managing action µ(t) on management object (who are teached); y(t) – 
object output value which shall be remain to be equal to essential value yп(t), e.i. 
yп(t)=y(t)=x(t)=xп(t). It is constant and is described by linear function )0,(, >Î= xRxxKy a  
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where aK  is coefficient of mastering of educational subject (modules, block, etc.). For our case 
1=aK . Graph of linear function )(xfy =  is line. Equation of link dynamics: 

ò=
t

dttyktx
0

,)()(   
where k  – coefficient of link strengthening. 

         
 

Fig.6. Functional scheme of “ideal TEP” and its function graph 
 
In  this  system  control  of  TEP  organization  is  performed  on  the  final  stage,  has  situational  

character and is nondurable by realization time.   
SAC with control principle by assigned actions is considered to open system. Accordingly, 

disadvantages specific for SAC with principle by disturbance-stimulated control specific for SAC 
with control principle by assigned actions.     

Closed management presupposes continuous monitoring (individually to each element) 
according to basic characteristics of study during studying process of student and correction of this 
activity in case of deviation of set points of characteristics from prior specified reference value. 
Monitoring precedes planning and decision making, and is aimed at basic parameters of educational 
institution and has the research status but not empirical collection of material. It is realized by 
means of complex of methods and strictly developed procedures. Opposed generally accepted 
understanding of control educational monitoring is represented as form of organization, collecting, 
storing and processing of information on education quality on IHL which provide continuous 
monitoring of its status and gives opportunity to forecast development of education quality.   

By its internal constitution monitoring binds three important managing components: analysis, 
assessment and forecasting of processes in achievement of set education quality; complex of 
techniques for monitoring the processes in education; collection and data processing with the 
purpose of preparing recommendations for advisor concerning development of researched processes 
and making corrections.  

The simplest example of using closed management methods in studying of ND – means 
questioning of that who studies and immediate explanation his mistakes in mastering educational 
material, making additional exercises taking into account questioning results.    

In closed management may be distinguished direct relation which means informational 
massage from controlling device (TEP, teacher, etc.) to controlling subject – to whom is teached 
with the help of which instructions on necessary educational actions are transferred (studying 
algorithm) and feedback by means of which information is transferred from that who is teached to 
managing device (TEP, teacher, etc.) on results of fulfillment of basic operations for management 
algorithm (regulation) of TEP and its compliance with quality of educational material acquisition 
(existence of deviation from essential level of knowledge mastered). 

Management principle by deviation involves measuring of controlled variable (TEP status) 
then is compared with essential (reference) value (national standard for education quality) and 
determined hereat deviation turns into control action; latter, influencing TEP, tries to reduce or 
dispose this deviation. 

Initial value of TEP object y(t) is influenced by disturbance action L(t), put to specific point of 
the object and causes undesirable change y(t) from relevant value (fig. 7). To disturbance actions 
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should belong actions directly and negatively influence TEP, for instance – miss of classes due to 
following reasons: dismissal from classes due to recovery from an accident, being in duty, student’s 
illness,  vacation  for  family  reasons,  etc.  In  other  words  such  that  cannot  be  foreseen  and  as  
consequence compensated during studying.  

Channel through which disturbance action L(t) influences initial value y(t) of TEP we shall  
designate as disturbance channel (DC) of the object. From the other side, y(t) may be influenced by 
presenting of corresponding control action µ(t)  on  TEP  entry  obtaining  reduce  or  remove  of  
deviation y(t) from essential value. Action channel for entrance action on initial value we shall 
designate as control channel (ConCh) of the object. Channel of initial values sre summarized 
(deducted) by means of summarizer (Σ). 

Essential value of TEP yп(t) is determined by assigned action x(t) which is formed on the basis 
of “reference” values of training quality for military expert. Minimum permissible values of 
boundary requirements of national standard for achievement of minimum level of education quality 
for graduate is achieved in case when y(t)=x(t). Deviations of controlled value y(t) of essential value 
may be determined by any kind of disturbance actions (on fig. 7 is displayed one disturbance L(t)), 
as well as by change of assigned action x(t). Assigned action may be changed due to specification 
(correction) of national requirements concerning training of military expert.  

To reduce or remove deviations of controlled value y(t) of essential value it is necessary to 
develop corresponding control action µ(t) and give it to entrance of managing object (TEP). 
Controlled action when using management principle by deviation is made due to transformation of 
measured deviation β(t) of controlled value from essential value. Analytical dependence of TEP by 
management principle by deviation is as follows ])β([)μ( tft =  i.e. control action is deviation 
function β(t) of controlled value. Model consists of (fig. 7) of following blocks: “Requirements, 
standards”; “Management”, “Teaching and educational process”. Block “Teaching and educational 
process ” is object of management. 

Using principle of system approach we shall consider each block separately. 
Block “Requirements, standards” forms assigned action x(t). It determines boundary 

(reference) values of training level of military expert which he shall master y(t) for the studying 
period  at  IHL.  Boundary  values  are  assigned  by  Executive  Board  of  IHL  on  the  basis  of  current  
governing documents. Corresponding model of military-professional activity [5] is developed for 
each OKR; it represents the list of j-  service and fighting and social functions, respective i-military 
and professional, socio-professional, socio-domestic tasks, which military expert shall resolve in the 
process  of  fulfillment  of  the  above  functions,  list  and  maturity  level  of  l-skills necessary for 
resolving these tasks.  

D

 
 
 

Fig. 7. Model of monitoring system for teaching and educational process in IHL according to 
management principle by deviation  
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- list of studying elements providing attachment of specific skills to cadets (listeners); 
- list of courses which involve specific blocks of modules combined by common studying 

goals; 
- normative forms of state exams (attestation). 
Block “Management” involves following elements: transducer (Tr), intensifier (In), 

measuring element (ME), comparing element (Σ).  
Measuring element (ME) connects to output of managing object – teaching and educational 

process and measures controlled value y(t). Measured value of this volume )(з.з ty is added to 
comparing element. 

Comparing element (Σ) compares measured value of controlled value )(з.з ty  with assigned 
action x(t) and specify deviation between them: )()()(β з.з tytxt -= . Invert input of comparing 
element that signal )(з.з ty is subtracted. 

In transducer (Tr) under appropriate deviation transdusing, including object characteristics 
and system elements, is formed managing action on TEP. This action may be value proportional to 
deviation. In general, managing algorithm is more complicated function which stipulates 
introduction of  both derivative actions and integrals from deviations into controlled action 
Intensifier (In) provides by means of performing of various influences (control strengthening, 
appliying disciplinary measures, bonus awards and etc.) with strengthening of transducer output 
value to volume enough for maintaining necessary working mode of managing object.   

Block “Teaching and educational process” includes following elements: management channel 
(MCh), disturbance channel (DCh), comparing element (Σ).  

Management channel (MCh) is channel of ativity of input action on output value (academic 
staff of IHL which performs teaching). 

Disturbance channel (DCh) is a channel through which disturbance action L(t) influences 
output value of TEP. 

Comparing element (Σ) performes measuring of output values of channels Mch and Dch.   
Measuring element, comparing element, transducer and intensifier form device which controls 

block “Teaching and educational process”. TEP management is performed after measuring of 
deviation β(t) and by means of its transformation produces controlled action µ(t). The latter, being 
attached to TEP, changes controlled value so that the deviation β(t) reduces. 

Measuring element which measures controlled value on output of TEP and sends to 
comparing (system input) forms main system feed reaction.  

In monitoring education quality model (HEI) under the principle of management by deviation 
the managing action is received due to deviation transformation which may be caused by various 
factors. Accordingly, deviation in system reduces independently of which of реуыу factors it was 
determined.   

As in analized model with management principle by deviation reduces the deviation which 
appears when changing element parameters of the system, closed system is less sensible to 
parameter changes of its elements in comparison with open systems, where deviation determined by 
change their element parameters is not compensated.  

In mentioned system managing action is received due to deviation signal transformation but 
not of the fact that causes deviations, for instance, disturbance action (i.e. due to transformation of 
conclusion but not of its cause), for this reason it cannot influence backwards without delay 
comparing with disturbance action.  Consequently, management principle by deviation does not 
allow full removу of deviation i.e. does not permit to achieve absolute invariant.   

Advantages: 
1) reduce value deviation which is controlled from essential value notwithstanding factors by 

which it is determined (external disturbance actions, change of element system parameters, change 
of assigned action); 

2) less sensible to changes of element system parameters  comparing with open systems     
Disadvantages: 
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1) in simple single-circuit system it is impossible to achieve absolute invariant; 
2) problem of stability accurs in system. 
TEP management may be performed on one of its stages undr open system and 

on the orther – under closed. Such management in general is considered to be 
combined.  
Lets built concept model of combined TEP management system (fig. 8). 

In combined systems management principle by deviation is realized through feedback and 
control principle by disturbance by compensation bond. If the most significant error is caused by 
disturbance action a connection under this disturbance is introduced.  

In TEP HEI there accurs situation that directly affects the quality of education which is 
preferably to be predicted in adnvance. Such situations may include: demographic situation in 
Ukraine in 2011 when the number of people who entered HEI was too small; transfer of secondary 
schools for 12-year training program for pupils; holding the World Football Championship “Euro-
2012” (educational process of year 2012 was held in a shortened period), participation of personnel 
in parades and etc. To compensate such situations there was advised to add additional bond L1(t) 
under principle of combined management by disturbance (feedback – ZZ).  

For other situations leading to deterioration of quality in education (dismissal from classes 
due to recovery from an accident, being in duty, student’s illness, vacation for family reasons, etc. 
(such that cannot be foreseen and as a result compensate studying process)) we shall introduce 
disturbande connection L2(t).  

Analytical dependence accepts the form )](),(γ),(),β([)(μ txttLtft = , i.e. controlled action 
is a deviation function, function of disturbance actions and changes by assigned actions.  

Fig. 8 shows concept model of monitoring system of TEP HEI under principle of compined 
management where Chd1, Chd2 – disturbance channels of appropriate disturbances; TR – trancsducer 
(response level: dean’s office, academic office, department, division), In – intensifier devices 
(response level: teacher, commander of training units – regimental commanders, platoon 
commanders, division commanders). 
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Fig. 8. Concept model of monitoring system of teaching and educational process in HEI under 
principle of combined management  
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provides continuous monitoring the status of TEP and also gives the opportunity to forecast 
tendencies in development of education quality.  

Block “IAS” conncets to the output of subject of management – TEP and measures controlled 
value y(t) with assigned “reference” values. Measured value of this volume )()()(з.з tytxty -=  is 
sent to comparing element ∑. Measuring element which measures controlled value on the output of 
the object and sends it to the comparing element (system input) makes main system feedback. 

In general, there possible compensation relation in system both by disturbance and assigned 
action when for the formation of of managing action deviation, disturbance and assigned actions are 
used. Compensation relation by general disturbance (assigned action) removes error component 
which is caused by this disturbance (change of assigned action) and feedback reduces errors caused 
by secondary disturbance actions which have not any compensation relations. If compensation 
relations partially remove errors deermined by main disturbance (assigned actions) residual errors 
are reduced by feedback.  

To form managing action in combined systems there used both direct information on main 
disturbance actions (changes of assigned action) and deviation of controlled value from assential 
value which is determined by all disturbances (change of assigned action) Due to this: 

1) in combined system due to compensation relations a fuul compensation of errors may be 
achieved which are determined by main disturbance and assigned actions (it is possible to achieve 
invariant); 

2) along with opportunity of full error compensation determined by main actions, in 
combined system error reduce under feedback and are determined by secondary disturbances which 
do not have any compensation relations and also underbalanced errors from general disturbance and 
assigned action; 

3) violating conditions of disturbance compensation the occurred error is reduced by closed 
system i.e. combined system is less sensible to changes of open channels parameters than in open 
system; 

4) due to open compensation channels in combined system the problem of stability ocuurs 
less frequently than closed system has. 

Conclusions on this research and perspectives for further researches in this regard. 
Realization of such model allows: significantely reduce task dimension in perfomancing of 
management influence parameters on teaching and educational process; more deliberately approach 
to resolving of questions in quality control of навчально-виховного процесу; to response 
immediately and maximum effective on situation formed; forecast undesirable situations.  

Further research trend presupposes involves development of methods for monitoring the 
quality of education of HEI. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ ВНЗ  
ЗА ПРИНЦИПОМ КОМБІНОВАНОГО УПРАВЛІННЯ  

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

державних вимог та стандартів щодо якості освіти та можуть існувати в навчально-
виховному процесі ВНЗ. Розроблені моделі моніторингу якості освіти ВНЗ нададуть допомогу 
керівнику ВНЗ в своєчасному коригуванні навчально-виховного процесу, що в свою чергу 
дозволить досягнути реалізацію якісної підготовки військових фахівців і як наслідок 
задовольнити потреби держави, щодо підвищення ефективності підготовки 
висококваліфікованих фахівців на рівні не нижче заданого.  

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

к.т.н. Малюга А.В., к.т.н., доц. Пампуха И.В., к.пед.н. Прохоров O.A.,Ряба Л.А. 
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ВУЗА ПО 

ПРИНЦИПУ КОМБИНИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
В статье разработаны модели мониторинга качества образования ВУЗа, которые 

простроены в соответствии с требованиями государства и стандартов, применимых к 
качеству образования, которые могут существовать в учебно-воспитательном процессе ВУЗа/ 
Разработанные модели  мониторинга качества образования ВУЗа позволят оказать помощь 
руководителю ВУЗа в проведении своевременной корректировки учебно-воспитательного 
процесса, что в свою очередь позволит достичь реализации качественной подготовки военных 
специалистов и как следствие удовлетворить потребность государства в повышении 
эффективности подготовки высококвалифицированных специалистов на уровне не ниже 
заданного. 

Ключевые слова: система управления качеством высшего образования, процесс обучения, 
мониторинг. 
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ЛОКАЛІЗАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ У БЕЗДРОТОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ 
 

В статті розглянуто аспекти локалізації, основні складові завдання локалізації, 
класифікацію алгоритмів локалізації. 

Проведено аналіз методів вирішення проблеми локалізації. 
В результаті, враховуючи ряд критеріїв, було визначено найбільш перспективний метод 

локалізації, його переваги, недоліки, а також напрямки його подальшого вивчення. 
Ключові слова: бездротова сенсорна мережа, моніторинг, вузли мережі, локалізація, 

алгоритм, координати, сигнал, мультилатерація, тріангуляція, трилатерація, позиціонування. 
 
Вступ. В останні роки в усьому світі все більш пильну увагу привертають до себе 

"безпровідні сенсорні мережі"  ("Sensor  Networks",  далі БСМ).  Основною їх відмінністю від 
класичних радіомереж є використання в якості об'єктів мережі більшого числа 
надмініатюрних і дешевих пристроїв. Даний підхід до формування мережі дозволяє 
адаптувати сенсорні мережі до вирішення надзвичайно широкого спектра завдань. Зокрема 
одним з основних застосувань сенсорних мереж є створення різноманітних систем 
моніторингу та контролю. Слід очікувати що в майбутньому БСМ займуть свою нішу серед 
наявних телекомунікаційних технологій, які використовують бездротовий радіозв'язок. 

До недавнього часу питанням пов'язаним з виробництвом і розширенням БСМ вже 
присвячено велику кількість робіт, переважно зарубіжних авторів. Тематика робіт 
простягається від вузькоспеціальних питань, пов'язаних із створенням окремих компонентів 
об'єктів мережі (мікроконтролерів, давачів і т.д.) з низькою ціною та енергоспоживанням до 
проблем, які виникають при експлуатації сенсорних мереж (питання пов'язані з організацією 
роботи мережі, розробка програмного забезпечення, прив'язка місця розташування об'єктів 
мережі до географічних координат і ін.). Принципова можливість визначення координат 
окремих об'єктів мережі робить ці системи ще більш привабливими завдяки здешевленню і 
зменшенню енергоспоживання окремих пристроїв (за рахунок відсутності необхідності 
використовувати давачі GPS), спрощенню розгортання таких мереж (наприклад шляхом 
розкидання пристроїв з літака), можливості використовувати БСМ у важкодоступних місцях. 
При цьому слід зазначити, що визначення координат на сьогоднішній день фактично є 
невід'ємною частиною багатьох бездротових телекомунікаційних мереж, зокрема мереж 
стільникового зв'язку, однак незважаючи на однакові принципи визначення координат 
(геометрична тріангуляція) в силу специфіки мережі питання визначення координат в них 
вирішуються по різному. На сьогоднішній день опубліковано ряд робіт зарубіжних авторів, 
присвячених питанню визначення координат в таких мережах на основі використання 
інформації про взаємне розташування об'єктів мережі (відстаней, напрямків, азимута), 
одержуваної в процесі роботи.  Тим не менш універсального рішення,  (при відсутності 
апріорної інформації про топологію мережі, без використання звукових сигналів, без 
вирішення складних оптимізаційних задач та ін.) на разі не знайдено, а значить дана область 
актуальна для проведення подальших наукових досліджень.  

В якості першого аспекту локалізації розглянемо задання системи координат. Вона 
може бути глобальною (наприклад, якщо джерелом еталонних координат є пристрій, 
обладнаний GPS) або відносною, у разі, коли вузли використовують деякі умовні 
координати. Також виділяється локальна система координат (в випадку прив'язки відносної 
системи до локальної області, наприклад, до схеми будівлі). Другий аспект – наявність, так 
званих, опорних вузлів (reference, beacon, anchor nodes). Опорним вузлам апріорно задаються 
фізичні координати або вони обладнуються модулями глобального позиціонування GPS, 
ГЛОНАСС і т.д. Алгоритми локалізації використовують опорні вузли для визначення 
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координат інших вузлів (blindfolded, non-anchor nodes). При цьому одні алгоритми 
локалізують вузли у відносній системі координат, потім використовують кілька опорних 
вузлів для перетворення відносних координат в глобальні, інші - використовують сигнальні 
вузли для безпосереднього обчислення глобальних координат вузлів. 

Виділяють кілька основних складових завдання локалізації: метод визначення відстані 
між вузлами, алгоритм визначення положення відносно опорних вузлів, методи поліпшення 
(підвищення точності) отриманих в результаті виконання алгоритмів даних. 

Метою даної роботи є вивчення існуючих і вибір найбільш перспективних підходів до 
вирішення проблеми локалізації в БСМ. 

Серед методів визначення відстані між вузлами виділяють три класи методів: засновані 
на аналізі інформації про кути прийому сигналів, пов'язані з визначенням відстані між 
об'єктами і профілювання сили сигналу. 

Методи, засновані на аналізі інформації про кути прийому сигналів (angle of arrival, 
AOA). Інформацію про кути приходу сигналів зазвичай збирається за допомогою мікрофонів 
або радіо. Її також можна отримати, використовуючи оптичні методи зв'язку. В таких 
методах кілька мікрофонів вловлюють один і той же сигнал. Аналізуючи фазу або різницю 
приходу сигналу в різних мікрофонах, можна визначити кут приходу сигналу. Подібні 
методи дають точність порядку декількох кутових градусів [1]. Однак обладнання, необхідне 
для обчислення кута сигналу, досить складне і дороге. Крім цього, для здійснення пеленгації, 
мікрофони повинні бути на відстані, що впливає на розмір пристроїв мережі. 

Методи, пов'язані з визначенням відстані між об'єктами.  Вимірювання в цьому 
класі методів засновані на: часі розповсюдження сигналу (propagation time based 
measurements), потужності прийнятого сигналу (received signal strength based measurements), 
досяжності (connectivity measurements). 

Методи, засновані на аналізі потужності сигналів (received signal strength profiling 
techniques). Часто буває складно вибрати відповідну модель розповсюдження радіохвиль для 
використання методів вимірювань, заснованих на силі прийнятого сигналу. Також непросто 
підібрати відповідні параметри цієї моделі для конкретної реалізації БСМ. Подібні труднощі 
можуть бути подолані при використанні методів, заснованих на аналізі потужності сигналу - 
вони оцінюють становище вузлів безпосередньо виходячи з вимірів RSS (received signal 
strength). [2] Дана техніка полягає в наступному: в першу чергу створюється карта 
потужності сигналів, випромінюваних опорними вузлами в зоні, що нас цікавить. Карта 
може бути отримана, як апріорними вимірами, до введення мережі в дію (offline), так і в 
процесі роботи БСМ (online) з використанням прослуховуючих пристроїв, які розміщені в 
місцях із заздалегідь відомими координатами. Звертаючись до даної карти, звичайні вузли 
можуть оцінити своє місце розташування з використанням даних про потужність прийнятого 
сигналу. 

Алгоритми локалізації можна розділити на ті, що використовують інформацію про 
відстань між об'єктами (measurement-based, range-based) і про досяжності об'єктів 
(connectivity-based, range-free). 

Ще одна класифікація алгоритмів заснована на їх обчислювальній організації. 
Централізовані алгоритми розробляються для виконання на центральній машині з великим 
потенціалом обчислювальної потужності. Вузли збирають інформацію про фізичні 
параметри об'єкта і передають її на базові станції для подальшої обробки, після чого 
обчислені координати для кожного вузла повертаються в мережу. Централізовані алгоритми 
обходять проблему обмеженості обчислювальних ресурсів, проте завдають великі витрати на 
передачу даних на базову станцію і від неї.  Це принципове обмеження проявляється 
сильніше при зростанні мережі, при цьому основне навантаження лягає на вузли, найближчі 
до базових станцій. Частково проблема може бути вирішена встановленням декількох 
базових станцій. 

Діаметральний підхід - розподілені алгоритми. Розробляються для роботи в мережі, 
використовуючи масовий паралелізм і взаємодії між вузлами для компенсації дефіциту 
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обчислювальних ресурсів. Часто розподілені алгоритми використовують підмножини даних 
для визначення позицій кожного з вузлів окремо, тобто полегшену апроксимацію 
відповідного централізованого алгоритму, в якому враховуються і використовуються всі дані 
для єдиного обчислення координат. Розподілені алгоритми досягають надійності за рахунок 
ітеративного поширення інформації по мережі за допомогою елементарних переходів. 

Lee D. [3] пропонує поділ алгоритмів локалізації на ті, що використовують геометричні 
обмеження (geometrical confinement) та ітеративне удосконалення (iterative refinement). 
Перші оцінюють становище мети шляхом аналізу геометрії з’єднань (оцінок дистанцій) і 
вузлів (оцінок позицій). Другі визначають положення, зменшуючи помилку з використанням 
градієнтного пошуку. В Локалізації алгоритмів і стратегії для безпровідних сенсорних мереж 
[4] методи локалізації поділяються на геометричні методи (наприклад, мультилатерація, 
тріангуляція і т.д.) і методи відбитків (fingerprinting methods). Геометричні методи 
локалізують пристрої на основі оцінки властивостей певних випромінюваних елементами 
мережі сигналів. Методи відбитків являють собою двоетапний підхід. Під час першої фази 
алгоритму (offline phase) формується база даних на основі параметрів сигналів. Ця база даних 
використовується під час другої фази для визначення місця положення вузлів. 

Опишемо основні існуючі на даний момент методи вирішення проблеми локалізації. 
Почнемо з методу «DV-distance» [5].  Принцип його дії полягає в наступному.  Спочатку всі 
опорні вузли розсилають широкомовні повідомлення про себе іншим вузлам мережі. 
Повідомлення пересилаються іншими вузлами мережі крок за кроком, при цьому в 
повідомленні міститься інформація про виміряні в процесі переходів відстані між вузлами. 
Кожен вузол містить таблицю з інформацією про опорні вузли і визначає мінімальну 
відстань до кожного такого вузла. Таким чином, звичайний вузол зможе використовувати, 
наприклад, трилатерацію для оцінки свого положення при наявності відстаней до трьох 
опорних вузлів у разі розміщення вузлів на площині. 

Тріангуляцією називається процес розбиття полігональної області зі складною 
конфігурацією в набір трикутників.  При аналізі або синтезі складних поверхонь їх 
апроксимують сіткою трикутників, і в наслідку оперують з найпростішими полігонами, 
тобто з кожним з трикутників. Використання тріангуляції пояснюється наступними 
причинами: 

- Трикутник є найпростішим полігоном, вершини якого однозначно задають грань; 
- Будь-яку область можна гарантовано розбити на трикутники; 
- Для трикутника легко визначити три його найближчих сусіда, що мають з ним спільні 

грані; 
- Обчислювальна складність алгоритмів розбиття на трикутники істотно менше, ніж 

при використанні інших полігонів. 
Для наочного подання тріангуляції була змодельована математична модель за 

допомогою функції Делоне (рис. 1). Зображена на графіку складна полігональна область за 
допомогою тріангуляції Делоне була розбита в набір трикутників. Існує велика кількість 
алгоритмів позиціонування, в основному їх підходи розрізняються методами тріангуляції, які 
в свою чергу залежать від обладнання, що використовується. 
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Рис. 1. Метод тріангуляції Делоне 
 

TOA (Time of Arrival). Даний алгоритм являє собою передачу тимчасових міток між 
об’єктом і давачем. Для позиціонування об’єкта необхідно мінімум 3 давача (рис. 2). 
Відстань від давача дo об’єкта обчислюється пропорційно відмінності часової мітки, що 
прислали, і часу прийому сигналу давача. Мінусoм цього підходу є необхідність точної 
синхронізації часу на об’єкті і давачі.  

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм позиціонування TOA 22 
 

На основі цього алгоритму побудований також алгоритм обчислення положення за 
найближчим сусідом. Даний метод вимагає більше давачів, але менш потужних. 

Алгоритм RTT (Round Trip Time або Return Time of Arrival) є модифікацією ТОА, який 
підвищує точність результатів, але вимагає від давачів також уміння посилати сигнал на 
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об’єкт і навпаки,  об’єкт приймати сигнал.  Розраховує відстань до об’єкт на основі часу 
проходження сигналу до об’єкта і назад. Метод RTT не вимагає синхронізації часу на об’єкті 
і давачах. 

TDOA (Time Difference of Arrival) - положення обчислюється на основі відмінності 
декількох TOA.  Кожен TDOA  давач видає гіперболоїд в просторі,  на якому може 
знаходитись об’єкт (рис. 3). Двох TDOA давачів достатньо для визначення положення 
об’єкта. Даний алгоритм дає більш точні результати в обчисленнях.  

 

 
Рис. 3. Алгоритм позиціонування TDOA 

 
Мінусами даного методу є висока вартість давачів TDOA і витрати на додаткові антени 

та обладнання. 
Наступний метод - мультилатерації - розглянемо на прикладі однієї з його різновидів, 

елементарної мультилатерації (atomic multilateration). Суть даного алгоритму полягає в 
мінімізації похибок вимірювань відстаней з опорними вузлами.  Нехай в R2 A  -  вузол,  
координати якого слід визначити. Позначимо координати вузла A через (x0,  y0).  Bi - опорні 
вузли з координатами (xi,  yi),  i  =  1..m.  нехай δi0 -  виміряна відстань між вузлами A  і Bi. 
Кожному опорному вузлу можна зіставити функцію помилки виміряної відстані. Таким 
чином, маємо m рівнянь виду: 

   (1) 
Координати невідомого вузла A можна визначити, мінімізуючи методом найменших 

квадратів або іншими градієнтними методами наступний функціонал: 
    (2) 

Алгоритм елементарної мультилатерації дозволяє знайти положення вузла за умови 
його досяжності до трьох опорних вузлів (в R2).  Однак,  БСМ зазвичай розгортаються з 
досить обмеженою кількістю опорних вузлів і дана умова далеко не завжди виконується. Для 
подолання цієї проблеми використовуються різні удосконалення алгоритму (ітеративна 
мультилатерація, спільна мультилатерація). 
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Рис. 4. Метод позиціонування на основі віртуальних координат: 
приклад топології мережі 

 
Метод позиціонування на основі віртуальних координат характеризується тим, що 

на першому етапі алгоритму всім мобільним об'єктам мережі присвоюються так звані 
віртуальні координати щодо деякої кількості сигнальних вузлів. Далі багатовимірна система 
віртуальних координат перетвориться в двовимірну систему, яка відображає відносне 
розташування об'єктів на площині (топологію мережі), але не прив'язана до якоїсь глобальної 
системи позиціонування, тому є повністю автономною. Якщо потім для частини об'єктів 
мережі (опорні об'єкти)  будуть задані географічні координати з абсолютною прив'язкою до 
місцевості,  то на основі цієї інформації обчислюються абсолютні координати і для всіх 
інших об'єктів групи. 

На рисунку 4 показаний приклад мережі, в якому позначені звичайні (з невідомими 
координатами), опорні (з відомими координатами) і сигнальні (координати невідомі, але 
використовуються для обчислення віртуальних координат) вузли. 

При розгортанні БСМ за допомогою спеціального алгоритму автоматично вибирається 
деяке задане число nB сигнальних вузлів, які повинні бути розподілені по топології мережі 
рівномірно або по периметру.  Після того,  як сигнальні вузли обрані,  всі вузли мережі 
обчислюють свої віртуальні координати щодо них. На останньому етапі за допомогою 
опорних вузлів мережі здійснюється переведення віртуальних координат в абсолютні. 

Висновки.  При виборі найбільш перспективного методу локалізації,  цікавого для 
подальшого вивчення, враховувався ряд критеріїв. По-перше, було визначено метод 
визначення відстані між вузлами, який необхідний для більшості алгоритмів власне 
локалізації. Методи, засновані на визначенні відстаней між вузлами по затримці поширення 
радіосигналу, стають все більш актуальними, оскільки стали доступними малопотужні 
інтегральні приймачі з апаратною функцією високоточного виміру тимчасових інтервалів 
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(наприклад, nanoLOC TRX від Nanotron і JN5148 від Jennic). По-друге, був зроблений акцент 
на універсальність визначення координат. Метод повинен в першу чергу обчислювати 
відносні координати вузлів (складати топологію мережі), а потім, у разі необхідності, 
зіставляти топологію з абсолютними координатами. По-третє, алгоритм повинен 
задовольняти умовам надійності (працювати в разі виходу з ладу будь-яких вузлів мережі), 
тобто бути розподіленим. По-четверте, алгоритму слід бути максимально незалежним від 
інфраструктури і відноситись до групи методів активної кооперативно-цільової локалізації 
(виявлення вузлами сигналів тільки один від одного і розподілене формування топології на 
основі отриманих даних). 

Найбільш повно позначеним вимогам відповідає поєднання алгоритму позиціонування 
на основі віртуальних координат з методом визначення відстані між вузлами по затримці 
поширення радіосигналу. Одним з головних недоліків методу є його відносна обчислювальна 
складність, що є суттєвою перешкодою для його реалізації в зазвичай малопродуктивних 
сенсорних мережах. Подальша робота може бути спрямована на оптимізацію 
обчислювальних алгоритмів даного методу. 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ 
 
В статье рассмотрены аспекты локализации, основные составные задачи локализации, 

классификацию алгоритмов локализации. 
Проведен анализ методов решения проблемы локализации. 
В результате, учитывая ряд критериев, были определен наиболее перспективный метод 

локализации, его преимущества, недостатки, а также направления его дальнейшего изучения. 
Ключевые слова: беспроводная сенсорная сеть, мониторинг, узлы сети, локализация, 

алгоритм, координаты, сигнал, мультилатерация, тріангуляция, трилатерация, 
позиционирование. 

 
Ph.D. Mulyar I.V., Zelenska V.S. 

LOCALIZATION OF OBJECTS IN WIRELESS SENSOR NETWORKS 
 
This paper considers aspects of localization, the main components of the task localization, 

classification algorithms for localization. 
The analysis methods of solving the problem of localization. 
As a result, taking into account a number frames of reference have been identified the most 

promising method of localization, its strengths, weaknesses and areas of further study. 
Keywords: wireless sensor network, monitoring, network nodes localization algorithm, location, 

signal, multilateration, triangulation, trilateration positioning. 
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ЗАСОБИ МОДЕЛЮВННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

Прогнозування мережевого трафіку є однією з перших задач, що необхідно вирішити в 
таких областях як відслідковування перевантажень мережі, контроль потоку даних і мережеве 
керування. Ретельно підібрана модель трафіку дозволяє виявити і передбачити важливі 
характеристики мережевого трафіку, такі як короткотривалі і довготривалі залежні процеси, 
самоподібність на великих часових інтервалах.  В статі розглянуто симулятори та програмні 
комплекси, що дозволяють проводити моделювання, аналіз та збір статистичних даних роботи 
комп’ютерної мережі, та трафіку який через неї буде проходити. Для виконання імітаційного 
моделювання розглянуто три засоби. Сформовано вимоги які необхідні для подальшого 
моделювання поведінки мережі в залежності від налаштувань її складових частин.  

Ключові слова: імітаційне моделювання мережі, модель трафіку, ARIMA 
 
Вступ. Підвищення складності сучасних телекомунікаційних технологій створює 

проблему у використанні аналітичних методів для оцінки характеристик проектованих 
систем і мереж, і дає поштовх для широкого використання імітаційного моделювання.  

Із зростанням кількості користувачів в мережі збільшуються об'єми інформації,  яка 
передається, що приводить до загострення проблеми пікових навантажень. Вона 
ускладнюється тим, що, як правило, піки навантажень спостерігаються в короткий час, 
притому, що в цілому завантаження серверів провайдера може не досягнути і 70% [1], і 
нарощувати кількість серверів явно недоцільно. Не є рішенням і розширення серверних 
майданчиків унаслідок збільшення експлуатаційних витрат.  

Тому при аналізі і оптимізації мереж у багатьох випадках переважним виявляється 
використання математичного моделювання. Особливим класом математичних моделей є 
імітаційні моделі. Такі моделі є комп'ютерною програмою, яка крок за кроком відтворює 
події, що відбуваються в реальній системі.   

При імітаційному моделюванні мережі не потрібно купувати дорогого устаткування, 
оскільки його робота імітується програмами, що досить точно відтворюють всі основні 
особливості і параметри такого устаткування. 

Результатом роботи імітаційної моделі є зібрані в ході  прогону моделі статистичні дані 
про найбільш важливі характеристики мережі: час реакції і затримка, коефіцієнт 
використання ресурсів мережі, вірогідності втрат пакетів і тому подібне. Все це дозволяє 
розглядати комп’ютерну мережу не як «чорний ящик», а з точки зору інформаційних 
процесів, що протікають в них. 

Останнім часом широкий розвиток отримали спеціалізовані системи імітаційного 
моделювання телекомунікаційних мереж, такі як NS, GTNeS, OPNET, NISTNET, DummyNet, 
ModelNet, Ohio Network Emulator, ENDE, Emulab, EMPOWER, NSE, Vint/NS, NETWARS. 
Використання мови програмування дозволяє описати заголовки пакетів і особливості 
взаємодії компонентів з максимальною мірою деталізації відповідно до стандартів, що 
підвищує реалістичність моделей. 

Альтернативним є підхід, заснований на використанні мови розфарбованих мереж 
Петрі для представлення моделей [2], успішно застосований для дослідження мереж MPLS 
[3], Ethernet  TCP/IP. 

Постановка задачі: рішенню задачі управління можуть сприяти додаткові відомості, 
які можна отримати з даних прогнозу про пропускну спроможність лінії зв'язку на основі 
прогнозної моделі. Ретельно підібрана модель трафіку здатна виявити і передбачити 
найважливіші характеристики мережевого трафіку, такі як короткочасно і довготривало 
залежні процеси, самоподібність на великих тимчасових масштабах. 
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Огляд системи NS. Система NS розроблена в університеті Берклі в співпраці з 
компанією Xerox. Вона реалізована на мові C++ і використовує мову OTcl [4] як командний і 
конфігураційний інтерфейс. Для опису моделей створена текстова мова, що є розширенням 
мови OTcl. Модель є файлом з розширенням *.tcl, який потім подається на вхід симулятора 
ns. Для наочного представлення процесів моделювання використовується аніматор nam 
(Network Animator), крім того, графічне представлення характеристик моделей може бути 
отримане в програмі xgraph. 

Для опису топології мережі NS пропонує дві основні концепції:  вузол (node)  і зв'язок 
(link). Вузли і зв'язки мають безліч атрибутів, що дозволяють описувати реальне 
устаткування. Для створення вузла використовується команда: 

$ns node 
Для задання атрибутів вузлів служить команда 
$ns node-config <attribute> <value> 
Так атрибут -addressType задає тип адресації вузлів і замість стандартної flat може бути 

вибрана ієрархічна структура адреси hierarchical з вказівкою кількості рівнів ієрархії і 
кількості біт для кожного рівня. Так, наприклад, структура стандартної IP-адреса може бути 
описана як 

$ns node-config -addressType hierarchical 4 8 8 8 8 
Зв'язки між вузлами можуть бути симплексними, дуплексними і мають такі атрибути як 

пропускна спроможність, затримка, тип черги та інші. Наступна команда описує дуплексний 
зв'язок між вузлами $R1 і $R2 з пропускною спроможністю 1Mbps, затримкою 10ms і чергою 
з втратами при переповнюванні: 

$ns duplex-link $R1 $R2 1Mb 10ms DropTail 
Для опису трафіку мережі вводиться концепція агентів (agent).  Окремими агентами 

описуються джерела і приймачі трафіку. Агенти приєднуються до вузлів. Напрям трафіку 
задається шляхом логічного з'єднання джерела із приймачем: 

set tcp [new Agent/TCP] #створити нове джерело TCP 
set sink [new Agent/TCPSink] #створити новий приймач TCP 
$ns attach-agent $T1 $tcp #приєднати агент tcp до вузла T1 
$ns attach-agent $T2 $sink #приєднати агент sink до вузла T2 
$ns connect $tcp $sink #з’єднати джерело tcp із приймачем sink 
Можливе моделювання випадкового трафіку з різними законами розподілу. Надаються 

атрибути для завдання розміру пакетів і інтенсивності трафіку: 
$ftp set packetSize_ 1000 #задати розмір пакету в 1000 байт 
$ftp set interval_ 0.02 #задати інтервал між пакетами в 0.02с 
Робота симулятора в часі управляється командами запуску і завершення генерації 

трафіку: 
$ns at 1.25 “start $ftp” #запустити генератор ftp у момент часу 1.25с 
$ns at 4.67 “stop $ftp”#зупинити генератор ftp у момент часу 4.67с 
Для дослідження характеристик моделі слід або зберегти повну трасу процесу 

моделювання для подальшого аналізу, або доповнити модель призначеними для користувача 
процедурами, що виконують збір і обробку необхідної статистичної інформації. Збереження 
повної траси у файлі my-tracefile.out виконується командою: 

$ns trace-all [open my-tracefile.out w] 
В даний час система NS містить бібліотеки класів для моделювання мереж MPLS, 

TCP/IP, локальних, мобільних, супутникових і радіо мереж. При необхідності моделювання 
нових протоколів або устаткування потрібно розробити відповідну бібліотеку класів на мові 
C++ і інтегрувати її в середу NS. 

Алгоритм побудови моделі ARIMA(p,d,q) 
А загальному модель ARIMA(p,d,q) має наступний вигляд: 
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Також можна використовувати більш короткий запис 
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Вперше систематичний підхід до побудови моделі ARIMA був викладений Боксом і 
Дженкинсом в 1976 р. Методологія побудови ARIMA-моделі для досліджуваного 
тимчасового ряду включає наступні основні етапи [1]: 

- ідентифікацію пробної моделі; 
- оцінювання параметрів моделі і діагностичну перевірку адекватності моделі; 
- використання моделі для прогнозування. 

Спочатку (у блоці 1 - 3) необхідно отримати стаціонарний ряд. На цьому етапі 
рекомендується проводити аналіз автокореляційної функції (АКФ) і приватної 
автокореляційної функції (ПАКФ). Швидке загасання значень АКФ - простий тест на 
стаціонарність. Також на цьому етапі використовуються статистичні тести на наявність 
одиничного кореня. 

Якщо у відповідність із статистикою Діки-Фуллера або оцінок АКФ ряд є 
нестаціонарним, то для переходу до стаціонарного ряду традиційно застосовують оператор 
взяття послідовних різниць, тим самим визначається значення параметра d (порядк різниці). 
Таким чином, значення одного параметра в моделі ARIMA(p,d,q) вже відоме.  

У блоці 4 після здобуття стаціонарного ряду досліджується характер поведінки 
вибіркових АКФ і ПАКФ і висуваються гіпотези про значення параметрів p (порядок 
авторегресії) і q (порядок ковзаючого середнього). На вході блоку 4 може формуватися 
базовий набір, що включає одну, дві або навіть більше число моделей, іншими словами, 
портфель моделей. 

У блоці 5 після здійснення ідентифікації моделі необхідно оцінити їх параметри. Для 
цих цілей використовується метод максимальної правдоподібності (ММП). 

У блоці 6  для перевірки кожної пробної моделі на адекватність аналізується її ряд 
залишків.  В адекватної моделі ряд залишків має бути схожий на білий шум,  тобто їх 
вибіркові АКФ не повинні відрізнятися від нуля.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Структурна схема підбору моделі ARIMA 
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Короткий опис функцій програми Opnet Modeler 
Програма Opnet  Modeler пропонує користувачам графічне середовище для створення, 

виконання і аналізу покрокового моделювання мереж  зв'язку (рис.2).  Це  зручне програмне 
забезпечення може  бути  використане для вирішення багатьох завдань, наприклад, для 
перевірки протоколів зв'язку, аналізу взаємодій протоколів, оптимізації мережі. Також 
можливо здійснити за допомогою програми перевірку правильності аналітичних моделей і 
опис протоколів. 

Після закінчення моделювання користувач отримує в своє розпорядження наступні 
характеристики по продуктивності мережі: 

- прогнозовані затримки між  кінцевими і проміжними вузлами  мережі, пропускні 
спроможності каналів, коефіцієнти використання сегментів, буферів і процесорів; 

- піки  і спади  трафіку як  функцію часу, а не як усереднені значення; 
- джерела затримок і вузьких місць мережі.  
Система Opnet Modeler оперує вузлами трьох типів 
- процесорними вузлами, вузлами-маршрутизаторами і комутаторами. Вузли можуть  

приєднуватися за допомогою портів  до комунікаційних каналів будь-якого типу, від каналів 
локальних мереж до супутникових  ліній  зв'язку.  Вузли і канали можуть  характеризуватися 
середнім часом напрацювання на відмову і середнім часом відновлення для моделювання 
надійності мережі. 

Моделюється не лише взаємодія комп'ютерів в мережі, але і процес поділу процесора 
кожного комп'ютера між його додатками. Робота додатка моделюється за допомогою команд  
декількох типів, у тому числі команд обробки даних, відправки і читання  повідомлень, 
читання і запису даних у файл,  встановлення сесій і призупинення програми до здобуття  
повідомлень. Для  кожного додатка задається так званий репертуар команд. 

Канали зв'язку моделюються шляхом завдання їх типу,  а також  двох параметрів -  
пропускної спроможності і затримки поширення. Одиницею даних, що передаються по 
каналу, є кадр. Пакети при передачі по каналах сегментуються на кадри.  Кожен канал  
характеризується: мінімальним і максимальним розміром кадру, накладними витратами на 
кадр і інтенсивністю помилок в кадрах.  Зв'язок з глобальною мережею імітується за 
допомогою каналу доступу, який має визначені затримку поширення і пропускну 
спроможність. 

Робоче навантаження створюється джерелами трафіку. Кожен вузол може бути 
сполучений з декількома джерелами трафіку різного  типа. 

  

Рис. 2. Результати моделювання мережі програмі Opnet Modeler 

Джерела-додатки генерують додатки, які виконуються вузлами типу процесорів або 
маршрутизаторів. Вузол виконує команду за командою, імітуючи роботу в мережі. Джерела 
можуть генерувати складні нестандартні додатки, а також прості, такі, що займаються в 
основному відправкою і здобуттям повідомлень в мережі. 
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Джерела викликів генерують запити на встановлення з'єднань в мережах з комутацією 
каналів (мережі  з комутованими віртуальними з'єднаннями, ISDN, POTS). 

Джерела планованого навантаження генерують дані, використовуючи залежний від 
часу  розклад. При цьому джерело генерує дані періодично, використовуючи певний закон  
розподілу інтервалу часу між  порціями даних. Можна моделювати залежність інтенсивності 
генерації даних від часу дня. 

Висновок: Будь-яку мережеву ситуацію, розширення або перетворення мережі можна 
спочатку змоделювати і оцінити наслідки і тільки потім починати монтажні роботи.  Будь-
який недолік в деталях може привести до втрати пропускної спроможності каналів в кілька 
разів. Порівняння різних сценаріїв розвитку мережі дозволить уникнути помилок ще на етапі 
проектування та знизити витрати на переробку проекту до мінімуму. Програми та засоби 
моделювання дозволяють аналізувати як існуючі так і мережі що знаходяться в стадії 
проектування. В статі розглянуто три способи для проведення моделювання, система NS, 
модель ARIMA(p.d.q) та програма Opnet Modeler. ARIMA(p.d.q) використовується в 
комплексі програми MatLab і вимагає математичної моделі для здійснення моделювання. 
Програми NS, та Opnet Modeler є більш простішими у використанні, оскільки для проведення 
моделювання достатньо описати структуру мережі в командному файлі як для NS, або 
зобразити її графічно як для програми Opnet Modeler. До сильних сторін OPNET Modeler  
відноситься графічні засоби побудови моделі обчислювальних мереж, система дозволяє 
вирішувати наступні завдання: планування та оптимізація мережі; створення і перевірка 
аналітичних моделей мережі; створення і перевірка протоколу зв'язку. До недоліків 
відносяться відсутність трасування моделей і недостатня гнучкість: використовується власна 
бібліотека пристроїв, які неможливо розширити і обмежений набір звітів. NS (Network 
Simulator) - безкоштовний пакет, характерною властивістю програмного забезпечення NS є 
можливість модифікації ядра програми і гнучке налаштування у відповідності до вимог 
конкретного користувача, а також  кросплатформовість. 
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д.т.н., проф. Мясищев А.А., Голдис А.В., Ленков О.С.  
СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ  

Прогнозирование сетевого трафика является одной из первых задач, что необходимо 
решить в таких областях как отслеживания перегрузок сети, контроль потока данных и 
сетевое управление. Тщательно подобранная модель трафика позволяет выявить и предсказать 
важные характеристики сетевого трафика, такие как краткосрочные и долговременные 
зависимые процессы, самоподобность на больших временных интервалах. В статье 
рассмотрены симуляторы и программные комплексы, позволяющие проводить моделирование, 
анализ и сбор статистических данных работы компьютерной сети, и трафика который в ней 
будет проходить. Для выполнения имитационного моделирования рассмотрены три средства. 
Сформированы требования необходимые для дальнейшего моделирования поведения сети в 
зависимости от настроек ее составных частей. 

Ключевые слова: имитационное моделирование сети, модель трафика, ARIMA 
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Prof. Myasischev A.A., Holdys A.V., Lenkov О.S. 

TOOLS FOR MODELING TELECOMMUNICATION NETWORKS  

Prognostication of network traffic is to one of the first tasks, which must be decided in such areas 
as congestion control, admission control and network management. The carefully neat model of traffic 
allows to expose and predict important descriptions of network traffic, such as long-range dependence and 
self-similarity on large temporal intervals. Simulators and programmatic complexes, allowing to conduct 
a design, analysis and capture of statistical data of work of computer network, are considered in this 
paper, and traffic which will pass in it. For implementation of imitation design three means are 
considered. Requirements are formed necessary for the further design of conduct networks depending on 
tuning of its component parts. 

Keywords: imitation design of network, model of traffic, ARIMA 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ ДИСТАНЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ 

ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ  
 
В статті проведено аналіз та дослідження сучасних методів використання освітніх 

дистанційних систем для обробки інформації. 
Розглянуто організацію освітнього процесу, що ґрунтується на використанні як кращих 

традиційних методів навчання, так і нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, 
а також на принципах самостійного навчання. Дистанційне навчання дає змогу впроваджувати 
інтерактивні технології викладення матеріалу, здобувати повноцінну освіту, підвищувати 
кваліфікацію співробітників у територіально розподілених місцях.   

Ключові слова: дистанційна освіта, інформаційно-освітні технології, дистанційне 
навчання, технології дистанційного навчання, системи обробки інформації   
 

Вступ. Сучасний фахівець який отримав освіту за допомогою дистанційного навчання 
має вільно володіти сучасними інформаційними технологіями, постійно підвищувати і 
вдосконалювати свій професійний рівень. Придбання знань та навичок які практично 
можливо використовувати і застосовувати у роботі в епоху інформаційного суспільства 
дозволяє значно розширювати можливості самореалізації та сприяє кар’єрному росту. 
Сучасні інформаційні технології швидко проникають у сферу освіти. Дистанційне навчання 
із допомогою Інтернет - технологій є формою здобуття освіти наряду з очною та заочною. 
Мережа Інтернет надає закладам освіти доступ до інформаційних ресурсів які є одними з 
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найдешевших та дозволяє організувати сучасне дистанційне навчання. Інтернет надає велику 
кільку кількість сервісів, із урахуванням яких є можливість установки системи підтримки 
дистанційного навчання. У дистанційному освітньому процесі використовуються кращі 
традиційні та інноваційні методи, засоби та форми навчання, засновані на комп’ютерних і 
телекомунікаційних технологіях [1]. 

 Дистанційне навчання за допомогою мережі Інтернет – це досить нова організація 
освітнього процесу, що ґрунтується на використанні як кращих традиційних методів 
навчання, так і нових передових інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також 
на принципах самостійного навчання та призначається для широких верств населення 
незалежно від матеріального забезпечення, місця проживання, стану здоров'я. Дистанційне 
навчання дає змогу впроваджувати інтерактивні технології викладення різного матеріалу, 
здобувати повноцінну освіту, підвищувати кваліфікацію у територіально розподілених 
місцях.  У системі дистанційної освіти змінюється роль та вимоги до викладачів.  Лекції 
складають лише невелику частку навчального процесу, а сам процес навчання орієнтується 
на творчий пошук інформації, вміння самостійно набувати необхідних рівень знань і 
застосувати їх до вирішення практичних завдань, використовуючи сучасні інформаційні 
технології. Викладачі дистанційних курсів навчання повинні мати універсальну підготовку, 
володіти сучасними інформаційними технологіями, бути готовими до роботи зі студентами у 
сучасному інформаційному навчальному середовищі. Завдяки таким засобам дистанційного 
навчання як форуми, електронні обговорення засвоєного матеріалу, спискам розсилання, 
створюється нове освітнє середовище, у якому студенти почувають себе невід'ємною 
частиною колективу, що різко збільшує мотивацію до навчання. Викладачі повинні володіти 
методами для створення та підтримки такого навчального середовища, розробляти стратегії 
проведення такого типу взаємодії між учасниками навчального процесу, підвищувати творчу 
активність та власну кваліфікацію роботи у інформаційному середовищі. В сучасних 
системах дистанційної освіти використовуються усі види інформаційних технологій, 
застосовуючи переважно нові інформаційні технології, засобами яких є комп’ютери, 
комп’ютерні мережі, мультимедіа системи тощо. Більшість спеціалістів у галузі дистанційної 
освіти покладають сподівання на сучасні персональні комп’ютери, розраховуючи з їх 
допомогою істотно підвищити якість навчання у масових масштабах, особливо в організації 
самостійної праці та зовнішньому контролі [2].  Проте це породжує безліч проблем.  Одна із 
них полягає у тому, що у розробках автоматизованих систем дистанційного навчання немає 
жодної системи, що об’єднує всі доступні матеріали, унаслідок чого всі системи є  
унікальними, розрізненими та не сполученими один з одним ні по яких параметрах. Звідси є 
дублювання розробок електронних підручників, труднощі організації контролю за навчанням 
та неясність питань. Всі ці труднощі, із якими зіштовхуються розробники комп’ютерних 
навчальних систем, становлять "вузьке" місце у комп’ютеризації дистанційного навчання. Не 
усунувши його, важко очікувати успішного  впровадження системи. Ефективність розробки 
системи залежить від того наскільки успішно будуть розв’язані ці складнощі.  

Засоби та методи доступу до інформаційних ресурсів. Інформація в дистанційному 
навчанні повинна надаватись лише на рівні доступному та зрозумілою для більшості 
користувачів. Найбільш зручним способом надати інформацію в дистанційному навчанні є 
електронні підручники. Існує досить багато різних програм до створення електронних 
підручників. Для мережі  Інтернет зручним та оперативним способом надати інформацію до 
є сайт. Інтерактивна дистанційна система перевірки знань, поштова розсилка завдань, 
форуми, чати, стрічки новин, гостьові книги - усе це є невід’ємною частиною сучасного 
інформаційного сайту дистанційного навчання. Для створення та формування сайтів 
найбільш підходящим є мова програмування РНР.  Форуми та гостьові книжки можливо 
написати із допомогою інших засобів, наприклад, мовою Perl, проте мова РНР дозволяє 
написати Internet - додаток будь-якої складності із мінімальними ресурсними витратами. 
Мова РНР та все допоміжне програмне забезпечення таке як сервер Apache, сервер баз даних 
MySQL є безплатними, а розробка додатку не займе багато часу. Фактично жоден серйозний 
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Internet-проект не обходиться без баз даних.  Сервер MySQL  є одним із найвдаліших 
реалізацій SQL- серверів бо він чудово взаємодіє із мовою PHP та надає достатньо 
можливостей для реалізації системи перевірки знань. Ще однією із важливих питань 
дистанційної освіти є можливість інтерактивного спілкування викладача та студента. 
Сучасний сайт повинен надати можливість для такого дистанційного спілкування у різних 
форматах. Одними із найпоширеніших засобів спілкування у дистанційній освіті є 
підсистема тестування, поштова розсилка, форуми та чати. Доступність та зручність 
реалізації цих засобів значною мірою визначають інтерес студентів до форми дистанційного 
навчання. Дистанційна освіта достатньо перспективна форма навчання, вона постійно 
вдосконалюється, впроваджуються нові інформаційні технології. Багато країн досить 
активно використовують дистанційне навчання і там це є офіційною формою освіти. Чимало 
університетів, що надають послуги дистанційного навчання, у дипломах оминають згадки де 
і як саме отримано освіту -  дистанційним чи традиційним способом.  Це вказує на те що 
якість сучасних дистанційних освітніх програм нічим не поступається традиційним засобам 
навчання.  

Особливості дистанційної освіти. Навчання – це цілеспрямований, систематичний, 
організований процес освоєння та набуття знань, вмінь, навичок, а освіта - це результат 
навчання, виховання та розвитку особистості. Дистанційне навчання є формою здобуття 
освіти, коли у освітньому процесі використовуються традиційні та інноваційні методи, 
засоби та форми навчання, засновані на комп’ютерних і телекомунікаційних технологіях [3]. 
Основу процесу дистанційного навчання становить цілеспрямована і контрольована 
інтенсивна самостійна робота студента які можуть навчатися у зручному для себе місці, з 
індивідуальним розкладом, маючи комплект спеціальних засобів та узгоджену можливість 
контакту з викладачем електронною поштою та іншими інтерактивними засобами. 
Дистанційна освіта це інтерактивний, асинхронний процес взаємодії із засобами навчання, 
причому процес навчання індиферентний по просторовому розташуванню. У системи освіти 
дистанційна відповідає принципу гуманності, за яким всім хто позбавлений можливості 
вчитися по причині бідності, географічної ізольованості, соціальної незахищеності та 
неможливості відвідувати освітні установи по причині фізичної вади чи зайнятості 
виробничими справами. Будучи наслідком об’єктивного процесу інформатизації суспільства 
та освіти і вбираючи у собі кращі засоби з інших форм навчання, дистанційна освіта є 
найбільш перспективною, гуманістичною та інтегральною формою здобуття освіти.  

Дистанційне навчання включає у себе інструментальні засоби, навчально-методичне 
забезпечення, програмне забезпечення, технічне забезпечення. Інструментальні засоби 
дистанційної освіти - це програмне та інформаційне забезпечення, що використовується для 
подання навчальних матеріалів інформаційно-освітнього середовища. Навчально-методичне 
забезпечення - це база навчальних матеріалів, система управління цієї базою, методики, 
тести, рекомендації по технології дистанційного навчання із врахуванням дидактичних та 
психологічних аспектів. Програмне забезпечення - це системні та прикладні програми, 
програмні комплекси які використовуються у дистанційному навчанні, включаючи 
інструментальні середовища для створення навчальних програм та програмних комплексів. 
Технічне забезпечення - використовуване у інформаційно-освітньому середовищі 
дистанційної освіти обчислювальне, телекомунікаційне, супутникове, телевізійне, 
периферійне, офісне та інше устаткування і канали передачі інформації.  

Загалом дистанційне навчання – це особлива, досконала форму спілкування, що 
сполучає елементи очного, заочного та вечірнього навчання із врахуванням нових 
інформаційних технологій та різних систем медіа середовища. Сучасні засоби 
телекомунікації та електронних видань дозволяють подолати недоліки традиційних форм 
навчання, зберігаючи у ній всі досягнення цих форм навчання. Назва дистанційного 
навчання свідчить сама за себе - навчання відстані коли між викладачем і студентом можуть 
бути сотні кілометрів. Дистанційне навчання - це передусім відсутність необхідності ходити 
у навчальний заклад згідно розкладу, виконувати програму курсу у визначеному порядку. 
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Дистанційна освіта забезпечує можливість навчатися тоді, коли це зручно, у цьому темпі та у 
такі терміни, що вибирає сам студент. При цьому непотрібно витрачати час дорогу. Сучасні 
інформаційні технології утворюють з’єднувальну ланки між студентом та викладачем, яких 
можуть розділяти тисячі кілометрів і забезпечують можливість щоденного спілкування. 
Також можливо навчатися дистанційно самостійно в on-line класі. Є можливість самому 
вибрати, коли вчитися - вранці чи ввечері, взимку чи навесні, займатися вдома чи у одному із 
осередків дистанційного навчання. Дистанційна освіта може статися ефективною як і 
традиційна форма навчання, якщо технології та методи навчання підібрані адекватно 
завданням, бажанням і можливостям студента та викладача. Ефективність дистанційної 
освіти досягається шляхом найповнішого і точного узгодження вимог та можливостей 
студента. Враховуються всі обмеження з якими стикаються викладач та студент. Загалом 
навчання здійснюється з використанням кількох засобів спілкування одночасно, що дозволяє 
студентові разом із навчанням бути у курсі всіх технологічних новинок інформаційного 
середовища. Ефективність дистанційного навчання полягає в тому, що студент сам відчуває 
необхідність подальшого навчання,  а не піддається тиску зовні.  Варто зазначити,  що ефект 
чимало залежить від цього, наскільки регулярно займається студент. Жорстка звітність 
дистанційної освіти - це дуже важливий аспект системи навчання [4]. Ця система неідеальна 
бо є проблема ідентифікації студента - перевірити хто здає іспит досить важко. Хоча нові 
технології відео спілкування вирішують цю проблему. 

Технології обробки інформації дистанційного навчання. Для організації 
дистанційного навчання та донесення розроблених навчальних матеріалів кінцевому 
користувачеві використовуються наступні технології: кейс-технології, TV-технологія та 
мережева (Інтернет) технологія [3]. Розглянемо їх основні особливості.  
Кейс - технологія. Загальний вигляд дистанційної технології навчання, заснований на 
використанні наборів (кейсів) текстових, аудіовізуальних і мультимедійних навчально-
методичних матеріалів та його розсилання для самостійного вивчення студентами із 
організацією регулярних консультацій у викладачів традиційним чи дистанційним способом. 
Спілкування з викладачем відбуваються у створених для цих цілей регіональних навчальних 
центрах. До такої технології може бути зарахована і традиційна технологія заочного 
навчання.. Вважається, що за достатньої мотивації студент спроможний самотужки вивчити 
та освоїти значний обсяг матеріалу по багатьох дисциплінах, коли таке навчання підкріплено 
змістовним кейсом.  
TV-технологія. Форма дистанційної технології навчання, який базується на використанні 
систем телебачення для доставки студентам навчально-методичних матеріалів використовує  
регулярні консультації у спеціальних викладачів. Такий викладач – це методист, викладач чи 
консультант-наставник, входить у склад професорсько-викладацького складу системи 
дистанційної освіти, здійснює методичну та організаційну допомогу студентам у межах 
конкретної програми дистанційного навчання. Телевізійна технологія доповнює навчання  
безперервним процесом самоосвіти за допомогою записаних  на носії чи трансльованих з 
телебачення лекцій. TV-технологія, як випливає з її назви, полягає в використанні 
телевізійних лекцій.  
Мережева (Інтернет) технологія. Форма дистанційної технології навчання, яка базується 
на використанні мереж телекомунікації використовується для забезпечення студентів 
навчально-методичними матеріалами та інтерактивної взаємодії між викладачем, 
адміністратором та студентом. До мережним технологій належить використання мережі 
Інтернет та технології які використовують можливості локальних і глобальних 
обчислювальних мереж. У Інтернет - технології мережа використовується задля 
забезпечення студентів навчально-методичним матеріалом та для інтерактивного взаємодії 
між викладачем і студентом. Така технологія має низку істотних переваг над іншими 
технологіями. Інтернет технологія дозволяє студентам проходити навчання по індивідуальну 
розкладу, маючи постійний контакт із викладачем та іншими студентами та адміністрацією 
навчального закладу чи центру. Можливість зв’язку «всіх зі всіма» є принциповим 
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відмітністю Інтернет технології від інших технологій дистанційного навчання. Взаємодію 
завдяки технології створюється ефект "присутності" і породжує ефект електронного 
віртуального університету.  

Мережа Інтернет надає унікальні можливості для освіти. Інтернет є джерелом активної 
інтелектуальної та комунікативної діяльності людини, яка має необмежені можливості для 
одержання знань, умінь, навичок. Освітні сайти стали важливим елементом дистанційного  
навчання. Розвиток інформаційного суспільства припускає широке застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, що визначається багатьма чинниками. 
Впровадження таких технологій у сучасну освіту суттєво прискорює передавання знань і 
накопиченого технологічного та соціального досвіду від покоління до покоління, від однієї 
людини до іншої. Сучасні інформаційні технології підвищують якість навчання та освіти, 
дають змогу студенту успішніше і швидше адаптуватися до навколишнього середовища та 
змін. Це дозволяє активно та ефективно впроваджувати ці технології в освіту і є важливим 
чинником створення нової системи освіти, що відповідає сучасним вимогам і процесу 
модернізації традиційної системи освіти.  

Впровадження комп'ютерної техніки та сучасних систем передачі даних в сферу освіти 
стало початком революційного перетворення традиційних методів і технологій навчання для 
всієї галузі освіти. Важливу роль тут відіграють такі технології передачі [5] як засоби 
сучасного зв'язку, телебачення, космічні комунікації, що застосовуються в процесі 
управління процесом навчання і системах додаткового навчання. А реалізація доступу до 
мережі Інтернет з її практично необмеженими можливостями збирання та збереження 
інформації, засобами спілкування, передавання її індивідуально кожному користувачеві дала 
новий відлік у системі освіти.  

Сучасні освітні технології є одним із головних елементів системи навчання, оскільки 
вони безпосередньо спрямовані на досягнення головних цілей: навчання, виховання та 
використання методів та засобів для створення, збирання, передавання, збереження і 
оброблення інформації в конкретній галузі. Сучасна наука накопичила величезний досвід із 
передавання знань від викладача до студента, створення технологій освіти і навчання, а 
також з побудови їх моделей. Реалізація системи відкритої освіти може здійснюватись за 
рахунок дистанційної освіти, яку розглядають як різновид освітньої системи, у якій 
переважно використовуються дистанційні технології навчання та організації освітнього 
процесу і це є однією із форм здобуття освіти, за якою опанування тим або іншим її рівнем за 
тією або іншою спеціальністю здійснюється в процесі навчання на відстані. Для практичної 
реалізації дистанційного навчання здебільшого використовують спеціалізовані інформаційні 
системи, які називають системами управління навчанням (learning management system, LMS). 
Такі інформаційні системи складаються із наборів модулів, що забезпечують повноцінне 
дистанційне навчання. Існує широкий спектр розроблених систем управління навчанням, які 
поширюються як вільно так і на комерційній основі.  

Висновки. В ході проведення досліджень розглянуто основи використання освітніх 
дистанційних систем для обробки інформації та інформаційного забезпечення дистанційного 
навчання. Аналіз показує, що можна індивідуально підходити до набору предметів навчання, 
варіювати глибину вивчення кожного окремого предмета, реалізувати створення 
індивідуального, унікального середовища навчання для кожного студента. Удосконалення 
системи освіти, на основі інформаційних технологій, широке впровадження їх у навчальний 
процес привело до появи віртуальних університетів, відкритої системи освіти. Нові 
інформаційні освітні технології на основі комп'ютерних засобів дають можливість значно 
підвищити ефективність навчання. 
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МЕТОД АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ СЕМАНТИЧЕСКИХ 
КОРРЕЛЯЦИЙ ТЕРМИНОВ ГЛОССАРИЯ  

 
В работе предлагается метод автоматической идентификации концептов и их 

отношений для построения семантической сети предметной области. Рассматриваются 
семантические корреляции терминов глоссария с точки зрения возможности экстракции и 
идентификации концептов и их отношений. Предложенная математическая модель позволяет 
выделить классы толерантности терминов за счет факторизации пространства концептов. 
Для формализации категорий межконцептуальных отношений узлов семантической сети 
предлагается использовать диапазон значений коэффициента семантической близости и 
шаблоны лексических последовательностей. 

Ключевые слова: идентификация отношений концептов, семантическая сеть, глоссарий, 
классы толерантности, межконцептуальные отношения, семантическая близость. 

 
Введение. Все большее влияние на эффективность работы современных 

интеллектуальных информационных систем оказывают полнота и точность баз знаний, на 
которых основываются данные системы. При этом значение имеют не только и не столько 
выбранные модели представления знаний, но и в большей степени наличие возможности их 
автоматического динамического наполнения, изменения и настраивания на добавляющиеся и 
изменяющиеся предметные области. С этой точки зрения одной из наиболее перспективных 
моделей представления знаний остаются различные реализации семантических сетей, 
архитектура которых предусматривает точную формализацию смысла концептов через 
отношения между ними. Семантические сети (СС), представляющие универсальную 
структуру выражения и аккумуляции (наращивания) семантики, предназначены для явной и 
наглядной систематизации знаний о предметной области, в виде сетевой структуры, 
основанной на теории графов. 

В качестве основного источника знаний для автоматического динамического 
наполнения и расширения СС могут быть использованы тексты естественного языка. 
Использование текстов в качестве информационной базы СС требует выделения в них 
классов элементов, играющих определенно уверенную функциональную роль в 
представлении знаний. Такими классами являются класс терминологических понятий и класс 
отношений, которые определяют соответственно множество узлов и множество дуг 
семантической сети. 

Под терминологическим понятием, представляющим собой концепт (concept) 
предметной области (ПО), понимается совокупность суждений о каком-либо объекте, 
отражающем его сущность. Результатом познания этого объекта является мысль, в которой 
обобщаются и выделяются предметы некоторого класса по уверенным, общим и 
специфическим в совокупности для них признакам. Под отношением (relation) понимается 
философская категория или научный термин, обозначающий любое понятие, реальным 
коррелятом которого является определенная связь двух и более концептов [1]. 

Такое определение терминологических понятий и отношений предметной области 
позволяет рассматривать не синтаксические связи языковых единиц в тексте, а устойчивые 
семантические связи между терминологическими понятиями, имеющими 
энциклопедический характер. 

Наиболее емко «энциклопедические знания» отображены в глоссариях, где словарные 
статьи представляют собой тексты с концентрированной смысловой нагрузкой. В 
информационном ресурсе глоссария явным образом выделяются концепты, 
соответствующие понятийному аппарату ПО, и не явно, но насыщено и концентрировано 
представляются семантические отношения между понятиями ПО. Семантическая сеть, 
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построенная на основе структурированных текстов глоссария, позволит не только наиболее 
полно и точно выделять концепты и формализовать семантические отношения между 
концептами ПО, но и автоматически дополнять СС, в случае изменения и дополнения 
глоссариев. 

Постановка задачи исследования. Основной проблемой автоматической экстракции 
из глоссариев концептов и семантических отношений между концептами, которые неявно 
представлены в естественно-языковых конструкциях, является сложность формализации 
категориального аппарата семантической сети, которая использует данные элементы. 
Концепты терминов, представляющих узлы семантической сети, обладают некоторыми 
семантическими корреляциями, выражающими определенную общность содержания или 
сходства обозначаемых явлений [2]. Связи между значениями слов, связанных в 
семантической сети дугами, различаются по степени общности. 

В данном исследовании для решения задачи формального выделения категорий 
межконцептуальных отношений предлагается использовать метод компонентного анализа. 
Данный метод основывается на предположении о том, что обладающие семантическими 
корреляциями концепты имеют определенную общность содержания, выражающую 
некоторое сходство обозначаемых явлений или понятий [2, 3]. При этом виды связей между 
значениями слов, связывающих концепты семантической сети, различаются по степени 
общности или эквивалентности. Используемый метод идентификации отношений 
толерантности и эквивалентности позволяет разделить корреляции концептов СС по степени 
семантической близости, классифицируя отношения в соответствии с традиционными 
типами: гиперонимия, гипонимия, холонимия, меронимия и семантическая эквивалентность.  

Математическая модель идентификации отношений толерантности и 
эквивалентности терминов глоссария. Для построения логической схемы выделения 
корреляционно зависимых концептов ПО вводится метрическое пространство 
лингвистических смысловых единиц Q, определяемое как множество терминов глоссария T, 
на котором грамматические правила задают отношения между единицами, выступающими 
ограничениями для корректных синтаксических структур [4]. 

Для определения метрики пространства используем меру семантической близости f(t’, 
t’’) между двумя лингвистическими единицами t’  и t’’, выражаемую через отношение 
теоретико-множественного пересечения и объединения множеств терминов дефиниций:  
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где I 21 dd — общие термины дефиниций глоссария, а |||| 21 dd +  — все термины дефиниций 
d1 и d2; под термином в данном контексте мы понимаем концепт из глоссария, взятый в его 
канонической форме. 

Дефиницию, включающую термины глосария t Î Q, обозначим как d. Пара элементов 
(t, d)Î (Q, Ω) представляет собой один термин и один фрагмент связного текста дефиниции 
глоссария (фраза, предложение, полное определение), где Q — пространство 
лингвистических единиц рассматриваемого глоссария T, а Ω — пространство 
рассматриваемых фрагментов текстов глоссария. 

Будем говорить, что две лингвистические единицы связаны в одном семантическом 
поле и писать (ti, di) ~ (tj, di), если только F(ti, di) = F (tj, di). Например, F(“компилятор”, d1

1); 
F(“транслятор”, d1); F (“компилятор”, d1) = F(“транслятор”, d1). 

Можно показать, что отношение ~, устанавливаемое между терминами t и элементами 
связного текста d, выражает толерантность и факторизует пространства лингвистических 
смысловых единиц Q и исследуемых связных текстов Ω, разбивая их на классы 
толерантности.  
                                                             

1компьютерная программа, преобразующая текст программы пользователя, написанный на языке программирования 
высокого уровня в исходный для перевода в машинный код процессора соответствующей платформы; 
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Толерантностью называется отношение, обладающее свойствами рефлексивности и 
симметричности [5]. Можно показать, что отношение (ti, di) ~ (tj, di) является рефлексивным 
отношением, т. е. один термин глоссария в одном своем сигнификативном значении связан 
сам с собой, и симметричным, один термин глоссария в одном своем сигнификативном 
значении связан с другим (в одном из его значений) и одновременно второй термин связан 
отношением ~ с первым (в вышеназванных значениях): 

(“транслятор”, d2
2) ~ (“интерпретатор”, d2) ↔ F (“транслятор”, d2) = 

=F (“интерпретатор”, d2) ≡ F (“интерпретатор”, d2) = F (“транслятор”, d2) ↔  
↔ (“интерпретатор”, d2) ~ (“транслятор”, d2). 

Пространство толерантности Sp, где p – число классов толерантности, состоящее из 
множеств номеров вида N={n1, n2, …, nk}, при этом все ni ≤ p, причем элементы (ti, di) и (tj, di) 
толерантны, если они содержат общий номер. Множество Kh является классом 
толерантности, если Kh состоит из всех множеств вида {i,  n1,  …,  nk} и число элементов 
множества Kh равно 2p-1 – число всех подмножеств множества из оставшихся p-1 номеров. 

Смысл этого утверждения состоит в том, что отношение (ti,  di)  ~  (tj,  di) выполняется 
тогда и только тогда, когда существует класс Ki, содержащий одновременно (ti,  di)  и (tj, di). 
Если (ti,  di )  ~ (  tj,  di ), то (ti,  di ) и (tj, di ) содержат некоторый общий номер h, и тем самым 
входят в класс Kh [5]. 

Частным случаем отношения толерантности является отношение эквивалентности. 
Чтобы показать, что отношение ~, устанавливаемое между терминами глоссария t и 
элементами связного текста d, выражает эквивалентность и факторизует пространства 
лингвистических смысловых единиц Q и исследуемых связных текстов Ω, разбивая их на 
классы эквивалентности, достаточно показать, что отношение ~ является не только 
рефлексивным и симметричным, но и транзитивным [6]. 

Например, отношение ~ является транзитивным отношением, если один термин 
глоссария в одном из своих значений имеет тот же сигнификативный смысл, что и второй 
термин в одном из своих значений, и второй термин в уже обозначенном значении имеет тот 
же сигнификативный смысл, что и третий в одном из своих смыслов, и тогда первый термин 
в определенном сигнификативном значении связан с третьем: 
(“компилятор”, d1) ~ (“транслятор”, d1) и (“транслятор”, d1) ~ (“интерпретатор”, d1) ↔ 
F(“компилятор”, d1)= F(“транслятор”, d1)= F(“интерпретатор”, d1). 

Данное отношение эквивалентности позволяет организовать различные пары терминов 
и фрагментов связных текстов, включающих данные единицы, (t, d), в классы 
эквивалентности,  которые определяют один и тот же сигнификативный смысл,  тем самым,  
позволяя факторизовать пространство концептов, выражаемых знаками лингвистических 
смысловых единиц, на классы синонимичных в каком-то из своих смыслов концептов [7]. 

Эвристическая оценка семантической корреляции концептов. Для определения 
меры семантической близости (1), при которой семантическая корреляция терминов 
формализуется отношениями эквивалентности и толерантности, исследовалась выборка из 
тысячи терминов глоссария по информационным технологиям [8]. В результате 
эксперимента было автоматически выявлено 5000 семантически близких концептов (табл. 1) 
и определен коэффициент семантической близости между ними. 

                                                             

2компьютерная программа, выполняющая преобразование программы, представленной на одном языке программирования, 
в программу на другом языке (перевод программы во внутренний язык ее процессора) 
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Таблица 1 
Семантически близкие концепты 

Коэффициент 
семантической 

близости 

Количество связанных 
концептов (%) 

Пример семантически близких 
концептов 

0,81-0,9 5 (0,1%) конкурентное программирования ~ 
параллельное программирование  

0,51-0,8 95 (1,9%) истинная погрешность ~ абсолютная 
погрешность  

0,36-0,5 300 (6%) математическое обеспечение ~ 
программное обеспечение 

0,28-0,35 750 (15%) размерность ~ измерение  

0,21-0,27 2250 (45%) реентерабельна программа ~ повторное 
использование 

0,05-0,2 1600 (32%) среда ~ мониторинг 
 

Используя математическую модель идентификации отношений эквивалентности 
терминов глоссария можно осуществить разбиение терминов только на классы 
эквивалентности. Для того чтобы получить так же разбиение терминов на классы 
толерантности, которые объединяют элементы по некоторому общему интегральному 
семантическому признаку и различаются, по крайней мере, по одному дифференциальному 
признаку, используется эвристический анализ коэффициентов семантической близости. 
Такой анализ показывает, что концепты терминов, связанные отношением толерантности, 
попадают в один класс, при значении коэффициента семантической близости, вычисляемом 
по формуле (1), 0,28-0,35. Именно к этой категории семантических отношений относятся 
отношения гиперонимии, гипонимии, холонимии, меронимии. Тогда как семантическими 
эквивалентами могут считаться те концепты, мера семантической близости которых входит в 
диапазон от 0,36 до 1. Семантической связностью терминов, у которых мера семантической 
близости ниже 0,28, можно при построении СС пренебречь. 

Например, рассмотрим отношение толерантности на примере концептов t1="диалоговое 
меню" и t2="графический интерфейс пользователя". Определенная мера семантической 
близости f: 

29,0
1110
32),( 21 =

+
´

=ttf
 

Полагая, что концепты t1 и t2 связаны отношением толерантности, покажем, что 
данное отношение (t1, d1) ~(t2, d2) является рефлексивным и симметричным: 

(“диалоговое меню”, d1) ~ (“графический интерфейс пользователя”, d2) ↔ 
↔ F (“диалоговое меню”, d1) = F (“графический интерфейс пользователя”, d2) ≡ 
≡ F (“графический интерфейс пользователя”, d2) = F (“диалоговое меню”, d1) ↔ 

↔ (“графический интерфейс пользователя”, d2) ~ (“диалоговое меню”, d1). 
Определим коэффициент семантической близости (1) терминов: t1="программист", 

t2="разработчик" и t3="девелопер", используя дефиниции (t1, d3
3); (t2, d4

4) и (t3, d5
5): 

                                                             

3 человек, разрабатывающий компьютерные программы; 
4 человек, выполняющий работы по разработке программного обеспечения и информационных систем на различных этапах 
их жизненного цикла; 
5 человек, вовлеченный во все аспекты процесса разработки программного обеспечения, который в настоящее время 
рассматривается более широко, чем проектирование программ; 
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43,0
104
32),( 21 =

+
´

=ttf
 

37,0
1210
42),( 32 =

+
´

=ttf  

38,0
124
32),( 31 =

+
´

=ttf  

Такие значения коэффициентов семантической близости показывают, что концепты 
t1="программист", t2="разработчик" и t3="девелопер" связаны отношением 
эквивалентности. В свою очередь можно показать, что отношение f является транзитивным 
отношением: 

(“программист”, d3) ~ (“разработчик”, d3) и (“разработчик”, d3) ~ (“девелопер”, d3) ↔ 
↔ F(“программист”, d3)= F(“разработчик”, d3)= F(“девелопер”, d3). 

Определим меру семантической близости для концептов (t1=“интерпретатор”, d3); 
(t2=“компоновщик”, d6

6): 
09,0

1410
12),( 21 =

+
´

=ttf  

Значение коэффициента f(t1,t2) ниже диапазона 0,28-1, из чего следует, что 
рассматриваемые концепты “интерпретатор”  и “компоновщик” не являются семантически 
близкими концептами. 

Метод формализация категорий межконцептуальных отношений СС. Как уже 
было сказано ранее, отправной точкой создания СС предметной области является выделение 
категорий межконцептуальных отношений, представленных в СС. Для этого в 
образовавшемся пространстве терминов, факторизованных в классы толерантности, 
идентифицируем явные категории семантической корреляции с помощью шаблонов 
лексических последовательностей, представляемых регулярными выражениями. 

Для идентификации отношений принадлежности к единому классу, гиперонимии, 
гипонимии, холонимии и меронимии узлов семантической сети, на базе факторизованных 
терминов глоссария, использовались шаблоны лексических последовательностей 
следующего вида: 

2z1 NNlNN ®® Re , 
где NN1 и NN2 – связанные концепты, представленные ключевыми словами и 
словосочетаниями глоссария, Relz – лексические цепочки, выражающие отношения z. 

Таблица 2 
Лексические цепочки, выражающие категории межконцептуальных отношений 
z Тип отношения  Лексические цепочки, Relz 

class принадлежность к классу "считается", "относится к", "это (является)" 
hypernyms гиперонимия "совокупность", "комплекс", "набор", 

"семейство" 
hyponyms гипонимия "например", "тип", "вид", "экземпляр"  

HAS-A холонимия "включает", "делится на" 
A-Part-Of меронимия "часть", "элемент" 

Например, концепты t1="диалоговое меню" и t2="графический интерфейс 
пользователя" связаны отношением толерантности. Используя регулярные выражения, 
идентифицируем в дефинициях di и di+1 явные лексические цепочки Relz. Такая цепочка 
представлена лексемой "элемент" в дефиниции di концепта t1: 

"диалоговое меню" ® ”элемент”A-Part-Of ® "графический интерфейс пользователя" 

                                                             

6 системная программа, из объектных модулей, сгенерированных компилятором, а также библиотек транслятора - строит 
выполняемую программу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Has-a


 227 

Программная реализация модели. Семантическую сеть принято рассматривать как 
структуру, образующуюся в результате композиции отдельных концептуальных графов, 
отвечающих концептуальным единицам (описанию отдельного понятия). Программная 
реализация предложенного метода позволяет автоматически выделять концептуальные 
единицы ПО, представляющие термины, анализируемых глоссариев, и явным образом 
определять корреляционные семантические отношения, представляющие концептуальные 
графы данных терминов. 

На рис. 1 отображен интерфейс разработанной программы. Пользователь вводит в поле 
Концепт запрос, представляющий тот или иной термин предметной области 
информационных технологий. 

После автоматической обработки подключенного глоссария в поле 
Межконцептуальные отношения выводятся концепты,  связанные с запросом пользователя 
отношениями гиперонимии, гипонимии, холонимии, меронимии и/или отношением 
принадлежности к единому классу. В таблицах Эквивалентные концепты и/или 
Толерантные концепты данного диалогового окна (см. рис. 1) выводятся результаты 
кластеризации концептов СС за счет факторизации пространства терминов, а именно 
концепты, связанные отношением эквивалентности и/или толерантности, с указанием 
коэффициента семантической близости в порядке возрастания. 

Для каждого определенного концепта (отмеченного значком ) возможно 
отображение его семантических отношений с другими концептами глоссария. Так, например, 
концепт "программа", связанный с запрашиваемым термином "компилятор" отношением 
принадлежности к классу, в свою очередь является гиперонимом для таких концептов 
глоссария, как "компилятор", "интерпретатор", "транслятор", "компоновщик". 

 

 
Рис. 1. Программная реализация 

 

Выводы. В работе рассмотрен метод автоматического построения СС, основанный на 
использовании глоссария как естественно-языкового текста, наиболее полно 
концентрирующего знания ПО. В качестве узлов создаваемой СС экстрагируются термины 
глоссария, а для выделения семантических отношения используется математическая модель 
идентификации отношений толерантности и эквивалентности терминов глоссария. Модель 
позволяет кластеризовать концепты СС за счет факторизации пространства терминов, 
используя в качестве основания классификации смысловую близость терминов. 
Категориальным значением синонимичных лингвистических единиц при этом выступает 
единое смысловое поле рассматриваемых дефиниций. Проведенная эвристическая оценка 
значений коэффициента семантической близости позволяет определить диапазон 
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допустимых значений коэффициента в отношениях семантической толерантности и 
семантической эквивалентности терминов глоссария. 

Узлы создаваемой СС представлены терминами глоссария, а размеченные дуги 
определяются смысловыми отношениями — принадлежность к классу, гиперонимия, 
гипонимия, холонимия и меронимия. Явное выделение данных категорий семантических 
отношений осуществляется с помощью регулярных выражений, представленных шаблонами 
лексических последовательностей. 

Программная реализация модели показала при экспериментальном построении СС на 
базе глоссария по информационным технологиям объемом около тысячи терминов 
приемлемость использования данного подхода. 
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МЕТОД АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СЕМАНТИЧНИХ КОРЕЛЯЦІЙ ТЕРМІНІВ 

ГЛОСАРІЮ 
У роботі пропонується метод автоматичної ідентифікації концептів та їх відношень для 

побудови семантичної мережі предметної області. Розглядаються семантичні кореляції 
термінів глосарія з точки зору можливості екстракції та ідентифікації концептів та їх 
відношень. Запропонована математична модель дозволяє виявити класи толерантності 
термінів за рахунок факторизації простору концептів. Для формалізації категорій 
міжконцептуальних відношень вузлів семантичної мережі пропонується використовувати 
діапазон значень коефіцієнта семантичної близькості та шаблони лексичних послідовностей. 

Ключові слова: ідентифікація відношень концептів, семантична мережа, глосарій, класи 
толерантності, міжконцептуальні відношення, семантична близькість. 

 
Prof. Khairova N.F., Petrasova S.V., Prof. Lenkov S.V. 

THE METHOD OF THE AUTOMATIC IDENTIFICATION OF SEMANTIC 
CORRELATIONS BETWEEN GLOSSARY TERMS 

 
The paper proposes the method of the automatic identification of concepts and their relations for 

building a domain semantic network. We consider semantic correlations between glossary terms from the 
viewpoint of possibility of the extraction and identification of concepts and their relations. The proposed 
mathematical model allows to identify classes of tolerance of the terms due to the factorization of the 
space of concepts. To formalize the categories of relations between semantic network nodes a range of 
values of the coefficient of semantic proximity and patterns of lexical sequences are encouraged to use. 

Keywords: identification of relations of concepts, semantic network, glossary, tolerance classes, 
relations of concepts, semantic proximity. 
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МЕТОД ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ ПРИХОВАНИХ МОДЕЛЕЙ 
МАРКОВА 

 
В статі описано принцип роботи системи виявлення вторгнень, яка дозволяє суттєво 

збільшити рівень захисту інформації. Шляхом збору інформації про поведінку користувачів 
система будує їх профілі і, на підставі аналізу накопичених даних, має можливість виявляти 
зміни в поведінці.  

Розглянуто основні недоліки існуючих систем та запропоновано використати в якості 
математичної основи проектованої системи приховану модель Маркова. Враховуючи 
можливості запропонованого підходу, використання такої системи дозволяє збільшити рівень 
безпеки. Однією з основних переваг системи є адаптивність її роботи. 

Ключові слова: захист інформації, приховані моделі Маркова, система виявлення 
вторгнень 

 
Вступ. На сьогоднішній день складно уявити роботу державних установ, приватних 

підприємств та інших організації не лише без комп’ютерних систем іа мереж. Людство все 
більше роботи перекладає на комп’ютери, тому питання комп’ютерної безпеки стоїть на 
першому місці. Захист корпоративних даних завжди під загрозою, використання стандартних 
методів захисту в сучасних умовах не гарантує повної безпеки.  

Підприємства витрачають мільярди доларів щороку для реалізації різних заходів 
комп'ютерної безпеки. Все більше і більше стартапів і інших компаній намагаються 
запропонувати нові підходи до комп'ютерної безпеки [1]. Ім'я користувача і пароль - це 
найбільш поширені заходи аутентифікації, використовувані в сучасних комп'ютерних 
системах. Системи, що використовують такі тривіальні заходи аутентифікації, більш схильні 
до вторгнень, так як отримавши такі дані зловмисник отримує усі повноваження 
користувача. У такому випадку зловмисник має доступ до комп’ютерної системи, 
використовуючи слабкі сторони системи, може розширити доступ і зробити його 
необмеженим. З точки зору системи безпеки, це звичайний користувач, який має певні, 
законно виділені йому повноваження, виявлення такої атаки стає надзвичайною важкою 
задачею. Зловмисники використовують технічно правові та законні засоби, щоб отримати 
доступ до системи [2].  

Лише комплексний захист на всіх рівнях може зупини зловмисника. 
Поряд з методами боротьби з вторгненнями важливу роль відіграє саме їх виявлення. 

Головною особливістю в даному випадку є те, що атака не відбувається за певним шаблоном, 
який відомий і на який може зреагувати система запобігання вторгнень. Інформація, яка 
може використовуватись для виявлення вторгнення, міститься в діях зловмисника. Цей є 
набір дій, що розглядається як поведінка. Моніторинг діяльності відбувається у 
комп'ютерній системі для виявлення шкідливих програм або незвичайної активності [2]. 
Виявлення на основі шаблонів і виявлення на основі аномалій – два підходи, 
використовувані у системах вторгнення.  

Виявлення вторгнень - це процес фіксації ознак несанкціонованого доступу до 
комп’ютерної системи. Цей процес перевіряє поведінку користувача, щоб вчасно визначити 
та запобігти можливій атаці або вторгненню. Для вирішення цієї задачі були розроблені 
певні системи: система виявлення вторгнень (intrusion detection systems, IDS) та система 
запобігання вторгнень (intrusion prevention system, IPS) зокрема.  

У свою чергу систем виявлення вторгнень є два типи:  
- системи виявлення зловживань (misuse detection systems, MDS);  
- системи виявлення аномалій (anomaly detection systems, ADS).  
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У даній статті розглядається система виявлення вторгнень на основі аномалій. У такій 
системі методика заснована на виявлені відхилень дій зловмисника від дій користувача, який 
пройшов аутентифікацію.  

Перші дослідження були зосереджені на виявлені відхилень вводу в командному рядку 
у системах UNIX. Враховуючи те, що у сучасних системах використовується графічний 
інтерфейс, типові параметри доповнюються рухами миші і натисненням комбінацій клавіш, 
запущеними процесами на фоні.  

В системі виявлення вторгнень на основі аномалій модель генерується на основі 
нормальної поведінки користувача. Потім ця модель порівнюється з діяльністю користувача 
на етапі визначення і будь-яке відхилення вважається аномалією або ж можливою атакою. 
Також використовуються порогові значення для визначення ступеня відхилення, на підставі 
яких аномалія розглядається або ні як можливий напад або вторгнення.  

Як зазначалося, методика виявлення вторгнення базується на фіксації відхиленнь дій 
зловмисника від дій користувача.  Щоб простежити ці відхилення,  необхідно побудувати 
профіль користувача шляхом збору та обробки даних з користувацьких сесій. Ці дані будуть 
застосовані для навчання моделі поведінки користувача, щоб в подальшому використовувати 
отримані результати в порівнянні. Механізм виявлення стає важче, коли зловмисник 
намагається імітувати поведінку користувача, що в значній мірі ускладнює процес 
виявлення.  

Для виконання цієї роботи запропоновано використати методику виявлення вторгнень 
на основі прихованих моделей Маркова (Hidden Markov model, HMM).  

Аналіз останніх досліджень. Проблема виявлення вторгнень на основі аномалій є 
областю досліджень уже тривалий час і з кожним роком стає тільки актуальнішою. Важливо 
проаналізувати попередні дослідження у цій області і оперуючись на них створити 
удосконалену систему.  

Вперше таке поняття, як система виявлення вторгнень було запропоноване Джеймсом 
Андерсоном,  ще у 1980  році [1].  Після цієї публікації багато університетів,  вчених і 
приватних фірми почали працювати у цьому напрямку. Було запропоновано безліч варіантів 
побудови такої системи, які ґрунтувались на різних методах та алгоритмах. Більшість таких 
робіт пропонували лише теоретично можливий підхід до розробки. З часом була розроблена 
удосконалена модель, яка отримала назву IDES (Intrusion detection expert system - експертна 
система виявлення вторгнень). Компанія Sun використовувала цю систему на своїх робочих 
станція. Це одна із перших успішно реалізованих систем, яка перевіряла не тільки мережевий 
трафік, але і слідкувала за роботою користувача. Слідом за IDES в 1993 була розроблена 
експертна система виявлення вторгнень нового покоління NIDES (Next-generation Intrusion 
Detection  Expert  System),  особливістю якої було використання на певному етапі в роботі 
штучної нейронної мережі. У 1998 році була розроблена мережева IDS i IPS система Snort з 
відкритим вихідним кодом, вона отримала велику популярність серед користувачів і  
підтримується по сьогоднішній день. 

Сьогодні на ринку представлено багато систем як комерційних, так і з відкритим 
вихідним кодом системи. Більшість серед них працюють з мережею. Найбільш поширені 
комерційні системи: CATNET, Check Point IPS Blade, Check Point IPS, McAfee IPS, IBM ISS 
Proventia IPS, Symantec manhaunt,  eТrust intrusion detection. Серед систем з відкритим 
вихідним кодом слід відзначити: Snort, Bro, Prelude Hybrid, OSSEC, Samhain, Suricata, Open 
Source Tripwire, Shadows. 

Основні підходи. Було розроблено багато алгоритмів, які використовуються в системах 
виявлення вторгнень на основі аномалій. На сьогоднішній день їх можна описати, як сім 
основних підходів [3]:  

• Інформаційно-теоретичний підхід. Цей підхід заснований на теорії, згідно якої 
команди звичайного користувача будуть компактніші за ті, які написані зловмисником. 
Однак, ця теорія не в змозі дати будь-які багатообіцяючі результати.  
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• Аналіз тексту. Такий підхід - це інтелектуальний аналіз даних, де повторювані 
послідовності команд витягуються з даних і використовуються для накопичення.  

• Приховані моделі Маркова (ПММ). Ця техніка має багато можливостей і детально 
описана нижче.  

• Наївні Байеса. Цей метод заснований на частоті використання команд і не приймає 
будь-яку послідовність до розгляду.  

• Послідовність і біоінформатика. Цей підхід повністю покладається на послідовностях 
у зв’язаній інформації.  

• Підтримка векторів (SVM). Це алгоритм машинного навчання, використовується для 
відокремлення точок даних шляхом зіставлення точки в вихідному просторі до точок у 
багатовимірному просторі. Це відображення у багатовимірному просторі робить розділення 
простішим і корисним для класифікації та регресійного аналізу.  

• Інші підходи. Ця категорія складається з підходів, що не вписуються у вказані вище 
категорії. Такі підходи різні науковці використовували у різний час. Наприклад, гібридний 
підхід методу Байеса і однокроковий підхід Маркова або гібридний багатоетапний підхід 
Маркова. Крім того, деякі дослідники намагалися поліпшити вищевказані методи шляхом їх 
комбінування [3].  

Уся ця науково-дослідна робота позитивно вплинула на системи виявлення вторгнень 
на основі аномалій, були розроблені корисні технології, які використовуються і працюють на 
операційних системах з графічним інтерфейсом. Проте, розробку методів ускладнює 
відсутність загальнодоступної бази даних, яку б можна було використовувати. Для створення 
системи, яка б враховувала усі недоліки попередніх, варто використати  приховану модель 
Маркова для ідентифікації та виявлення вторгнень.  

Застосування прихованої моделі Маркова. Прихована модель Маркова являє собою 
метод машинного навчання, який заснований на ланцюгах Маркова. Відмінність в тому, що 
вихідні символи автомата залежать від них стохастично. У ланцюгах Маркова вихідні 
символи детерміновані. У методиці машинного навчання, алгоритм навчається за зразками 
попередніх даних і вивчення цих даних використовується для вирішення у невідомих 
випадках [4]. Даних, які використовуються в навчальних цілях, повинно бути достатньо, щоб 
отримати належний зворотній зв'язок для розпізнання різних випадків.  

В ланцюгах Маркова спостерігач може бачити стани, в той час як у прихованій моделі 
Маркова стани приховані від спостерігача. ПММ являє собою кінцевий автомат, який має 
стани, ймовірності переходів, а також розподіл ймовірностей по всіх можливих вихідних 
символах при переході в кожний стан [4].  Кожен прихований стан в ПММ має дві 
ймовірності пов'язані з ними: ймовірність переходу в інший стан, а також імовірність 
перебування в тому ж стані.  

Обрана послідовність станів моделює максимальну ймовірність послідовності 
спостережень. Після побудови моделі експериментальні дані тестуються для того, щоб 
знайти подібність між тестовими даними і навчальними даними.  

Загалом, приховану модель Маркова можна представити у вигляді рисунку 1.  
  

x(t-1) x(t) x(t+1)

y(t-1) y(t) y(t+1)
 

 
Рис. 1. Прихована модель Маркова 
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Вершини представляють собою змінні з випадковим значенням. Випадкова змінна x(t) 
являє собою значення прихованої змінної в момент часу t. Випадкова змінна y(t) - це 
значення спостережуваної змінної в момент часу t. Стрілки на діаграмі символізують умовні 
залежності. 

З діаграми стає ясно, що значення прихованої змінної x(t) (в момент часу t) залежить 
тільки від значення прихованої змінної x(t-1) (в момент t-1). Це називається властивістю 
Маркова. Хоча в той же час значення спостережуваної змінної y(t) залежить тільки від 
значення прихованої змінної x(t). 

ПММ може бути використана для вирішення трьох типів завдань, де O - послідовність 
спостереження, А - матриця відомих станів, B - матриця прихованих станів.  

1. Враховуючи модель λ=(A, B, π) і послідовність спостереження O, знайти P(O-λ). Нам 
потрібно запам’ятати послідовність, яка спостерігається, щоб побачити, наскільки добре 
вона вписується в модель λ.  

2. Враховуючи модель λ=(A, B, π) і послідовність спостереження O, знайти 
оптимальний прихований стан послідовності. Ми повинні знайти прихований стан даної 
моделі.  

3. Дано послідовність спостереження і ряд станів S в моделі λ і кількість 
спостережуваних символів М, знайти модель λ=(A, B, π), яка максимізує ймовірність P. Ми 
повинні навчати модель для спостережуваних даних.  

Дані на основі графічного інтерфейсу потрібно зібрати з великої кількості користувачів 
для того, щоб система мала можливість протестуватись та для її адаптації. Для цього 
вибирають дані будь-якого користувача, який вважається аутентифікованим, і розділяють їх 
на дві групи. Один набір даних використовується в якості підготовки даних для навчання 
ПММ.  Другий набір даних в поєднані з даними інших користувачів,  які вважаються 
зловмисниками, використовуються для перевірки. У ПММ перевірка даних  і є вирішенням 
задачі номер 1 з попереднього списку. Більш високий бал вказує на схожість характеристик 
між навчальними даними і даними тестування. У випадку низького балу система повідомляє 
про  велику різницю між двома типами даних.  

Існують два можливих результати в двійковій класифікації проблеми: позитивний (P) 
або негативний (N). На підставі цих результатів та їх передбачення може бути чотири 
поєднання результатів проблеми, як описано на рисунку 2. 

1. Істинно-позитивний (True Positive, TP) - у разі як передбачення та фактичні 
результати були одержані позитивні, то результат називається істинно-позитивним.  

2. Хибно-позитивний (False Positive, FP) - коли передбачений результат є позитивним, а 
фактичний результат негативний, то результат називається помилковим спрацьовуванням.  

3. Істинно-негативний (True Negative, TN) - коли і прогнозований і фактичний 
результат є негативними, то це істинно-негативний результат.  

4. Хибно-негативний (False Negative, FN) - коли результат прогнозування є негативним, 
але фактичний результат є позитивним, то такий результат називають хибно-негативним.  
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Рис. 2. Можливі результати 
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На практиці ця концепція означає, що коли користувача було розпізнано як 

справжнього користувача, то ми отримаємо істинно-позитивний результат. Крім того, якщо 
зловмисник буде передбачений як зловмисник, ми отримаємо істинно-негативний результат. 
Помилкові спрацьовування відбуваються і позначаються як негативні або позитивні, коли 
користувача або порушника неправильно класифікують. Ці величини, сильно залежать від 
порогового значення, яким ми визначаємо, як розрізняти користувача і порушника.  

Висновки. Проведені дослідження свідчать, що приховані моделі Маркова чудово 
підходять для створення системи виявлення аномалій. Головним удосконаленням 
розглянутого методу є використання адаптивного підходу в роботі системи, адже користувач 
з часом може змінювати поведінку і цим самим призводити до хибних спрацьовувань 
системи. Правильний вибір порогових значень та якісна база описів для порівняння 
дозволяють ефективно переводити систему в режими адаптації до змін в діях користувача 
або блокування несанкціонованих сторжень. Необхідно також зазначити, що для створення 
ефективної системи виявлення вторгнень додатково до системи виявлення аномалій доцільно 
застовувати систему виявлення зловживань. 
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к.т.н. Чешун В.Н., Чуйко К.В. 
МЕТОД ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ СКРЫТЫХ МОДЕЛЕЙ 

МАРКОВА 
 
В статье описан принцип работы системы обнаружения вторжений, которая позволяет 

существенно увеличить уровень защиты информации. Путем сбора информации о поведении 
пользователей система строит их профили и, на основании анализа накопленных данных, 
имеет возможность выявлять изменения в поведении.  

Рассмотрены основные недостатки существующих систем и предложено использовать в 
качестве математической основы проектируемой системы скрытую модель Маркова. 
Учитывая возможности предложенного подхода, использование такой системы позволяет 
увеличить уровень безопасности. Одним из основных преимуществ системы является 
адаптивность ее работы. 

Ключевые слова: защита информации, скрытые модели Маркова, система обнаружения 
вторжений 
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Ph.D. Cheshun V.N., Chuiko K.V.  

THE METHOD OF INFORMATION SECURITY BASED ON HIDDEN MARKOV 
MODELS 

 
This article describes the principle of intrusion detection systems, which can significantly increase 

the level of data protection. By gathering information about users behavior, the system builds their 
profiles and based on the analysis of collected data has the ability to detect changes in behavior.  

Analyzed the main disadvantages of existing systems and proposed the hidden Markov model as the 
mathematical foundation of the designed system. Given the possibilities of the proposed approach, the use 
of such a system makes it possible to increase the level of security. One major advantage of the system is 
the adaptability of its work.  

Keywords: information security, hidden Markov model, the intrusion detection system 
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МІСЦЕ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ТУРИЗМУ 

 
У статті здійснено аналіз статистичних показників міжнародного туризму в регіоні. 

Простежено сучасні тенденції в’їзного та виїзного туризму в межах Закарпатської області, їх 
динаміку в часі. Прослідковано географію туристичних потоків, їх розподіл за сезонами та 
сегментацію туристичних поїздок за метою подорожі.  

Ключові слова: міжнародний туризм, в’їзний туризм, виїзний туризм, географія 
туристичних потоків, структура в’їзних туристичних потоків 
 

Вступ та постановка завдання. На сучасному етапі розвитку міжнародних 
економічних відносин глобалізаційні процеси охопили усі сфери світового господарства, в 
тому числі й світовий ринок туристичних послуг. Сучасною тенденцією в економіці 
фактично усіх країн світу є зростання частки туристичних послуг,  як у структурі валового 
внутрішнього продукту, так і в структурі споживання. 

Закарпаття являється одним з пріоритетних районів з точки зору привабливості та 
перспективності розвитку міжнародного туризму в Україні.  Він не лише повинен стати 
могутнім інструментом економічного зростання регіону, але й може слугувати дієвим 
чинником створення позитивного іміджу Закарпаття як перлини міжнародного туризму. 
Зважаючи на останні зміни кон’юнктури світового ринку, виникає гостра необхідність в 
дослідженні тенденцій розвитку міжнародного туризму в регіоні. 

Питанню розвитку міжнародного туризму присвячена ціла низка наукових праць 
зарубіжних та вітчизняних учених. Серед останніх варто згадати напрацювання 
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А. Александрової, В. Безносюка, М. Долішнього, В. Євдокименка, В. Квартальнова, 
В. Кравціва, В. Мацоли, В. Федорченко, О. Бейдика, С. Кузика, О. Стафійчука, М. Мальської, 
Н. Крачила, В. Кифяка та інших. Регіональні проблеми сфери рекреації та туризму 
Карпатського регіону висвітлені в працях таких дослідників, як І. Антоненко, Н. Габчак, 
В. Кифяк, В. Гоблик тощо [2, 6, 9].  

Однак, розвиток туризму, особливо в контексті міжнародного масштабу, настільки 
динамічний процес, що виникає необхідність прослідковувати сучасної тенденції його 
прояву в регіональному аспекті. Тому питання вивчення, дослідження та прогнозування 
розвитку міжнародного туризму в Закарпатті завжди буде на часі. 

Виклад основного матеріалу. Міжнародний туризм як галузь економіки 
характеризується високими темпами розвитку. Особливо бурхливо він почав розвиватись 
після проведення у жовтні 1998 року у Ванкувері (Канада) Першої всесвітньої конференції 
«Туризм як впливова сила збереження миру» за участю делегацій із 65 країн світу, де вперше 
пролунав заклик до пропаганди і поширення мирного туризму як гаранта миру і безпеки, що 
впливає на різні сфери життя суспільства. Відтоді міжнародний туризм сприймається як 
чинник економічного, культурного розвитку держав, захисту навколишнього середовища та 
історико-культурної спадщини, міжнародного взаєморозуміння, миру [6]. 

Вітчизняний ринок міжнародного туризму є досить динамічними, як для України в 
цілому, так і для Закарпаття зокрема. Вигідне економіко-географічне і транзитне положення 
області у центрі Європи, у поєднанні з унікальними запасами бальнеологічних, кліматичних, 
ландшафтних та історико-культурних рекреаційних ресурсів, робить наш край найбільш 
привабливим регіоном для розвитку міжнародного туризму. Про це свідчить й аналіз 
виконання Програми розвитку туризму та рекреації в Закарпатській області на 2002-2010 рр. 
[1]. 

Загалом прослідкувати кількість міжнародних туристів, які відвідують той чи інший 
конкретний регіон дуже важко. Адже лише близько 30% іноземних туристів користуються 
послугами українських туроператорів, решта – представники неорганізованого туризму.  

Аналіз туристичних потоків у межах Закарпатської області показує динамічний 
розвиток в’їзного туризму. За період 2005-2010 рр. кількість туристів, які відвідали нашу 
область, збільшилася на 57%. Відповідно, обсяг наданих туристичних послуг збільшився 
майже у три рази. У 2011 р. кількість туристів, що надали перевагу відпочинку в Закарпатті 
становила 390 тис. осіб, у 2012 р. цей показник зріс до 450 тис. осіб, проте у 2013 р. знову 
знизився до відмітки 420 тис. осіб (рис. 1). Основними причинами зниження кількості 
туристів ми вбачаємо у зростанні цін на турпродукт,  нестабільній політичній ситуації в 
Україні, які поєднуються на тлі світової економічної кризи. За різними прогнозами до 2015 р. 
об’єм туристичного потоку зросте на 50 тис. осіб і сягне показника у 470 тис. осіб [8]. 
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Рис. 1. Динаміка в’їзного туризму на території Закарпатської області 
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Згідно даних Державної служби статистики протягом останніх 10 років середньорічний 
приріст в’їзного туризму в області становив 12,6%,  разом з тим фіксується відносно 
стабільний розвиток виїзного туризму – середньорічний приріст 3,8% [8], що може свідчити 
про підвищення рівня конкурентноздатності регіону на міжнародній арені. 

Закарпатська область – досить своєрідний туристично-рекреаційний регіон України. 
Якщо за останні чотири роки по території України відмічається значний ріст продаж 
турпродукту в період червень-серпень і їх скорочення в період міжсезоння та зимовий 
період, то Закарпаття характеризується однаковою популярністю, як у літній, так і в зимовий 
періоди. Піковий сезон відвідування області припадає на період святкування новорічно-
різдвяних свят та цвітіння сакур навесні.  Високий сезон –  це січень для гірськолижних 
курортів та липень для кліматичних та бальнеологічних курортів. Сезон зниження 
туристичної активності припадає на квітень та жовтень. Так званий  «мертвий» сезон на 
території нашого краю відсутній. 

Географія в’їзного туризму сьогодні налічує понад 40 країн світу. Проте, якщо у 2009-
2010 рр. серед іноземних туристів найбільш популярними були недовготривалі поїздки 
громадян Польщі (більше 30% від усіх громадян інших країн, які приїжджали на Закарпаття), 
то з 2011 р. спостерігалося значне зростання кількості туристів із Російської Федерації, 
Білорусі, Словаччини, Угорщини. Також регіон із туристичною метою відвідують громадяни 
Латвії, ФРН, Австрії, Великої Британії, США, Італії, Румунії. 

Сьогодні за показником країни походження туристів прослідковується орієнтація на 
прийом відвідувачів із двох сусідніх держав (Угорщина, Словаччина), які забезпечили 37,5% 
усіх іноземних туристів, Росії – 11,5%, Білорусі – 8,9%, Польщі – 5,9% [4]. З точки зору 
диверсифікації потоків, формування близько двох третин усіх іноземних туристів за рахунок 
п’яти країн є негативним явищем і підвищує чутливість туристично-рекреаційного комплексу 
до впливу політичних, економічних або екологічних чинників. 

Потенційно достатніми є можливості активізації в’їздних туристичних потоків з Румунії, 
Чехії, інших країн СНД, що мають спільні або близькі до закарпатських історичні, культурні, 
мовні традиції. Перспективним напрямом є розвиток діаспорного туризму з Канади, США, 
Португалії, Італії, інших країн, де представлені українські емігранти різних хвиль. 

Порівняльна характеристика структури в’їзних туристичних потоків, на основі якої 
чітко простежується їх зміна у часі представлена на рис. 2-3 [4]. Проведений аналіз свідчить, 
що у в’їзних туристичних потоках переважає приватна мета відвідування. Натомість частка 
лікувального туризму протягом останніх років мала тенденцію до скорочення. Ситуація 
свідчить про відсутність достатньої інформації та просування вітчизняних туристичних 
продуктів на світовому ринку [4]. 

 
 

 
 

Рис. 2. Структура в’їзних туристичних потоків за метою подорожі (станом на 2009 р.)  
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Рис. 3. Структура в’їзних туристичних потоків за метою подорожі (станом на 2013 р.)  
 

Для Закарпаття особливо характерний прикордонний туристичний обмін, але, як 
правило, він не завжди відбиває реальну кількість туристів. Це пояснюється, як мінімум 
двома основними аспектами: 

1. Велика частка туристів із сусідніх країн відвідує Закарпаття з короткотривалими 
подорожами (менше, ніж на добу), часто з метою отримання прибутку, що суперечить 
визначенню поняття «турист».  

2. Значна кількість туристів із сусідніх держав, відвідуючи регіон з метою відпочинку, 
користуються послугами приватних засобів розміщення, які, у свою чергу, не відображають 
справжні доходи від здійснення своєї діяльності. 

Позитивним імпульсом для розвитку міжнародного туризму у Закарпатській області 
стало успішне проведення «Євро-2012» улітку 2012 року. 

Передумовою для розвитку в’їзного етнічного туризму на територію краю є наявність 
значної української діаспори в ряді країн: Росії – 4,4 млн. осіб, США – 1,2 млн. осіб, Канаді – 
1,0  млн.  осіб,  Казахстані –  900  тис.  осіб,  Молдові –  600  тис.  осіб,  Білорусі –  237  тис.  осіб,  
Аргентині – 220 тис. осіб, Бразилії – 155 тис. осіб [2]. 

У свою чергу, культура регіону збагачується присутністю угорської (151,5 тис. осіб), 
румунської (32 тис. осіб), російської (31 тис. осіб), словацької (5,7 тис. осіб), німецької (3,6 
тис. осіб), ромської (14 тис. осіб), польської , єврейської національних меншин. Дуже 
колоритними є й етнічні групи власне українців на території області –  лемки,  бойки та 
гуцули.  Знайомство з їх культурою,  звичаями,  дегустація страв національної кухні,  
знайомством з традиційним побутом, обрядами, стає все більш популярним напрямком 
екскурсійної тематики регіону.  

Обсяги виїзного міжнародного туризму із Закарпаття стрімко зростають. Основна 
причина – підвищення рівня доходів місцевого населення, враховуючи іноземний капітал, що 
надходить до регіону завдяки заробітчанам, крім того, варто врахувати і підвищення 
культурного рівня наших співвітчизників. Збільшення потоків виїзного туризму можна також 
пов’язувати із спрощенням туристичних формальностей рядом держав. Найбільш лояльними 
у відкритті віз являються країни Центрально-Східної Європи та країни Балтії, найменш 
лояльними з об’єктивних причин, відповідно – країни Західної Європи [7]. 

Динаміка виїзного туризму на Закарпатті представлена на рисунку 4. Як бачимо, у 2013 
р. його обсяг збільшився на 57% від показника 2011 р. 
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В останні роки спостерігаємо зміну географії виїзного туризму. Ще у 2005 р. 41,7% 

міжнародних поїздок жителів Закарпаття припадало на сусідні Угорщину та Словаччину, 
17% – країни Балканського півострова, 13,9% – Туреччину та 11,2% – Хорватію. У 2009-2013 
рр. жителі Закарпаття відвідували із туристичною метою 52 країни світу [7]. Найбільша 
кількість жителів області відпочивала за турпутівками на курортах Угорщини, Болгарії, 
Туреччини, Чорногорії, Єгипту, Польщі. За останні два роки істотно зріс попит на Іспанію, 
Грецію, Ізраїль, ОАЕ, Таїланд, Австрія. Натомість, до прикордонних Росії, Молдови, 
Білорусі, Румунії з туристичною метою закарпатці подорожують рідше. Таку ситуацію 
можна пояснити певним перенасиченням туристичним ринком вищевказаних держав. 

За мотивацією переважає відпочинковий туризм. Безумовно пік його активності 
припадає на літній період. Хоча у період різдвяних свят мешканці області все частіше стали 
виїжджати на короткотерміновий відпочинок у сусідні країни з метою активного зимового 
туризму, шопінг-туризму та  пізнавального туризму. 

Туристичний потенціал Закарпаття на сьогодні розкрито не повною мірою, область 
використовує лише одну третину потенціалу, яким володіє. Основними перепонами, що 
перешкоджають розвитку туристичного сектору в регіоні, сьогодні виступають переважно 
чинники управлінського, економічного, екологічного, соціального та культурного характеру. 

Відповідно до пункту 16  частини першої статті 43  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Указу Президента України «Про заходи щодо розвитку туризму і 
курортів в Україні», Стратегії розвитку туризму і курортів в Україні, обласною радою була 
затверджена Програма розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2011-2015 рр. 
Виконання завдань і досягнення основної мети програми може бути забезпечено за рахунок 
впровадження європейської моделі державно-приватного партнерства. 

Висновки. Отже,  шляхи вирішення проблем туризму на регіональному та місцевому 
рівнях, оптимізацію зовнішніх та внутрішніх туристичних потоків, ми вбачаємо в 
удосконаленні механізмів державного регулювання галузі з урахуванням зарубіжного 
досвіду. Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі регіону значною мірою має 
базуватися на модернізації туристичної та курортно-рекреаційної інфраструктури. З цією 
метою видається необхідним запровадити спеціальний інвестиційний режим для сприяння 
будівництву і реконструкції об’єктів туристичної інфраструктури. Водночас необхідне 
запровадження практики прямого фінансування з державного та місцевих бюджетів заходів 
щодо популяризації місцевого турпродукту, розвитку туристичної інфраструктури, зокрема 
облаштування маршрутів, місць для відпочинку в лісах та гірських районах, оглядових 
майданчиків, центрів туристичної інформації, інформаційних стендів на дорогах тощо. 

З огляду на географічне положення області, перспективним є реалізація спільних 
міжнародних транскордонних проектів з країнами-сусідами з метою розвитку рекреації і 
туризму, вдосконалення туристичної інфраструктури, збереження довкілля, поглиблення 
співробітництва, покращення економіко-соціального розвитку прикордонних території. 
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Рис. 4. Динаміка виїзного туризму на Закарпатті [4] 
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МЕСТО ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ТУРИЗМА 
В статье осуществлен анализ статистических показателей международного туризма в 

регионе. Рассмотрено современные тенденции въездного и выездного туризма в пределах 
Закарпатской области, их динамику во времени. Изучено географию туристических потоков, их 
распределение по сезонам и сегментацию туристических поездок по цели путешествия. 

Ключевые слова: международный туризм, въездной туризм, выездной туризм, география 
туристических потоков, структура въездных туристических потоков. 
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PLACE THE TRANSCARPATHIAN REGION IN THE INTERNATIONAL 

 TOURISM MARKET 
 

The paper is an attempt toanalyze the statistical indicators of international tourism in the region. 
The modern tendencies of inbound and outbound tourism within the Transcarpathian region, their 
dynamics over time is examined. The geography of tourist flows and their distribution by season and 
segmentation of trips by purpose of trip are traced. 

Keywords: international tourism, inbound tourism, outbound tourism, geography of tourism flows, 
structure entry tourist flows. 
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УДК 37.013.46       к.ю.н., доц. Артемов В.Ю. (НА СБУ) 

к.т.н. Литвиненко Н.І. (ВІКНУ) 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ  
СИСТЕМНО-ОНТОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО  

ПІДХОДУ В НАВЧАННІ 
 
Зроблено спробу виявлення методологічних основ системно-онтологічного аналізу в 

системі компетентностного підходу в навчанні. Робиться припущення, що сформована в 
результаті пізнавальної діяльності людини розумова картина світу складається з уявлень щодо 
різних предметних сфери й має специфічні відмінності в уявленні кожного індивідуума, групи або 
соціального шару. Визначається, що системно-онтологічний підхід покликаний зробити знання 
колективним надбанням широкого кола осіб, дати потужний інструмент для фіксації, надбання 
й обробки знань, перевірки їх на несуперечність, повноту тощо.  

Ключові слова: система, онтологія, аналіз, ключові компетенції,  бібліотеки прикладних 
онтологій.  

 
Вступ. Процес розвитку сучасного суспільства характеризується постійно зростаючою 

роллю новітніх технологій в освіті. Одним з таких напрямків стала поява онтологічних 
технологій та їхнє використання в освітянській діяльності. Онтології є інструментом 
системного аналізу предметної сферу. Вони забезпечують цілісне подання сукупності понять, 
що характеризують визначену предметну галузь. 

Аналіз предметної сфери являє собою особливий вид наукової діяльності, у результаті 
якої виникає об'єктивне знання. Об'єктивне знання предметної галузі, розуміння суті 
процесів, що відбуваються в ній, законів, правил й обмежень є необхідною умовою 
успішного вирішення завдань, що постають перед сучасним суспільством. Системний підхід 
полягає в дослідженні предметної сфери з позицій закономірностей, властивої їй як 
системному цілому й вивченні взаємодії її складових частин [1].  

Постановка завдання. В даній статті ретельно проаналізована історіографія даної 
проблеми, окремі питання якої досліджували українські вчені Луговий В.І., Таланова Ж.М. 
[3,4], Згуровский М.З., Панкратова Н.Д. [1], Прийма C.М., Панін О.В., низка іноземних 
вчених, зокрема, американець Блум Б.С., росіяни: Горшкова В.В. [2], Гаврилова Т.А. [6], 
Данченко А.Л. [7], Келеберда И.Н. [8]  та ін.  

Метою цієї статті є виявлення методологічних основ онтологічного аналізу в системі 
компетентностного підходу в навчанні. 

Результати дослідження. Системно-онтологічний аналіз отримав свій розвиток у 
зв'язку з тим, що сучасне наукове пізнання має високий рівень абстрактності. Зокрема, на 
думку В.В. Горшкової [2], категорії сучасних методологічних досліджень у педагогіці мають 
суттєвий онтологічний зміст. 

Системно-онтологічний принцип заснований на поданні будь-якої фізичної або 
розумової сутності у вигляді багаторівневої структури, всі об'єкти, процеси і явища усередині 
якої можна розглядати як елементи більш високих узагальнюючих класів. 

Сформована в результаті пізнавальної діяльності людини розумова картина світу 
складається з уявлень щодо різних предметних сфер й має специфічні відмінності в уявленні 
кожного індивідуума, групи або соціального шару. Системно-онтологічний підхід 
покликаний зробити знання колективним надбанням широкого кола осіб, дати потужний 
інструмент для фіксації, надбання й обробки знань, перевірки їх на несуперечність, повноту 
тощо.  
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Системно-онтологічний аналіз використовується, в основному, для побудови 
концептуальних моделей. У цьому випадку онтологізація – це процес переходу від подання 
предметної галузі природною мовою до точної формальної специфікації цієї сфери. Крім 
того, подання даних у формі онтологій дозволяє фахівцям найбільше наочно й повно 
сформулювати свої знання з обраної тематики. Ця обставина становить величезний інтерес 
для сфери освіти. Освіта як процес цілеспрямованої передачі знань може стати досить 
природною сферою для застосування  системно-онтологічного аналізу. Щодо цього 
надзвичайно корисним є культурно-історичний підхід, що отримав розвиток у працях 
видатного українського дослідника В.Лугового і послідовників його школи [3, 4]. 

Аналіз джерел [5, 6] дозволяє стверджувати, що в наш час у педагогіці склалася 
тенденція використання системно-онтологічного аналізу в наступних основних напрямках: 

· онтологія системи освіти та її складових частин (університети, коледжі, ліцеї, 
школи); 

· онтологія навчальних дисциплін, програм, курсів, навчальних і методичних 
матеріалів; 

· онтологія навчально-виховного процесу. 
Варто згадати також ще кілька напрямків робіт у педагогіці, що відносяться, скоріше, до 

інженерії знань [5 - 8]:  
· гармонізація рамок кваліфікації й освітніх стандартів у рамках Болонського процесу,  
· онтологія дистанційного навчання,  
· онтологія сценаріїв навчання,  
· онтологічне тестування знань.  
Зокрема, створення онтології педагогічних сценаріїв навчання дозволяє:  
· поліпшити взаєморозуміння між учасниками проектів; 
· повторно використати знання, отримані в процесі створення конкретних моделей і 

сценаріїв діяльності;  
· полегшити розуміння предметної сфери в термінах навчальних завдань і функцій;  
· поліпшити комунікацію між учасниками проекту за рахунок використання загальної 

мови формалізації.  
Усе це виявляється надзвичайно важливим у процесі створення онтологічних сценаріїв 

виховання у вищій школі тому, що найважливішим регулятором тут є онтологічна 
компетентність і цілісність людини – її здатність орієнтуватися в ситуаціях свого життя й 
досягати повноти й гармонії буття. Відсутність онтологічної компетентності приводить до 
втрати людиною багатьох життєвих орієнтацій, порушенню людської цілісності. 
Онтологічний підхід зменшує термінологічну плутанину за рахунок того, що основні терміни 
та концепції педагогічної діяльності будуть однозначно визначені й сприйняті всіма 
учасниками співтовариства на найперших етапах педагогічної діяльності. 

Слід відзначити, що на сьогоднішній день у Євросоюзі реалізується проект TRACE 
(TRAnsporentCompetenceinEurope), однією з основних завдань якого є забезпечення 
прозорості між Європейською рамкою кваліфікацій і національними рамками кваліфікації 
країн,  що входять до ЄС [9].  Освітні кваліфікації,  які використовуються в проекті ТRACE,  
побудовані на основі навчальних програм, так званих курикулумах (сurriculum). Прикладом 
може служити набір рекомендацій з навчання студентів і аспірантів у сфері програмної 
інженерії SE2004, розроблений у рамках проекту Computіng Currіculum [10]. Паралельно й 
незалежно від цього Міжнародна організація по стандартизації (ІSO) розробила стандарт 
SWEBOK ІSІ 19759-2005, що описує ті знання, які повинен мати фахівець, який уже 
проробив кілька років у даній галузі. Проект ТRACE завдяки комп'ютерним онтологіям, 
реалізованим у ньому, теоретично дає можливість пов’язувати освітні й професійні  
кваліфікації. 

При цьому важливим є те,  що в міжнародних освітніх стандартах,  розроблених 
Європейським фондом освіти (ЄФО), наприклад, в SE2004, пропонується класифікація 
освітніх одиниць у термінах двох осей, що була запропонована американським психологом 
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Б.С. Блумом ще в середині минулого сторіччя [11]. Ілюстрація цього способу класифікації 
наведений на рис. 1. 

 
 

Знання 

Розуміння 

Застосування 

Обов’язкове Факультативне Бажане 

 
Рис. 1. Класифікація освітніх одиниць за Б. Блумом 

 
Наведена класифікація включає такий концепт як "розуміння", що представляє, на нашу 

думку, вищу форму знання. Він дозволяє краще зв'язати його із застосуванням, але не 
виключає й можливість застосування знань без їхнього глибокого розуміння. У нашій 
традиції таке застосування знань ближче всього до навичок. Цікавим є порівняння 
класифікації за Б.С.Блумом з існуючим у нас уявленні щодо Знань, Умінь та Навичок 
(сумнозвісних ЗУНах). Таке співвідношення наведене на рис. 2. 

Важливою є наявність у класифікації Б.Блума осі оцінки знання, розуміння, 
застосування. Фактично вони оцінюються як мінімальні ("обов'язкове"), номінальні 
("бажане") і над номінальне (не плутати із найкращим), що за Б.Блумом здобувається або 
освоюється факультативним шляхом. 

 

Знання 

Розуміння 

Застосування 
 

Знання Уміння Навички 

 
Рис. 2. Зіставлення класифікацій освітніх одиниць за Б. Блумом із ЗУНами 

Однак, універсальний підхід у випадку застосування його до освітньої сфери вимагає 
певного рівня модифікації. Це пов'язано, в тому числі, і з досить глибоким ступенем 
деталізації компетентнісного підходу в системі освіти. У наш час існує тенденція 
підрозділяти компетенції на:   

а) засновані на параметрах особистості;  
б) засновані на виконанні завдань і діяльності;  
в) засновані на досягненні результатів  діяльності.  
З іншого боку, у працях провідних учених  (Хуторской А.В., Грубер Т.Р., Мендес Ш., 

Зимняя І.А., Бех І., Ничкало О., Бібік Б., Овчарук О) існує тенденція до побудови ієрархії 
компетенцій. У загальному вигляді така ієрархія виглядає в такий спосіб: 

· ключові компетенції, які відносяться до загального змісту освіти; 
· загально-предметні компетенції, які відносяться до певного кола взаємозалежних 



 243 

навчальних предметів та освітніх курсів; 
· предметні компетенції, які відносяться до конкретних навчальних предметів.  
Таке уявлення досить повно відбиває специфіку освітньої сфери. Однак, у нашому 

уявленні у зв'язку із системно-онтологічним аналізом воно вимагає певної модифікації. 
Технологічно нам представляється зручним в онтології верхнього рівня об'єднати ключові й 
загально предметні компетенції, а предметні компетенції через їхню множинність 
відображати у формі бібліотеки онтологій. 

При цьому в основу повинно бути покладена побудова дерева онтологій як найбільш 
ефективний засіб відображення сутності й змісту компетентнісного навчання і професійного 
середовища. При цьому доцільна така послідовність процедур:  

· визначення структури дерева онтологій; 
· визначення концептів онтології верхнього рівня; 
· визначення класів для кожної онтології; 
· формування глосаріїв для кожної онтології; 
· розподіл концептів по класах і рівнях; 
· визначення зв'язків між концептами;  
· редагування онтологій з метою досягнення відповідності між вимогами професії й 

планами навчально-виховної роботи. 
Визначення структури дерева онтологій у нашому випадку засновано на уявленні про 

сутність і зміст компетентностного підходу до навчально-виховного процесу у вищій школі. 
Призначення онтології верхнього рівня – надати термінологію для опису загальних понять в 
онтологіях нижчих рівнів.  

Необхідність створення бібліотеки онтологій, з одного боку, обумовлена множинністю 
предметних сфер і професійних середовищ, а, з другого боку, необхідністю інтегрувати те 
істотно важливе й загальне, що пов'язане із процесами формування належної професійної 
поведінки. Роль бібліотеки онтологій – зберігати й систематизувати приватні онтології. 
Бібліотека онтологій дає наступні переваги:  

· можливість багаторазового використання прикладних онтологій предметних сфер; 
· можливість спростити процеси розробки нових онтологій і модифікації існуючих для 

конкретних професій. 
Істотним також є те, що внаслідок множинного характеру прикладних онтологій 

доцільним є автоматизоване створення таких онтологій, тоді як онтологію верхнього рівня в 
нашому випадку бажано розробляти вручну. Нажаль, автоматизація процесів розробки 
онтологій торкнулася поки лише тих професій, які пов'язані з комп'ютеризацією та 
інженерією знань. 

Викладене вище є обґрунтуванням для розробки методики побудови онтології 
предметної галузі й професійного середовища в системі компетентнісного навчання. 
Завданням цієї методики є: 

· визначити набір компетенцій, необхідних для професій, що характеризуються 
особливими вимогами стосовно належної професійної поведінки; 

· визначити етичні та професійні норми для цих професій; 
· створити умови для визначення основних напрямків і принципів навчально-виховної 

роботи у вищій школі, що готовить фахівців для професій, які характеризуються особливими 
вимогами відносно належної професійної поведінки. 

Висновки. Нажаль, системно-онтологічний аналіз поки ще не отримав належного 
поширення в педагогічних дослідженнях. Центральною ідеєю прийнятого нами підходу є 
виділення онтології ключових компетенцій і створення бібліотеки прикладних онтологій. 
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Артемов В.Ю., к.т.н. Литвиненко Н.И. 

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ СИСТЕМНО-
ОНТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 

 
Аннотация: сделана попытка выявить методологические основы системно-

онтологического анализа в системе компетентностного подхода в обучении. Выдвигается 
предположение о том, что сложившаяся в результате познавательной деятельности человека 
умственная картина мира складывается из представлений о различных предметных сферы и 
имеет специфические отличия в представлении каждого индивидуума, группы или социального 
слоя. Определяется, что системно-онтологический подход призван сделать знания 
коллективным достоянием широкого круга лиц, дать мощный инструмент для фиксации, 
приобретения и обработки знаний, проверки их на непротиворечивость, полноту и т.п. 

Ключевые слова: система, онтология, анализ, ключевые компетенции, библиотеки 
прикладных онтологий.  

 
Artemov V.U., Ph.D. Litvinenko N.I. 

FEATURES DETECTION METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF 
SYSTEM-ONTOLOGICAL ANALYSIS COMPETENCE APPROACH IN EDUCATION 

 
Abstract: in the article we attempt to identify the methodological foundations of the system-

ontological analysis in the competence-based approach to education. Conjectured that emerged as a result 
of human cognitive activity mental picture of the world is made up of ideas about different subject area 
and has specific differences in the representation of each individual, group or social class. Determined 
that the system-ontological approach is designed to make the collective knowledge accessible to a wide 
range of people, provide a powerful tool for fixing the acquisition and processing of knowledge, check 
their consistency, completeness, etc. 

Keywords: system, ontology, analyses, key competences, applied ontology libraries. 
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УДК 378.147:81                                                                                      Барабаш О.В. (МАУП)  
 

ОБГРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ МУЛЬТИМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ АВІАЦІЙНИХ ФАХІВЦІВ 

У статті досліджено комплекс організаційно-педагогічних умов мультимовної підготовки 
майбутніх фахівців авіаційного профілю, який, на відміну від існуючих, передбачає розвиток 
мотивації студента-іноземця до вивчення мов на основі залучення до проблемного 
мультимовного діалогового спілкування груп студентів та груп викладачів, постійного 
інформаційного обміну у віртуальному інформаційному середовищі ВНЗ, спрямованого на 
актуалізацію мовного та професійно-особистісного розвитку студента на основі інтеграції 
ігрових, заданих та евристичних методів навчання з урахуванням індивідуальних особливостей 
майбутніх авіаційних фахівців, що дає можливість поєднувати лінгво-пізнавальні, емоційні, 
мотиваційні, загальнокультурні, фахові та дискурсивні компоненти. 

Ключові слова: студент-іноземець, педагогічні умови, мотивація, іноземна мова. 
 
Вступ. Спираючись на аналіз психолого-педагогічної літератури, присвяченої 

проблемам формування готовності до мультимовного спілкування в освітньому процесі 
технічного ВНЗ, слід зробити висновок про те, що певні педагогічні умови чинять 
позитивний вплив на даний процес. Умова – у філософському розумінні – це те, від чого 
залежить щось інше (обумовлюване), істотний компонент комплексу об'єктів (речей, їх 
станів, взаємодій). 

У педагогічних дослідженнях даються наступні дефініції поняття педагогічних умов. 
В.М. Манько визначає умови як вирішальний чинник результативності, оскільки вони 
складають саме те середовище,  в якому необхідні явища,  процеси виникають,  існують і 
розвиваються [1]. С.Д. Смирнов вважає, що педагогічні умови – це супутні чинники, 
педагогічні обставини, які сприяють або протидіють прояву педагогічних закономірностей, 
що визначаються дією цих чинників. Дотримуючись думки дослідників стосовно теми 
дослідження, під педагогічними умовами процесу підготовки майбутніх авіаційних фахівців 
до мультимовного спілкування у даній статті будемо розуміти умови, що цілеспрямовано 
створюються у вищому навчальному закладі для забезпечення здійснення будь-якого 
процесу, зокрема оволодіння мультимовною компетенцією, сприяли ефективності 
професійної підготовки студентів, були направлені на прояв професійних, особистісних і 
мовних можливостей. 

Виявляючи педагогічні умови підготовки майбутніх авіаційних фахівців до 
мультимовного спілкування, в роботі автор спирається на класифікації У. Ванрайха [2]. Г.В. 
Колшанського [3], М.Н. Певзнера [4],  які виділяють наступні групи:  

1) організаційні (нормативно-правове, інформаційне, фінансове, матеріально-технічне, 
кадрове забезпечення);  

2) психологічні (морально-психологічний клімат, мотивація кар'єрного зростання);  
3) професійні (зростання професійної компетентності, створення умов для 

професійного навчання). 
Мета роботи. Дослідити та проаналізувати комплекс організаційно-педагогічних умов 

мультимовної підготовки майбутніх фахівців авіаційного профілю, який, на відміну від 
існуючих, передбачає розвиток мотивації студента-іноземця до вивчення мов на основі 
залучення до проблемного мультимовного діалогового спілкування. 

Основна частина. Однією з найважливіших педагогічних умов є мотивація –  розвиток 
мотивації вивчення професійно орієнтованих іноземних мов шляхом залучення студентів до 
проблемно-пошукової діяльності. Проблеми мотивації відносяться до важливих 
психологічних проблем, оскільки їх дослідження дозволяє наблизитися до розуміння 
рушійних сил, причин, внутрішніх механізмів поведінки, спілкування, діяльності людини. 

Мотивацію можна визначити як сукупність різних спонук: мотивів, потреб, інтересів, 
прагнень, цілей, потягів, мотиваційних установок, ідеалів. Щодо проблеми дослідження, 
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розвиток мотивації вивчення професійно орієнтованої іноземної мови визначається нами як 
свідома схильність суб'єктів освітнього процесу до виконання професійної комунікації на 
іноземній мові, що припускає розвиток особистісних якостей, знань, умінь і навичок, які 
мобілізуються у цій діяльності. 

Розглянемо поняття “мотив” і “мотивація”. За визначенням А.Н. Леонтьева [5] мотив – 
це потреба, що стійко проявляється, прагнення до досягнення мети. Педагогічний 
енциклопедичний словник визначає мотивацію як сукупність різних спонук: мотивів, 
потреб, інтересів, прагнень, цілей, потягів, мотиваційних установок, ідеалів, що в найбільш 
широкому сенсі має на увазі детермінацію поведінки взагалі. 

Освітній процес в сучасному ВНЗ повинен задовольняти потребу особи в 
інтелектуальному, культурному і етичному розвитку, формувати здібність до праці і життя. 
Проте державними освітніми стандартами не враховується, що високоосвічений, 
компетентний фахівець може не любити свою професію і не працювати за фахом. Це вказує 
на відсутність взаємозв'язку особистісного і професійного компонентів свідомості студентів, 
слабку увагу до їх психологічних і особистісних якостей. Особистісні якості майбутніх 
фахівців, морально-психічний стан, мотиви професійної діяльності виявляються у ході 
навчальної діяльності на кожному етапі процесу професійної підготовки. 

Дослідник Е.П. Ільїн розглядає мотивацію, з одного боку, як процес формування 
мотиву,  з іншого боку,  як систему мотивів.  У першому випадку говорять про стадії її 
розвитку: усвідомлення потреби і постановки мети, вибору способу її досягнення, 
виникнення спонуки до реалізації. У другому випадку система мотивів повинна спонукати 
суб'єкта до певної діяльності (комплекс пізнавальних, ігрових мотивів навчання) [6]. 

А.  Маслоу стверджує,  що мотиваційна сфера тісно пов'язана з потребами,  які 
детермінують поведінку людини. Потреба трактується як необхідність, потреба індивіда в 
тому, що викликає розвиток особи. Потреба перетворюється на мотив тільки тоді, коли вона 
матеріалізована: її задоволення пов’язане у свідомості людини з конкретним предметом, 
способом дій та ін. Навчальні мотиви формуються, якщо відповідна діяльність сприймається 
як спосіб задоволення потреб, актуальних для того, хто навчається. Проблема недостатньої 
мотивації до навчальної діяльності полягає не в тому, що у людини немає потреб, а в тому, 
що навчання не сприймається як спосіб їх задоволення. 

В процесі професійної підготовки студентів необхідно розрізняти зовнішні (соціальні) і 
внутрішні (пізнавальні) мотиви. Зовнішні мотиви обумовлені матеріальними і соціальними 
міркуваннями, ступенем сформованості в суспільстві і державі відношення до освіти як 
цінності. На думку А.К. Маркової зовнішні мотиви в належній мірі не стимулюють 
професійний розвиток студента, перетворюють навчання на вимушену діяльність, тому 
процес професійної підготовки неможливий без стимулювання внутрішньої мотивації. 
Внутрішні мотиви визначаються генетичною потребою людини до самореалізації відповідно 
до природжених здібностей, проте, чи отримають вони свій розвиток в належній мірі, 
залежить від освітньої системи, в яку потрапляє студент. 

Дослідження показали,  що зовнішня мотивація професійної підготовки у студентів 
розвинена сильніше, ніж внутрішня. Внутрішні мотиви виражені набагато слабкіше, але саме 
вони представляють потенційну значущість для мотиваційної сфери. У сучасних 
дослідженнях мотивації (Е.П. Ільїн, А.К. Маркова та ін.) виділяють декілька груп мотивів: за 
потребами особи; за видами діяльності; за часом прояву; за силою прояву та ін. Своєрідність 
всіх цих груп мотивів характеризує мотиваційну сферу особи.  

Найбільший інтерес для дослідження стосовно мультимовної підготовки 
представляють мотиви за видами діяльності, зокрема, професійні і навчально-пізнавальні. 

Істотною характеристикою будь-якого роду діяльності є її вмотивованість. Діяльності 
без мотиву не буває. Будь-яка діяльність виявиться мало ефективною або взагалі 
неефективною, якщо у людини не буде зацікавленості в її реалізації. Формування діяльності 
починається зі сприйняття її особою. Виникає бажання виконати цю діяльність, яке 
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стимулює активність особи у відповідному напрямі. Мотивація спонукає трудову активність 
і впливає на формування мети і шляхів її досягнення. 

Найважливішим джерелом активності (або мотивів діяльності)  є потреби,  які 
здійснюють по суті регуляцію поведінки людини. Важливо відзначити, що у реальності 
людина досить рідко мотивується якоюсь однією потребою, скоріше їх синтезом, тобто 
діяльність завжди полівмотивована.  Також істотним є те,  що у процесі життя,  а в даному 
випадку у процесі навчання у ВНЗ, мотиви можуть змінюватися внаслідок накопичення 
знань і практичного досвіду у вибраній діяльності і уточнення професійних орієнтирів та 
очікувань. Іншими словами, мотиви діяльності і поведінки людини не статичні, а динамічні, 
що не можна не враховувати при проведенні дослідження [7,8,9]. 

Бувають мотиви, що не приводять до діяльності. Вони тільки декларуються суб'єктом, 
але він часто відмовляється від них при зіткненні з реальними проблемами. Тут вже на 
перший план виступають такі особистісні характеристики як: воля, ступінь розвиненості 
інтелекту, сформованість і особливості мовної діяльності, темперамент, особливості 
емоційних процесів і станів, психічний досвід, рівень загальної культури, звички і інші сталі 
форми поведінки. 

Виділимо декілька типів мотивації, пов'язаної з результатами навчання: 
мотивація, яка умовно може бути названа негативною. Під негативною мотивацією 

мають на увазі спонуки, викликані усвідомленням певних незручностей і неприємностей, які 
можуть виникнути у процесі навчання. Така мотивація не призводить до успішних 
результатів; 

мотивація, що має позитивний характер, але також пов’язана з мотивами, закладеними 
поза самою навчальною діяльністю.  Ця мотивація виступає в двох формах,  як широка 
мотивація (соціальні прагнення, почуття громадянського обов'язку перед країною, перед 
близькими). 

Інша форма мотивації визначається суто особистими мотивами: схвалення оточуючих, 
шлях до особистого благополуччя та ін. 

Крім цього, може бути виділена мотивація, яка лежить у самій навчальній діяльності, 
наприклад мотивація, пов'язана безпосередньо з цілями навчання. Мотиви цієї категорії: 
задоволення допитливості, придбання певних знань, розширення світогляду. Мотивація 
може бути закладена в самому процесі навчальної діяльності (подолання перешкод, 
інтелектуальна активність, реалізація своїх здібностей і ін.).[10]. 

Оволодіваючи іноземною мовою, людина освоює інші способи мислення. У навчанні 
іноземній мові виникає потреба у збудженні, розгортанні, розвитку усіх інтелектуальних, 
емоційних, ментальних можливостей особи. Мотив дозволяє суб'єктові усвідомити 
необхідність докладання максимальної напруги волі, пам'яті, пошуку рішення і пояснення, 
освоєння різних розумових операцій, багатократних зусиль і способів не тільки логічного 
розуміння, але і емоційного відчуття іншого світосприйняття, якою є інша мова. 

Викладачеві часто доводиться стикатися з байдужим відношенням до дисципліни 
“Іноземна мова” на немовних факультетах. У пропонованих йому завданнях студент не 
бачить “своєї” мети і нерідко питає, навіщо майбутньому авіаційному фахівцеві іноземна 
мова. Сенс ситуативної мотивації в навчанні іноземній мові лежить не стільки в постановці 
мети,  скільки в діяльності,  в підтримці тривалого і важкого процесу пізнання,  тобто те,  що 
ми назвемо проблемно-пошуковою діяльністю. 

В процесі навчання іноземній мові в технічних ВНЗ необхідно, щоб освоююча мова 
могла відчути свої здібності, насолодитися відчуттям результативності своїх зусиль, відчути 
зростання своїх інтелектуальних можливостей, отримати задоволення від виконання 
конкретних завдань.  І навіть якщо поставлені цілі не були реалізовані,  стан спонуки до дії 
все ж таки має позитивний сенс. Людина вчиться зосереджуватися, ставити більш досяжні 
цілі, видозмінювати їх. Процес вивчення мови іншого народу за своєю суттю драматичний, 
неоднорідний, складний. Мотиви допомагають успішно долати невдачі, нудьгу, 
суперечності, тривожність, що нерідко виникають в процесі вивчення іноземної мови. 
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У зв'язку з цим в цій роботі ми виділяємо мотиваційну готовність як надзвичайно 
важливий чинник успішної комунікації і мовного партнерства.  У основі такої мотивації 
лежить потреба в спілкуванні, в здійсненні конкретної мовної дії, вчинку, створюючи 
мотиваційну готовність [11]. Крім того, для успішного розвитку мотивації до професійно 
орієнтованого спілкування необхідно шукати зовнішні підкріплення, до яких відноситься 
проблемно-пошукова діяльність студентів. 

При використанні проблемно-пошукових методів навчання викладач використовує 
завдання, організовує колективне обговорення можливих підходів до вирішення проблеми 
або ситуації. Студенти висловлюють припущення для вирішення проблемної ситуації, 
узагальнюють раніше придбані знання, виявляють причини явищ, пояснюють їх походження, 
обирають найбільш раціональний варіант вирішення проблемної ситуації. 

Серед проблемно-пошукових методів виділяють проблемні і евристичні бесіди, 
застосовуються наочні методи, проводяться проблемно-пошукові практичні роботи 
дослідницького типу. Виклад навчального матеріалу методом проблемної розповіді 
припускає, що викладач по ходу викладу роздумує, доводить, узагальнює, аналізує факти і 
веде за собою мислення слухачів, роблячи його активнішим і творчим. 

Одним з методів проблемного навчання є евристична і проблемно-пошукова бесіда. В 
ході її викладач ставить перед студентами низку послідовних і взаємозв'язаних питань, 
відповідаючи на які вони повинні висловлювати які-небудь припущення, намагатися 
самостійно їх доводити, здійснюючи тим самим деяке самостійне просування у засвоєнні 
нових знань. 

Проблемно-пошукові вправи застосовуються у тому випадку, коли студенти можуть 
самостійно за завданням викладача виконати певні види дій, які підводять його до засвоєння 
нових знань. Проблемно-пошукові вправи можуть застосовувати не тільки при засвоєнні 
нової теми, але і під час закріплення її на основі вправ, що поглиблюють знання. 

Можна виділити наступні основні шляхи і методи проблемно-пошукової діяльності у 
процесі вивчення іноземної мови [12,13,14]: 

I.Роль змісту навчального матеріалу у мотивації навчання. 
1) Зміст навчального матеріалу з іноземної мови виступає у вигляді тієї інформації, 

яку студенти отримують від викладача з навчальної літератури. При розробці тематичних 
планів необхідно враховувати характер потреб студентів, щоб зміст навчального матеріалу 
відповідав цим потребам і сприяв розвитку нових потреб. 

2) Зміст навчального матеріалу з іноземної мови повинен бути доступним, виходячи зі 
знань, що є у студентів, але, разом з тим, матеріал повинен бути достатньо складним і 
важким, оскільки інформаційно бідний зміст занять не володіє мотиваційним ефектом. 

II. Раціональна організація навчальної діяльності. 
Успішність освоєння іноземної мови залежить від організації етапів навчальної 

діяльності і від цілей кожного етапу. Можна виділити  три основні етапи: мотиваційний, 
операціонально-пізнавальний, оцінний для рефлексії. 

1) На мотиваційному етапі студенти повинні усвідомити, для чого потрібний даний 
матеріал, що їм доведеться вивчати і яке навчальне завдання майбутньої роботи. 
Мотиваційний етап складається з наступних дій: 

створення навчально-проблемної ситуації, формулювання основного навчального 
завдання, самоконтроль і самооцінка майбутньої діяльності. 

2) Операціонально-пізнавальний етап припускає засвоєння змісту теми і оволодіння 
навчальними діями і операціями, що входять до цього змісту. 

3) Рефлексійно-оцінний етап є підсумковим у процесі вивчення теми, коли студенти 
вчаться аналізувати власну навчальну діяльність, оцінювати її, порівнюючи результати 
діяльності з поставленими навчальними завданнями. На даному етапі необхідно 
використовувати не тільки традиційне усне опитування і контрольну роботу, а різноманітні 
методи і прийоми, що дають можливість проявити самостійність і ініціативність. 

III. Вплив колективних форм навчання іноземним мовам. 
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Використання різних форм спільної діяльності сприяє включенню студентів в активну 
навчальну роботу, яка стає їх потребою і призводить до становлення мотивації. 

IV. Значення оцінки у становленні мотивації навчальної діяльності. 
Для формування мотивації у процесі навчання іноземній мові важливо оцінювати 

якість роботи студентів, підкреслювати всі позитивні моменти і досягнення, виявляти 
причини недоліків, а не просто їх констатувати. 

В сукупності всі вказані шляхи стають ефективним засобом розвитку позитивної 
мотивації і мотиваційної готовності до процесу навчання іноземній мові у студентів 
технічних факультетів. Крім того, студентам необхідно усвідомлювати роль іноземної мови у 
майбутній професійній діяльності, що ще більш підсилить мотивацію [15]. 

Таким чином, позитивну мотивацію до вивчення іноземної мови можна визначити як 
сукупність причин психологічного характеру, що пояснюють спрямованість освітнього 
процесу на успішне освоєння іноземної мови, активність суб'єктів, освоєння різних 
розумових операцій, пошуку вирішення назрілих проблем, прагнення, з рештою, придбати 
готовність до професійного мультимовного спілкування. 

Висновок. Досліджено комплекс організаційно-педагогічних умов мультимовної 
підготовки майбутніх фахівців авіаційного профілю,  який,  на відміну від існуючих,  
передбачає розвиток мотивації студента-іноземця до вивчення мов на основі залучення до 
проблемного мультимовного діалогового спілкування груп студентів та груп викладачів,  
постійного інформаційного обміну у віртуальному інформаційному середовищі ВНЗ, 
спрямованого на актуалізацію мовного та професійно-особистісного розвитку студента на 
основі інтеграції ігрових, заданих та евристичних методів навчання з урахуванням 
індивідуальних особливостей майбутніх авіаційних фахівців, що дає можливість поєднувати 
лінгво-пізнавальні, емоційні, мотиваційні, загальнокультурні, фахові та дискурсивні 
компоненти. 
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Барабаш О.В. 
ОБОСНОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ МУЛЬТИЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
В статье исследованы комплекс организационно-педагогических условий мультиязыковой 

подготовки будущих специалистов авиационного профиля, который, в отличие от 
существующих, предусматривает развитие мотивации студента-иностранца к изучению 
языков на основе привлечения к проблемному мультиязыковому диалоговому общениюя групп 
студентов и групп преподавателей, постоянному информационному обмену в виртуальной 
информационной среде ВУЗ, направленного на актуализацию языкового и профессионально-
личностного развития студента на основе интеграции игровых, заданных и эвристических 
методов убучения с учетом индивидуальных особенностей будущих авиационных специалистов, 
которое дает возможность объединять лингво-познавательные, эмоциональные, 
мотивационные, общекультурные, профессиональные и дискурсивные компоненты. 

Ключевые слова: студент-иностранец, педагогические условия, мотивация, иностранный 
язык. 

 
Barabash O.V.  

RATIONALE PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR CROSS-TRAINING OF FUTURE 
AVIATION SPECIALISTS 

 
This article explores the complex organizational and pedagogical conditions multilingual training 

future professionals aircraft type, which, unlike existing development involves motivating foreign students 
to study languages on the basis of involvement in problematic for cross communication dialog groups of 
students and groups of teachers, continuous information exchange in virtual information among 
universities, aimed at updating the linguistic and professional and personal development of students 
through the integration of game, set and heuristic teaching methods tailored to the individual 
characteristics of future aviation professionals, which allows to combine linguistic, cognitive, emotional, 
motivational, general cultural, professional and discursive components .Keywords: foreign student, 
pedagogical conditions, motivation, language. 

Keywords: student ynostranets, Teaching terms, motivation, ynostrannыy language. 
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УДК 378                                                   к.пед.н., проф. Безносюк О.О. (КОГПІ-ВІКНУ) 

ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВІЙСЬКОВО-
СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНИХ ВНЗ 
 
У статті розглянуто педагогічне проектування теоретичної моделі військово-спеціальної 

підготовки студентів у системі цивільних ВНЗ. Практичне рішення завдань по виробленню 
теоретичної моделі військово-спеціальної підготовки студентів на військовій кафедрі з 
урахуванням їх рівня підготовки по загальноінженерним дисциплінам ВНЗ та індивідуальним 
особливостям припускає використання математичних методів обробки даних психолого-
педагогічного дослідження з метою визначення використовуваних вирішальних правил оцінки 
професійної придатності студентів і правил їхній наступного розподілу з метою ефективного 
виконання вимоги функцій посадового призначення. 

Ключові слова: військові кафедри(факультети, інститути), офіцери запасу, педагогічні 
системи, педагогічний процес, резерв, студент, педагогічне проектування. 

 
Вступ та постановка завдання. Удосконалювання підготовки фахівців - завдання, по 

суті, дуже традиційне і на його рішення завжди була спрямована науково-методична робота 
ВНЗ і зусилля кафедр. Однак, якісному поліпшенню спеціальної підготовки як системи 
наукових знань, умінь, навичок, пізнавального і творчого пошуку не приділялося досить 
глибокої уваги. Тому зростання суспільної важливості проблеми удосконалювання 
підготовки фахівців позначається в тому, що вона зі звичайної методичної роботи ВНЗ і 
кафедр переводиться в самостійну область досліджень, де знаходять місце багатьом наукам - 
педагогіці, психології, економіці, соціології, управлінню та іншим.  

"Пізнати складну систему, - підкреслює І.Б. Новик, - значить побудувати її системну 
модель" [8, c.28]. Тому одним з науково-практичних напрямків у справі рішення проблем 
підготовки військових фахівців у системі цивільних ВНЗ є створення теоретичної моделі 
військово-спеціальної підготовки студентів. Відправною крапкою для проектування такої 
моделі стосовно до військових кафедр цивільних ВНЗ цілком може служити модель 
спеціаліста. Хоча сама по собі модель спеціаліста не є психолого-педагогічною 
конструкцією,  а в основі її змісту лежить державний освітній стандарт і кваліфікаційна 
характеристика, у яких закріплена система вимог до спеціаліста конкретного ВНЗ і 
спеціальності. Модель спеціаліста є діючим інструментом рішення психолого-педагогічних 
задач, коли на її основі здійснюється конструювання і побудова моделі підготовки 
майбутнього спеціаліста. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідники і практики педагогіки, у тому числі і 
військові, по-різному уявляють собі модель спеціаліста. Під моделлю спеціаліста 
розуміється деякий образ, еталон, що повинний бути реалізований у вузівській підготовці 
для того, щоб випускник відповідав сучасним вимогам. Ця модель поєднує два типи моделей 
- підготовки і діяльності, що дозволяє створити власне модель спеціаліста в повному обсязі, 
довівши її до практичного здійснення. Однак усі вони стурбовані головними - допомогти 
ВНЗ підготувати спеціаліста, здатного вирішувати поставлені перед ним специфічні задачі 
професійно і технічно грамотно, оперативно та в найкоротший термін. 

У моделі підготовки здійснюється проекція вимог до спеціаліста на вимоги до 
організації навчального процесу, цілям навчання, змісту навчальних програм і дисциплін, до 
методів і форм навчання, показників і критеріїв ефективності підготовки фахівців і т.д. 

В останні роки з'явилися і спеціальні наукові дослідження з моделювання і 
використання дидактичних моделей у ВНЗ (Бабанський Ю.К., Барабанщіков А.В., Звягінцев 
В.Г., Нещадим М.І., Маслов В.С., Тализіна Н.Ф., Ягупов В.В. та інші.) [2,3,7,10,11,14] 

У цих педагогічних дослідженнях аналізуються всі типові задачі можливої професійної 
діяльності фахівців,  а Тализіна Н.Ф.  вважає,  що "...першим кроком переходу від моделі 
фахівця до моделі його підготовки є виділення і повний опис типових задач, що він 
повинний вирішувати у своїй професійній діяльності." [10, с.75] Хоча якщо готувати 
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студентів,  орієнтуючись тільки на цю модель,  то через 3-4  роки модель у значній мірі 
застаріє, тому виникає необхідність у дуже складній роботі з виявлення тенденцій у зміні 
характеру задач і побудові прогностичної моделі підготовки фахівця. 

Вирішити ці задачі можна тільки за допомогою теоретичної моделі підготовки фахівця, 
адаптованої до визначених умов, тому в сформованій ситуації вважаємо коректним уведення 
поняття теоретична модель. 

Теоретична модель як інструмент дослідження військово-спеціальної підготовки 
повинна відбивати ознаки, факти, зв'язки, відносини у визначеній області знання у вигляді 
простої і наочної форми, зручної і доступної для аналізу і висновків. 

Модель повинна являти собою розумне сполучення необхідної повноти з простотою 
користування і розрахунків. Ці дві вимоги, як легко бачити, є суперечними один одному. З 
одного боку, безмежна деталізація моделі приведе до неминучого ускладнення, що, 
природно,  ускладнить,  а в ряді випадків навіть може унеможливить роботу з моделлю.  З 
іншого боку, прагнення до максимального спрощення моделі приведе до втрати обліку ряду 
важливих факторів, що можуть впливати на досліджуваний процес. 

Наприклад, застосування моделі при перевірці гіпотези нашого дослідження дозволить 
не тільки показати ефективність використання тих чи інших методів, засобів і форм 
навчання, але і визначити зв'язок, розкрити причини, що обумовлюють виконання задач 
педагогічного експерименту. Модель дозволить більш виразно оцінити як сильні, так і слабкі 
сторони експерементованих засобів у їхньому узагальненому значенні, більш направлено 
здійснити кількісно якісну оцінку взаємодії всіх компонентів і загального результату 
дослідження [1, c.132]. 

По своїм завданням моделювання є прикладним дослідженням, тобто воно обумовлено 
заздалегідь поставленої автором роботи метою та орієнтоване на практичне застосування 
результатів. У залежності від області дослідження в спеціальній і науково-педагогічній 
літературі зустрічається ряд класифікацій моделей і моделювання. До найбільше, що часто 
зустрічаються відносяться: образне моделювання, фізично-подібне моделювання, 
математичне моделювання та інші. 

Основною сутнісною характеристикою моделювання і його головною відмітною рисою 
(стосовно інших методів) є опосередкованість, тому що дослідник, вирішуючи пізнавальну 
задачу за допомогою методу моделювання, ставить між собою і досліджуваним фрагментом 
соціальної дійсності об'єкт-замінник оригіналу, тобто модель, дослідження якої і дозволяє 
одержати нове про досліджуване соціальне явище [9, с. 35]. 

Процес моделювання широко зв'язаний з використанням математичного апарата, тому 
одним з варіантів досліджуваних педагогічних процесів може бути математична модель, 
адже тільки вона представляє деякий об'єкт, що у точному відношенні заміщує оригінал. При 
звертанні до інших моделей таке заміщення досягається або за рахунок подоби структури 
(ізоморфізм), або в чи поводженні функціонуванні системи (ізофункціональність). 
Структурно математичне моделювання містить у собі три основні методи: цифрове, 
кібернетичне і просторово-подібне моделювання. 

Моделювання в науковому пізнанні придбало характер визначеної системи зі сталими 
ознаками і положеннями і виступає як засіб наукового дослідження [1,13]. Існуючі нині у 
вищій школі моделі призначені насамперед для того, щоб дати ВНЗ представлення про те, 
кого готувати і для чого готувати, адже тільки вони дозволяють: по-перше, наочно-образне, у 
виді схем, коротких словесних характеристик, описів, охарактеризувати досліджуваний 
процес, по-друге, моделювання дозволяє описувати педагогічні явища у виді математичних 
формул, матриць, символів та інше. Крім того, важливим напрямком виявлення ідеального 
фахівця вважається моделювання в педагогіці, що розглядається з загальметодологічних, 
психолого-фізіологічних і дидактичних позиций [1,13]. 

Створення моделі і її використання в пізнанні чи перебудові досліджуваного об'єкта є 
основними аспектами змісту процесу моделювання. Даний процес складається з декількох 
етапів. У наукових публікаціях існують різні точки зору про кількість і назви етапів. 
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Наприклад, Буслова М.К. [4] виділяє в процесі моделювання сім етапів (постановка 
задачі, теоретична та експериментальна підготовка, створення моделі, використання моделі, 
перенос інформації на об'єкт, висування і перевірка наукової гіпотези і включення отриманих 
знань у наукову теорію), Штофф В.А. - три стадії (перехід від натурального об'єкта до моделі 
- побудова моделі, експериментальне дослідження моделі, перехід від моделі до 
натурального об'єкта) [13].  Своє представлення про процеси моделювання Гранберг А.Г. 
описав чотирма етапами(побудова моделі, вивчення моделі, перенос знань з моделі на 
оригінал, перевірка і застосування) [5]. 

Однак, не всі наявні представлення про досліджуваний об'єкт складають його модель. 
Відповідно до завдань дослідження суб'єкт моделювання, як правило, виділяє з них найбільш 
значимі і необхідні. Тому моделювання як універсальний науковий метод дозволяє 
досліднику і практику адекватно відбити в модельних представленнях сутнісні риси, основні 
компоненти, зв'язки, відносини і функції соціальної системи, скласти науково обґрунтований 
прогноз її подальшого функціонування і розвитку. 

Теоретична модель спеціальної підготовки ґрунтується на кваліфікаційних 
характеристиках випускника військової кафедри(факультету, інституту) і складається з мети, 
задач, змісту, методів, засобів і форм навчання, показників і критеріїв її ефективності. 

У теоретичній моделі військово-спеціальної підготовки, пропонованої нами, 
розглядається весь процес навчання спеціалістів, його основні компоненти: мети, задачі, 
методів, змісту, засобів, форми і суб'єкта навчання, а також показники і критерії 
ефективності підготовки студентів (рис.2.1 ). 

Зміст запропонованої моделі являє собою визначену цілісність, що у нерозривній 
єдності включає навчальний матеріал і способи його засвоєння, а також ті характеристики 
особистості, що формуються в студентів у ході педагогічного процесу. Модель поєднує мету, 
зміст підготовки і показує їхній взаємозв'язок.  За структурою запропонована теоретична 
модель включає в збалансованому виді усі вхідні в її склад компоненти. 

Виділений в моделі зміст спеціальної підготовки є основним компонентом, а перший 
найближчий компонент являє собою спеціальну підготовку на військовій кафедрі. 

Зовнішня складова моделює рівень загальінженерної підготовки у ВНЗ,  що у 
загальному плані передбачає формування особистості. Інтегруючи по всіх заданих рівнях, ми 
прагнемо в дослідженні до формування цілісного підходу до спеціальної підготовки 
студентів, до оптимальних психолого-педагогічних умов її удосконалювання, адекватним 
професійно важливим (особистісним) якостям військових фахівців у цивільному ВНЗ. 

З усієї сукупності факторів, що впливають на визначення і добір змісту спеціальної 
підготовки, конкретних задач і мети навчання, можна виділити три основних: 

• загальні цілі підготовки фахівців у ВНЗ; 
• зміст, логіку й інтеграцію загальноінженерних і спеціальних дисциплін ВНЗ і 

військової кафедри; 
• рівень знань, умінь, навичок і розвитку студентів. 

В останньому елементі особливе значення мають характер і рівень мотивації, що ведуть 
установки і відносини особистості студента до процесу навчання на військовій кафедрі ВНЗ. 
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Рис. 2.1. Теоретична модель військово-спеціальної підготовки студентів  

у системі цивільних ВНЗ 
 

Формування теоретичної моделі підготовки зв'язано з усвідомленням педагогом змісту 
цих вихідних факторів,  зі співвіднесенням їхнього змісту між собою,  з опорою на сучасні 
освітні технології, орієнтовані на активізацію пізнавальної діяльності студентів, зі 
структуруванням знань, умінь і навичок по рівнях: від загальних до окремих спеціальних 
дисциплін. 

Нормативний обсяг і зміст професійно-педагогічних цілей і задач визначається 
вимогами рівня готовності студента до навчання у ВНЗ і наступній діяльності як офіцера 
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запасу. Готовність залежить від рівня сформованості предметних знань, навичок і умінь, 
розвитку спеціальних здібностей і якостей особистості, від рівня сформованості 
загальнонавчальних знань і умінь, а також відношення до навчання на військовій кафедрі і 
майбутній професійній діяльності. 

Гармонізація інтересів суспільства, ВНЗ і особистих інтересів і мотивів діяльності 
студентів на військових кафедрах визначає наступні цілі і задачі організації цілісного 
педагогічного процесу в рамках пропонованої моделі: 

• формувати в ході освітнього процесу соціально адаптовану професії особистість 
військового фахівця визначеного профілю; 

• формувати творчу активність і забезпечити розвиток професійних якостей 
особистості офіцера запасу; 

• забезпечити підготовку випускника військової кафедри на високому предметному, 
педагогічному, гуманітарному і методичному рівні із широким спектром реалізації 
спеціальних і професійних можливостей. 

З метою забезпечення послідовності одержання, нагромадження і підвищення знань, 
практичних навичок і умінь студентів по тактико-спеціальній, військово-спеціальній і 
військово-технічній підготовці на військових кафедрах цивільних ВНЗ передбачені етапи 
навчання. 

На першому етапі (перший рік) навчання здійснюється формування й удосконалювання 
загальновійськових знань і навичок в обсязі початкового вишколу, формуються військово-
технічні і військово-спеціальні знання і навички офіцера фахівця визначеного профілю на 
основі інтеграції загальноінженерних і спеціальних дисциплін військової кафедри і ВНЗ, 
вивчається взаємодія систем по принципових схемах, досліджуються фізичні процеси в 
елементах і вузлах апаратури, вивчаються організація і способи бойового застосування 
озброєння і бойової техніки в обсязі підрозділу й окремої частини. 

На другому етапі (другий рік) навчання здійснюється удосконалювання військово-
технічних і військово-спеціальних знань, практичних навичок і умінь у повному обсязі по 
встановленому посадовому призначенню офіцера запасу, удосконалюються знання тактико-
спеціальної підготовки в діях частин і підрозділів у бої, дається практика в проведенні занять 
із взводом по загальновійськовій і тактико-спеціальній підготовці, реалізується на практиці 
добір змісту військово-спеціальної підготовки студентів з обліком їхніх індивідуальних 
особливостей і потреб, формується Творча активність і забезпечується розвиток професійних 
якостей особистості. 

Велике значення для студентів ВНЗ, як офіцерів запасу, мають збори у військах, де 
удосконалюється практичне майстерність і навички в роботі в реальних польових умовах, у 
складі розрахунків, екіпажів і підрозділів. 

Представлена теоретична модель дає в необхідному наближенні опис навчального 
процесу військової кафедри ВНЗ в його розвитку, виходячи із сучасних умов і конкретних 
задач. На основі цієї моделі можна аналізувати усі компоненти системи підготовки фахівців, 
її мети і задачі, умови, що характеризують процес, зміст і структуру військово-спеціальних 
дисциплін на військових кафедрах. 

Одним з істотних ознак навчального процесу, створюваного на основі запропонованої 
теоретичної моделі буде, на наш погляд, показник оптимального використання знань 
кожного окремого предмета в інших предметах, що забезпечує стійке засвоєння змісту всіх 
предметів і раціональне багатобічне їхнє застосування в рішенні теоретичних і практичних 
задач. Ця ознака виключає небезпеку незв'язаного паралелізму досліджуваних спеціальних 
дисциплін, що навіть при найглибшому вивченні не забезпечує злиття знань, а тільки 
виражає розрізнені зведення про зміст окремих предметів і видів навчання. Модель дозволяє 
визначати місце, роль і значення не тільки змісту досліджуваної військово-спеціальної 
дисципліни, але і кожного її розділу, теми і завдння. 
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Аналіз спеціальної літератури і практичного досвіду роботи військових кафедр ВНЗ 
дозволив нам сформулювати вимоги до використання теоретичних моделей процесу 
навчання. Їх повинно бути три: 

• теоретичні моделі є способом пізнання досліджуваної дисципліни; 
• засобом реалізації принципу наочності; 
• служать для активізації пізнавальної творчої діяльності студентів і викладачів. 
Зусилля педагогів-практиків спрямовані здебільшого на реалізацію другої  і частково 

третьої вимоги. У багатьох дослідників з поля зору випадає важливий методологічний аспект 
цієї проблеми, хоч моделювання є універсальним способом пізнання психолого-педагогічних 
умов удосконалювання спеціальної підготовки студентів, тому що студент стає 
співучасником, створювачем процесу створення такої моделі. 

Аналіз досліджень, що раніше проводилися [1,13]. переконує в тому, що, наприклад, не 
тільки конструктивні особливості зразків сучасного озброєння, але і низькі професійні і 
психофізіологічні якості фахівця, що експлуатує це озброєння показують невідповідність 
між метою підготовки і результатом (зміст, мотивація, організація навчального процесу, 
позитивна зворотний зв'язок і т.д. ) і ведуть до значного зниженню ефективності бойової 
системи (зразка озброєння), а, отже, до погіршення якості виконання поставлених бойових 
завдань. Тому, піддаючи ергономічному аналізу систему "фахівець - система озброєння - 
робоче середовище (ФСОРС)", необхідно більш ретельно досліджувати роль першого і 
третього елементів системи, як більш "слабких", які піддаються значному впливу з боку 
зовнішніх факторів ланок. 

Розбір математичних методів, застосовуваних для моделювання ергатичних систем за 
результатами аналізу і спостережень, показав їх обмеженість для ідентифікації при високій 
розмірності факторного простору на військовій кафедрі (особливості ВНЗ, факультету, 
військової кафедри, параметри робітничого середовища, особливості конструкції зразка 
озброєння, психофізичний стан студентів, умови виконання спеціальних робіт та інше ). У 
будь-якій експериментальній роботі, а в педагогіці особливо, досліднику приходиться мати 
справа не тільки з основними цікавлячими його факторами, але і з безліччю інших впливів, 
що заважають йому. Колись дослідники великі зусилля затрачали на стабілізацію цих 
факторів,  що не враховуються,  чи ж на них навмисно не зверталося уваги,  то сьогодні не 
можна не помітити, що спільне застосування методу групового обліку аргументів (МГОА) і 
регресійного аналізу як інструмент обробки експериментальних даних дозволяє одержувати 
результати з урахуванням великої кількості і впливу цих факторів. 

Відомо,  що кожна людина має набір якостей,  властивим тільки йому.  Одні дані йому 
природою, інші він здобуває в умовах свого індивідуального існування під впливом 
навколишнього середовища. Якщо сполучення якостей і властивостей не відповідає вимогам 
професійної діяльності, то фахівцю краще змінити професію. При ігноруванні 
індивідуальних особливостей студентів результатом навчального процесу може бути або 
строкатий по індивідуальних особливостях "продукт", якщо методи навчання недосконалі, 
або, якщо методи досконалі, створюється враження нівелювання студентів. Народжується 
помилкове представлення, що стійкі індивідуальні особливості не мають істотного значення 
для їхньої успішної діяльності фахівця. 

Робота зі створення переліку якостей, необхідних фахівцеві для успішної професійної 
діяльності, проходила поетапно, виявлення професійно важливих якостей (ПВЯ) фахівця на 
кафедрах Військового інституту Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка було розпочато з аналізу даних, що надійшли з кафедр Військового інституту 
телекомунікацій та інформатизації НТУУ "КПІ"та Житомирського військового інституту 
імені С. П. Корольова (НАУ) (з 2013 року Державного університету телекомунікацій) і та 
опитування експертів (ними були 38 викладачів, в тому числі, доктори і кандидати 
військових, технічних, педагогічних наук) та інтерв'ю 654 -х студентів, що навчалися у 
Військовому інституті. 
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Отримана інформація була здатна повною мірою відбити досліджуваний процес, хоча 
ряд психологічних механізмів заважали її чіткому вичленовуванню та інтерпретації, однак 
деякі спеціальні прийоми, застосовані в ході дослідження, допомогли зняти частину цих 
проблем. Одним з цих прийомів було виявлення переліку професійно важливих якостей на 
тлі професійної діяльності в ході навчального процесу. При цьому мова йшла не про 
наявність цих якостей у студентів, а про їхню необхідність і важливість. 

Використовуючи наявні методики ми одержали вихідний перелік якостей фахівців на 
підставі опитування експертів. При цьому не всі якості в отриманому переліку несли 
однакове навантаження, тому були відібрані найбільш важливі, істотні. У результаті аналізу 
та опитування ми одержали перелік якостей, що у наступному минулому зведені в п'ять 
основних груп. 

Перша група. Якості фахівця, що стійко виявляються в професійній діяльності: 
сумлінність, відповідальність, наполегливість, терплячість, витримка, компетентність, 
товариськість. 

Друга група. Група якостей, що характеризують різні сторони свідомості і мислення: 
логічність і системність мислення, аналітичність, нестандартність, швидка переорієнтація, 
відкритий розум, допитливість у військових і військово-технічних науках, здатності до 
прогнозування бойових дій. 

Третя група. Група якостей, що показують психофізичний рівень розгляду: 
спостережливість, посидючість, акуратність (штабна культура), скрупульозність, великий 
обсяг уваги, вербальна розкутість, оперативність у роботі, сильний характер, практична 
кмітливість. 

Четверта група. Група якостей, що включає різноманітні характеристики, що 
відбивають вольові особливості особистості: воля, твердість, цілеспрямованість, 
вимогливість до себе і підлеглим, рішучість, безкомпромісність, самостійність. 

П'ята група. До цієї групи було віднесено тільки дві якості: -переконаність і впевненість 
у необхідності і корисності проведених спеціальних робіт. 

Крім того, що цей перелік виявився громіздким і робота з ним вимагала багато часу, він 
ще мав гіпотетичний характер, тому з'явилася задача, по-перше, гранично скоротити перелік 
найбільш характерних і важливих якостей, по-друге, довести, що саме ці якості дійсно 
професійно необхідні. Для рішення цих задач потрібна була спеціальна методика [12]. У 
результаті математичної обробки експертних оцінок і емпіричного переліку якостей, з 
погляду найбільш значимих і часто вимагаються в роботі фахівцям, була сформована 
структура професійно важливих якостей, що у наступному застосовувалася в дослідженні. 

У процесі роботи з переліком професійно важливих якостей необхідних військовому 
фахівцю випускнику цивільного ВНЗ нами були отримані дані, що свідчать про те, що не всі 
якості досить вивчати по пропонованому переліку (наприклад, такі якості, як 
відповідальність, наполегливість, воля, твердість, зажадали більш глибокого осмислення ). 

Аналіз професійної діяльності фахівців і освітнього процесу на військових кафедрах 
показав, що ПВЯ знаходяться в прямої залежності від психолого-фізіологічних властивостей 
особистості, до яких можна віднести: індивідуально-типологічні, сенсорні, атенційні; 
психомоторні; вольові; антропометричні; характеристики зорового аналізатора. 

Індивідуально-типологічні властивості відносяться до найбільш стабільних 
властивостей і не піддаються тренуванню, особливе значення вони здобувають в 
екстремальних ситуаціях, при впливі психофізичних навантажень і специфічного 
робітничого середовища. Витривалість нервової системи з боку порушення дозволяє 
переносити, не переходячи в стан гальмування, високий рівень сигналів (шум бою, ударні і 
звукові хвилі) і визначає стійкість до стресового стану [9]. 

Виконання спеціальних робіт і операцій забезпечується цілим рядом взаємозалежних 
якостей. Особливу значимість здобувають сенсорні, атенційні і психомоторні властивості 
фахівців. 
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Основними параметрами сенсорики є характеристики чутливості (абсолютні і 
диференціальні пороги) і сенсотивності. Необхідно враховувати, що весь процес військово-
спеціальних робіт та операцій є не що інше, як компенсаторне спостереження за виконанням 
поставленої задачі. 

У психологічному аспекті робота фахівців у режимі спостереження має яскраво 
виражений взаємозв'язок сенсорних і моторних процесів і є на сьогоднішній день найбільш 
типовим видом діяльності при проведенні спеціальних робіт та операцій. 

Зорова система включає функцію виміру величин неузгодженості, а кінетична система - 
величина переміщення рук при проведенні відповідних робіт. 

З огляду на різний рівень зорових сигналів, сприйманих студентом, можна вважати, що 
ця діяльність висуває підвищені вимоги до зорової чутливості. 

Військовому фахівцю будь-якого профілю, на нашу думку, бажано мати гарний зір. Не 
менш важлива така характеристика, як мала стомлюваність зорового аналізатора, зв'язана із 
силою збуджувального процесу і балансом порушення і гальмування. До військових фахівців 
цивільних ВНЗ пред'являються порівняно високі вимоги в області сприйняття просторових 
відносин (район розташування, зосередження, відстані, величини і т.п.) і окомірної функції. 
Окомір необхідний при проведенні будь-яких військово-спеціальних робіт, визначенні 
майданних і лінійних розмірів районів розгортання, збору і т.п. Не менш важлива 
спостережницько-активна форма сприйняття, що пред'являє особливі вимоги до уваги. 
Найважливіше з атенційних властивостей -вимога до стійкості уваги [9]. 

При проведенні спеціальних робіт необхідна зосередженість на об'єкті, вузлі, механізмі, 
а стійкість уваги у свою чергу прямо залежить від сили збуджувального процесу.  При 
слабкому збуджувальному процесі неминуче зниження стійкості уваги, але головне, що ця 
властивість нервової системи не піддається тренуванню. При виявленні несправності 
фахівцю приходиться працювати з безліччю вузлів, об'єктів і механізмів, у зв'язку з цим, у 
нього повинні бути добре виражені такі якості, як розподіл і переключення уваги. Розподіл і 
переключення уваги зв'язані з рухливістю нервових процесів. Звичайно, середні 
характеристики цих властивостей достатні для того, щоб сформувати на їхній основі 
необхідні атенційні властивості. 

Підвищені вимоги пред'являються до координації руху у фахівця, до стійкості рухів 
його рук і тіла. Рухи повинні бути чіткими, скоординованими, розважливими, точними і 
стійкими. Особливих вимог до силових якостей не пред'являється, але звертається серйозна 
увага на м'язову витривалість, тобто здатність виконувати монотонну м'язову роботу зі 
слабким фізичним навантаженням протягом тривалого часу. Психомоторні функції людини 
дуже треновані і, у залежності від тривалості навчання і тренувань, як показує досвід, рухи 
автоматизуються, стають усе більш вільними, економічними і скоординованими. 
Незважаючи на це, індивідуальні розходження в області психомоторики досить великі, і ця 
умова вимагає винятково ретельного добору студентів для навчання на військовій кафедрі як 
фахівця офіцера запасу. 

Однією з головних умов збереження і переробки навчальної інформації, отриманої в 
ході вивчення спеціальних дисциплін, є володіння мнемонічними і імажиативними 
властивостями, що настільки тісно зв'язані, що вичленувати представлення пам'яті і 
представлення уяви в єдиному динамічному образі побутової обстановки дуже важко.  
Мнемонічні уміння - це уміння запам'ятовувати, зберігати, актуалізувати і застосовувати 
зведення, що зберігаються, (уміння згадати саме те, що необхідно в даний момент), а також 
уміння відфільтрувати інформацію, що вже була використана і надалі не буде потрібно. 
Навичка забування непотрібної інформації - важливий засіб збереження нервово-психічного 
здоров'я. У той же час, імажиативні властивості - уміння будувати просторовий образ 
бойової обстановки й очікуваний обсяг спеціальних робіт, також необхідний фахівцю, адже 
часом для рішення своїх специфічних задач він повинний чи угадувати прогнозувати 
обстановку в образній формі. 
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Вольові властивості здобувають першорядне значення при роботі в бойовий 
екстремальній обстановці. Витримка, сміливість, рішучість, самовладання, розумна 
ініціатива, відповідальність, компетентність впливають на успішність рішення тактичних, 
спеціально-технічних чи інших задач у складних умовах сучасного загальновійськового бою. 

Таким чином, якість діяльності військового фахівця цивільного ВНЗ в ергатичній 
системі "ФСОРС" залежить від наступних психолого-фізіологічних властивостей 
особистості: сили нервової системи з боку порушення; сили нервової системи з боку 
гальмування; рухливість нервових процесів; психічній-нервово-психічної стійкості; 
особливостей зорового аналізатора; тремору по різних характеристиках; вольової стійкості; 
перешкодостійкості до шумових впливів; антропометричних характеристик [6]. 

Аналіз психолого-педагогічних проблем підготовки фахівців свідчить про те, що 
якості,  професійно необхідні фахівцю,  є складними.  Деякі з них,  як показує аналіз і досвід,  
хоча і формуються в дитинстві, повного свого розвитку досягають у процесі навчання у ВНЗ 
і на військовій кафедрі, у суспільній роботі з мері придбання досвіду професійної діяльності 
при виконанні функцій посадового призначення. До них можна віднести: самовладання 
(холоднокровність, спокій, витримка, такт) у складній бойовій обстановці і критичних 
ситуаціях, сміливість і відповідальність у прийнятті рішень, як командира (начальника), 
самостійність, розумна ініціатива і творчий, діловий підхід до своїх обов'язків. 

Протипоказанням до діяльності фахівця, як командира підрозділу, є наявність нервово-
психічної й емоційно-вольової нестійкості, уповільнена темп розумових процесів, їхній 
слабкий розвиток і, як результат, низькі показники по загальінженерних і спеціальних 
дисциплінах. 

Таким чином, виявлення всіх цих якостей дає, по-перше, цілісне представлення і 
розуміння всього обсягу вимог до функцій посадового призначення; по-друге, дозволяє ВНЗ і 
військовій кафедрі будувати навчальні (тематичні) плани і програми з опорою на сучасні 
освітні технології відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик, пропонованими 
випускнику військової кафедри з урахуванням індивідуальних особливостей і потреб 
студентів; по-третє, ВНЗ і військова кафедра при підготовці фахівців визначеного профілю 
до їх самостійної служби у військах буде мати науково обґрунтовані дані по формуванню і 
розвитку в студентів якостей, необхідних їм для ефективної діяльності в обсязі займаної 
посади. І, нарешті, наявність переліку професійно важливих якостей із заданими 
властивостями, у числі переліків проблем, типів діяльності, функцій, дозволяє військовій 
кафедрі проводити атестацію і підбор студентів,  як фахівців,  по діловим,  науково 
обґрунтованим критеріям, реалізовувати на практиці добір змісту військово-спеціальної 
підготовки студентів з урахуванням їх особливостей і потреб, формувати творчу активність і 
забезпечувати розвиток цих якостей особистості. 

Практичне рішення завдань по виробленню теоретичної моделі військово-спеціальної 
підготовки студентів на військовій кафедрі з урахуванням їх рівня підготовки по 
загальноінженерним дисциплінам ВНЗ та індивідуальним особливостям припускає 
використання математичних методів обробки даних психолого-педагогічного дослідження з 
метою визначення використовуваних вирішальних правил оцінки професійної придатності 
студентів і правил їхній наступного розподілу з метою ефективного виконання вимоги 
функцій посадового призначення. 

Представлені завдання на вибір теоретичної моделі як сукупності задачі прогнозу, 
призначення та оцінки надійності і ефективності отриманих результатів, а також аналіз 
наявної літератури в даній області, дозволяє автору звернути увагу на математичні методи, 
зв'язані з відносно самостійними аспектами прогнозування військово-спеціальної підготовки 
студентів з урахуванням вищезгаданих здібностей. 

У дослідженні навчального процесу найбільший інтерес представляють моделі подоби, 
моделі судження й аналогії, моделі структурні і функціональні, а також інформаційні [1].  Ці 
моделі поєднуються загальною назвою - логіко-математичні моделі, а для навчального 
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процесу вони становлять значний інтерес, тому що забезпечують точність суджень і 
доказовість, тобто те, без чого не можна проводити педагогічні дослідження. 

Логіко-математичне моделювання використовує для своєї побудови і вивчення об'єкта 
дослідження апарат логіки, математики та обчислювальної техніки. Математичний апарат у 
моделюванні застосовується як математичне вираження задач, операцій і дій при 
дослідженні об'єкта [1]. З його допомогою можна виділити логічну структуру 
досліджуваного наукового положення і визначити кількісні відносини між залежними і 
незалежними перемінними, що характеризують об'єкт дослідження, тобто перевірити та 
установити визначені взаємини кількісних і якісних показників. 

У практиці педагогічних досліджень звичайно застосовуються функціональні, 
структурні та інформаційні математичні моделі, що успішно вирішують приватні задачі. 
Однак, згадуючи про те, що педагогічний процес - це складна динамічна система, доцільно 
використовувати ці математичні моделі комплексно, даний підхід дозволить розглянути всі 
зв'язки і відносини будівлі і функціонування виділюваних сторін досліджуваного об'єкта. 

Проведені раніше автором дослідження показують, що моделі, отримані традиційним 
способом (усе це, повною мірою, стосується і методу регресійного аналізу з процедурою 
входження перемінних в моделі підготовки фахівця, тому що він аналогічний, за винятком 
моменту зниження розмірності факторного простору заснованого на пошуку лінійної 
залежності між перемінними, даний метод використовується в більшості пакетів прикладних 
програм по обробці статистичної інформації) не дають гарних результатів по описовості 
даних педагогічного експерименту і по прогностичності тим більше. Це підрозумівається 
тим, що при виборі предикторів вище згаданими способами знижується і без того звичайно 
незначна лінійна залежність між незалежними і залежною перемінними. Якщо достатнього 
лінійного зв'язку між предикторами і зовнішньою функцією немає, то регресійний аналіз, за 
нашим переконанням, гарних результатів не дає. 

Аналіз застосування математичних методів в ідентифікації теоретичних моделей 
показав доцільність застосування для зниження кількості предикторів методу головних 
компонентів. Це дає деякий позитивний ефект у прогностичності моделей у порівнянні з 
моделями на основі комбінацій кореляційного і регресійного аналізу. 

Якщо при ідентифікації теоретичної моделі підготовки не ставиться метою пророчити 
показник якості діяльності в даній області у виді реальних показників, а пророчити групу 
професійної придатності фахівців, то доцільно застосовувати методи розпізнавання чи 
образів дискримінантний аналіз, що дозволяють давати пророкування до 70...80%, тому що 
регресійний аналіз дає тільки 50...70% . 

Однак з погляду ефективності і точності, стабільні результати розпізнавання можуть 
бути досягнуті у випадку, коли опису класів чи спеціальностей груп професійної придатності 
фахівців у признаковому просторі тестових показників будуть володіти обмеженої в заданих 
межах мінливістю, тобто виявляти тенденцію до кластеризації, що не завжди можливо. 

Саме собою зрозуміло, принциповий збіг питань математизації науки і математичного 
моделювання не виключає їхніх розходжень у постановці і рішенні конкретних задач. Варто 
помітити, що математичне моделювання носить приватний характер на відміну від 
математизації науки. Таким чином, логіко-математичне моделювання має на увазі 
дослідження процесів і явищ у конкретному їхньому прояві і дає можливість для їхній 
узагальненого вивчення [1, с.85]. 

Процес моделювання військово-спеціальної підготовки залишиться неповним доти, 
поки не буде підтверджена чи спростована справедливість деякої оцінки невідомих 
параметрів математичної моделі на основі аналізу наявних даних. Це означає, що необхідно 
вибрати тільки одну модель з безлічі можливих і здійснити її перевірку на наявному 
статистичному матеріалі з використанням, наприклад, критерію точності прогнозу [d2(З)] чи 
інших критеріїв для того, щоб чи підтвердити спростувати справедливість цієї теоретичної 
моделі військово-спеціальної підготовки студентів. 
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Побудована модель буде являти собою математичне вираження, що містить перемінні, 
поводження яких аналогічно поводженню реального об'єкта дослідження. Модель буде 
включати елементи випадковості, що враховують імовірності можливих дій, представляти 
реальні перемінні параметри взаємозалежних частин, таких як інтеграція спеціальних і 
загальноінженерних дисциплін військової кафедри і ВНЗ. 

Таким чином, описаний процес проектування теоретичної моделі, розглядає весь 
процес навчання фахівців, його складові частини, мети, задачі, зміст, методи, засоби і форми, 
а також показники і критерії ефективності підготовки студентів, дає в необхідному 
наближенні опис навчального процесу військової кафедри ВНЗ в його розвитку, виходячи з 
конкретних задач навчання і сучасних умов. Вона є не тільки дослідницьким інструментом, 
але і керуючим, тому що фахівець, випущений із заданими професійно особистісними 
якостями, несе в практику нові знання, орієнтується на найбільш передові рішення 
педагогічної науки. 
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В статье рассмотрены педагогическое проектирование теоретической модели военно - 

специальной подготовки студентов в системе гражданских вузов . Практическое решение задач 
по выработке теоретической модели военно - специальной подготовки студентов на военной 
кафедре с учетом их уровня подготовки по общеинженерных дисциплин вузов и индивидуальным 
особенностям предполагает использование математических методов обработки данных 
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психолого - педагогического исследования с целью определения используемых решающих правил 
оценки профессиональной пригодности студентов и правил их последующего распределения в 
целях эффективного выполнения требования функций должностного назначения. 
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The article examines the pedagogical design of theoretical models of military- specific training 

students in civilian universities. Practical problem solving in the development of theoretical models of 
military and special training of students at the military department with regard to their level of training 
in general engineering disciplines universities and individual needs involves the use of mathematical 
data processing methods of psychological and pedagogical research to determine the decision rules used 
assessment of professional competence of students and their rules following distribution for the 
effective implementation of the requirements of the functions of official designation. 
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАГІСТРІВ ОСВІТИ ДО НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ 

ШКОЛИ  
 

У статті аналізуються поняття «дослідницькі уміння», «науково-пошукова діяльність», 
«науково-методична діяльність», «науково-дослідницька діяльність студентів магістратури»; 
готовність магістрів освіти до науково-дослідної діяльності;  висвітлюється власний досвід 
формування готовності та дослідницьких умінь у студентів магістратури в процесі вивчення 
педагогіки вищої школи. 

Ключові слова: дослідницькі уміння, науково-пошукова діяльність, науково-методична 
діяльність, науково-дослідна діяльність, готовність до науково-дослідної діяльності магістрів 
освіти. 

 
Постановка проблеми. Процеси глобалізації та євро інтегрування України, 

демократичні перетворення в соціально-політичному та економічному масштабі 
трансформації у вищій школі.  

Мета вищої освіти сьогодні –  підготовка фахівців,  здатних забезпечити перехід від 
індустріального до інформаційно-технологічного суспільства, яке побудовано саме на 
знаннях та уміннях виконувати завдання інноваційного характеру. Ступінь магістра освіти 
фіксує освітній рівень, його спрямованість на науково-дослідну та науково-педагогічну 
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діяльність, наявність умінь та навичок, необхідних науковому працівнику, викладачеві 
вищого навчального закладу, вчителю. 

Сучасна система навчально-наукової діяльності вищого навчального закладу – 
особистісно зорієнтована, спрямована на виховання наукової культури майбутнього фахівця 
магістра освіти з максимально можливою індивідуалізацією, створення умов для 
саморозвитку. 

У зв’язку з цим особливо актуальним є теоретики-методологічне і науково-педагогічне 
обґрунтування процесу формування та розвитку дослідницьких умінь майбутніх магістрів 
освіти, готовності до науково-дослідницької діяльності. 

Проблемам підготовки майбутніх учителів до дослідницької, інноваційної діяльності 
присвячені наукові дослідження українських та зарубіжних учених (З. Абасов, В. Буховалов, 
В. Загвязинський, І. Дичківська, Н. Кічук, С. Сисоєва та ін.).  

Теоретичне обґрунтування процесу формування педагогічних умінь знайшло 
відображення у працях О. Абдуліної, Н. Кузьміної, В. Сластьоніна, В. Щербакова та ін. 

Психологічна сутність і природа умінь розкривається у наукових дослідженнях 
С. Рубінштейна, Г. Костюка, Д. Ніколенка, К. Платонова, З. Ходжави, Е. Бойка та ін. 

Метою цієї статті, що є складовою нашого дослідження, є аналіз сутності понять 
«дослідницькі уміння», «науково-пошукова діяльність», «науково-методична діяльність», 
«науково-дослідна діяльність», «готовність до науково-дослідної діяльності» та досвід 
формування готовності до дослідницької діяльності та розвитку дослідницьких умінь 
студентів магістратури у процесі вивчення педагогіки вищої школи. 

Уміння визначаються у тлумачних словниках як здатність що-небудь робити, набута 
знаннями, досвідом [6, с. 722]. 

Уміння – здобута на основі досвіду, знання, здатність належно робити що-небудь [1, с. 
1505]. 

С. Гончаренко визначає уміння як здатність належно виконувати певні дії, засновані на 
доцільному використанні людиною набутих знань і навичок. Уміння передбачає 
використання раніше набутого досвіду, певних знань, без останніх немає умінь [3, с. 468]. 

В. Успенський розглядає дослідницькі уміння як здатність до самостійних 
спостережень, дослідів, які набуваються у процесі вирішення дослідницьких професійно 
орієнтованих завдань. 

В. Литовченко поділяє дослідницькі уміння на такі групи: 
- операційні дослідницькі, до яких відносить розумові прийоми і операції, що 

використовуються в дослідницькій діяльності (порівняння, аналіз і синтез, абстрагування і 
узагальнення, висунення гіпотези); 

- організаційні – планування дослідницької діяльності, самоаналіз, регуляція власних 
дій, застосування прийомів організації у науково-дослідній діяльності; 

- практичні, які охоплюють опрацювання літературних джерел проведення 
експериментальних досліджень, спостереження фактів, обробка спостережень, впроваджених 
результатів дослідження у практичну діяльність; 

- комунікативні, що передбачають застосування співробітництва в процесі 
дослідницької діяльності для здійснення взаємодопомоги, взаємоконтролю [5, с. 9]. 

Ми розглядаємо дослідницькі уміння як знання в дії,  що набуті досвідом і вправами.  
Внаслідок систематичних вправ, цілеспрямованої пошукової діяльності визначаються 
основні ознаки дослідницьких умінь. До них належать: 1. Доцільність, усвідомленість, їх 
психологічною основою є розуміння взаємозалежності між метою діяльності, умовами і 
засобами виконання. 2. Швидкість і правильність знаходження прийомів виконання роботи. 
3. Збереження точності і темпу діяльності в різних умовах і ситуаціях. 4. Стійкість набутих 
якостей і властивостей. 5. Варіативність і пластичність, творчість. 6. Наявність відповідних 
навичок, що до нього входять [2, с. 87-88]. 
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Фізіологічною основою дослідницьких умінь є система першосигнальних,  
другосигнальних та міжсистемних зв’язків. Фізіологічною основою навички – динамічний 
стереотип першосигнальних зв’язків, що є складовою уміння. 

У формуванні й розвитку дослідницьких умінь у процесі науково-пошукової діяльності 
студентів магістратури важливу роль відіграє взаємозв’язок між педагогічними 
здібностями,знаннями і навичками та вміннями. 

Засвоєння знань, навичок і вмінь потребує наявності здібностей, а розвиток останніх 
обумовлює формування відповідних навичок і вмінь. 

Педагогічні здібності – це більш стійкі властивості. Вони формуються повільніше, ніж 
навички і уміння. З точки зору вчення І. Павлова навички і вміння можна вважати 
сформованими, якщо в процесі діяльності нервові зв’язки в мозку утворюють таку міцну 
систему, що на її основі людина здатна легко і швидко знаходити вирішення проблем і при 
свідомому контролі та управлінні може виконати дію, що випливає з цього рішення. 
Джерелом нервових зв’язків є ті стосунки, в які вчитель, викладач вступає з учнями, 
студентами в процесі навчально-виховної діяльності. 

Якісні особливості цих нервових зв’язків (швидкість, пластичність, міцність та інші) 
залежать від властивостей нервової системи, що складають матеріальну основу здібностей. 
Між тимчасовими зв’язками (навичками, вміннями) та якісними особливостями 
властивостей нервової системи (основою здібностей) існує єдність. Вона проявляється в 
тому, що швидкість утворення зв’язків, їх динамічність, міцність залежить від міцності і 
взаємозв’язку нервових замикань в корі головного мозку, обумовлених усім життєвим 
досвідом людини. 

Отже, дослідницькі уміння, матеріальною основою яких є тимчасові зв’язки, створені в 
корі головного мозку, і відповідні їм здібності, матеріальною основою яких є особливості 
властивостей нервової системи, отримані по спадковості і вироблені в тих чи інших видах 
діяльності, складають єдину динамічну систему і разом з тим мають свою специфіку. 

Дослідницькі здібності і вміння особи є її психологічними властивостями і входять до 
складу основи психологічних особливостей. Уміння переходять в якість особистості – 
вмілість. Уміння включаються в структуру особистості, проявляються в ній своєрідно, як її 
індивідуальна властивість. Важливо підкреслити значення знань для педагогічних дій, тому 
що знання є не тільки основою формування навичок і вмінь: вони організують навички у 
високо пластичну систему – вміння. При цьому особливе значення знань не взагалі, а 
спеціальних знань про дію. Дослідницькі вміння спрямовані на вивчення учнів, колективу, 
педагогічного досвіду, змісту, форм, методів та концепцій тощо. 

Формування та розвиток дослідницьких умінь у процесі навчальної та пізнавальної 
діяльності у вищому навчальному закладі. 

Необхідність організації науково-пошукової роботи в університеті впливає із його 
функцій. 

Ще у ХІХ столітті видатний вчений і педагог М.  Пирогов стверджував,  що 
університети  є найкращими типами вищої школи, здатними готувати не вузько 
підготовленого (однобічного) фахівця, а людину з широкою науковою ерудицією і твердими 
етичними переконаннями. 

У своїх працях М. Пирогов доводив, що наука не тільки несе інформацію, але 
обов’язково виховує,. що в науці криється такий етично-виховний елемент, який ніколи не 
зникне, якими б не були її представники наука. Вона вимагає багато сил і часу, іноді для неї 
мало усього життя. 

Законом «Про вищу освіту України», Постановою про затвердження положення про 
освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) визначено шляхи модернізації вищої освіти 
України.   

В контексті цих документів основним змістом діяльності вищого навчального закладу 
повинно стати формування інноваційного освітньо-виховного середовища, що передбачає: 
зміну організації і змісту освіти з метою інтеграції у світовий освітній простір; оптимізацію 
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кадрового забезпечення; комплексне вдосконалення професійної майстерності педагогів 
через опанування інноваційними і дослідно-експериментальними видами діяльності. 

Глибоке розуміння сутності педагогічних явищ, інноваційне розв’язання неординарних 
педагогічних завдань неможливе без оволодіння методами наукового пізнання, 
ознайомлення з логікою дослідницького процесу, досвіду аналізувати і передбачати його 
подальший розвиток.  

Підготовка студентів магістратури до науково-дослідницької діяльності необхідна не 
тільки для проведення досліджень, а й в навчально-виховній практиці у вищому закладі 
освіти, котра потребує вмінь визначати мету і завдання своєї діяльності, пріоритетних шляхів 
удосконалення організації різноманітних педагогічних процесів тощо. 

На даному етапі реформування освіти організація і проведення педагогічних 
досліджень у вищій школі є дуже актуальним і складним процесом, що будується на основі 
діяльнісного, особистісного, системно-структурного підходів. 

У Житомирському державному університеті імені Івана Франка проводиться 
систематична підготовка студентів магістратури до цього виду діяльності. В курсі педагогіки 
вищої школи ми знайомимо магістрантів з теорією, методологією і методикою педагогічного 
дослідження. На початку навчального року кожен магістрант отримує тему дослідження за 
власним бажанням. Незалежно від його виду (історичне, теоретико-експериментальне, 
методичне), магістрант за допомогою викладача окреслює загальні контури наукового 
пошуку, визначає його орієнтири та основні етапи, формулює дослідницькі завдання. Ця 
попередня теоретична робота проводиться дослідником на ґрунті вивчення літературних 
джерел. Хоча ознайомлення з вихідною інформацією супроводжує весь процес дослідження, 
на перших етапах воно відіграє особливо важливу роль. Саме у такий спосіб отримується і 
накопичується певний фактичний матеріал, здійснюється аналіз, узагальнення та 
інтерпретація наукової інформації відповідно до теоретичної канви певного дослідження. 

Науково-пошукова діяльність магістранта сприяє підготовці висококваліфікованих 
фахівців до інноваційної діяльності, оволодінню методологією і методикою дослідження, 
стимулює активну життєву позицію, розвиток творчих здібностей, умінь застосовувати 
дослідницькі методи у практичній роботі, поглиблює і розширює знання з психолого-
педагогічних і фахових дисциплін, забезпечує оволодіння дослідницькими уміннями (робота 
з бібліографічними показниками, каталогами, пошук і обробка матеріалів за допомогою 
комп’ютерів тощо). 

Науково-пошукову діяльність магістрантів можна умовно поділити на науково-
методичну і науково-дослідницьку. 

Науково-методична діяльність студента – це вивчення, аналіз та узагальнення 
передового педагогічного досвіду; пошук шляхів удосконалення процесу навчання за 
допомогою нових методів та методик, навчального обладнання. 

Основними формами науково-методичної діяльності студентів магістратури є 
підготовка блок-схем для модулів, кросвордів, тестів, таблиць, задач, опрацювання статей та 
їх реферування, аналіз творів видатних педагогів, розробка методичних рекомендації. 
Науково-методична діяльність спрямована на розвиток творчих та дослідницьких умінь,  
бачення нових сторін, нових рис, деталей у звичайному, що сприяє творчому ставленню до 
процесу навчання, до педагогіки вищої школи як навчальної дисципліни і водночас є 
джерелом інтересу до педагогічної діяльності, стимулом до науково-дослідницької 
діяльності. 

Науково-дослідницька діяльність спрямована на оволодіння процесом наукового 
пізнання і розв’язання наукових проблем шляхом теоретичного або експериментального 
дослідження. 

Педагогічне дослідження – це свідомий цілеспрямований процес шляхів удосконалення 
педагогічного процесу з використанням наукового апарату. Наукове дослідження – це 
результат самостійного розроблення певної проблеми магістрантом. Воно обов’язково 
містить результати власного пошуку, власні гіпотези і висновки. 
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Наукова проблема — це загальне складне завдання (теоретичне або практичне), що 
потребує розв'язання,  але шляхи,  методи і можливі наслідки цього невідомі.  Наукова 
проблема може бути сформульована як тема дослідження.  Але не можна ототожнювати 
поняття «наукова проблема» з поняттями «наукова задача «практична задача». Наукова 
проблема розв'язується тільки у процесі проведення експериментальних досліджень 
(теоретичних або практичних) із застосуванням нових методів, засобів навчання або 
спеціально створених і побудованих їх комплексних структур.  

Поняття проблеми можна визначити як важливе питання, що має значення для 
розвитку теорії та практики педагогіки і може бути розв'язане наявними засобами наукового 
дослідження.  Сутність проблеми криється у протиріччі між науковими фактами та їх 
теоретичним осмисленням, тобто проблема відображує суперечності процесу пізнання [7, с. 
33]. 

У науковій літературі підкреслюється, що правильно поставлена проблема є 
передумовою успіху її вивчення. Щоб перейти від практичного завдання до наукової 
проблеми, необхідно виконати два процеси: а) визначити, які наукові знання потрібні, аби 
вирішити практичне завдання; б) встановити, чи є для цього необхідні наукові знання. 

Звідси випливає, що наукова проблема не висувається довільно, а є результатом 
глибокого вивчення практики та наукової літератури. Вона характеризує реальний рух 
пізнавального процесу і фіксує його суперечності на певному етапі розвитку науки. Тому в 
кожному дослідженні треба вирізнити вихідні засади проблеми,  а також довести,  що для її 
вивчення існує необхідне "поле" пошуку, є базові наукові знання та засоби їх практичної 
реалізації. Що конкретніше сформульована педагогічна проблема і тема, то легше визначити 
об'єкт і предмет дослідження, його мету і завдання. 

Основними видами науково-дослідницької діяльності студентів магістратури є: 
проведення мікродосліджень, участь у науково-дослідних лабораторіях, наукових школах, 
наукових центрах,  проблемних гуртках і групах,  керівництво та підготовка дітей до МАН,  
участь у виконанні держрозрахункових темах дослідження, участь в олімпіадах та 
міжнародних конкурсах на кращий науковий проект, наукових конференціях.  

Магістрантами проводяться під час практики у різних навчальних закладах І-ІV  рівнів 
акредитації мікродослідження. Вони пов’язані з виконанням навчальних завдань і формують 
у студентів досвід наукової постановки проблеми та збирання експериментального матеріалу 
для практичних занять з різних навчальних дисциплін. Одночасно накопичується досвід 
вивчення та критичного аналізу наукової літератури (вітчизняної та зарубіжної), особливо 
тієї, яка стосується методологічних питань та методів наукового дослідження. При написанні 
рефератів і доповідей з вміщенням до них зібраних матеріалів викристалізовується мова 
дослідника. 

Попередньо на консультаціях, практикумах, навчальних заняттях викладачі 
допомагають студентам осягнути сутність науково-дослідницької праці, шляхи та способи 
організації дослідження, загальні та специфічні критерії з окремих наук, вимоги до 
літературного оформлення результатів наукової роботи. 

Формами викладу результатів науково-дослідницької діяльності магістрантів є: 
науковий звіт, наукова доповідь, наукова стаття, курсова, магістерська дипломна робота. 

Аналіз статей, творчих робіт студентів магістратури дає нам можливість виділити 
декілька характерних для них рівнів науковості і творчості: 

- реферативний рівень (стислий письмовий виклад основних положень теорії, наукових 
праць з проблеми дослідження) (І-ІІ рівень готовності магістрів до науково-дослідної 
діяльності); 

- аналітико-реферативний (стислий виклад на основі аналізу, творчої обробки 
літературних джерел, аналіз фактів і теоретичне обґрунтування, систематизація, 
класифікація, узагальнення. І на цій основі висловлювання критичних зауважень по суті 
опублікованого факту) (ІІІ-ІV рівень готовності магістрів до науково-дослідної діяльності). 
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Результатом активної участі магістрантів у науково-пошуковій (науково-методичній та 
науково-дослідницькій) діяльності є їх готовність до науково-дослідницької діяльності. Під 
готовністю ми розуміємо динамічне утворення, що відображає здатність особистості 
організувати власну науково-дослідницьку діяльність і включає три компоненти: творчі 
можливості, компетентність, оволодіння технологією наукового дослідження та викладу 
результатів наукового дослідження. 

Творчі можливості – це система інтелектуально-творчих якостей і властивостей 
особистості, що сприяють успіху у творчій діяльності (підсистема спрямованості, 
характерологічних особливостей, здібностей,творчих умінь). 

Під поняттям "компетентність студента у науково-дослідницькій діяльності" ми 
розуміємо спеціальні і загальнонаукові знання, які слугують методологічною основою до 
організації й проведення дослідження (для кожного напряму педагогічних досліджень вони 
різні), загальнонаукові, дослідницькі вміння, а саме: організувати власну розумову 
діяльність; здійснювати літературний пошук, бібліографічний огляд наукових джерел; 
обґрунтувати актуальність теми дослідження; чітко визначити мету і завдання дослідження; 
оперувати понятійним апаратом; володіти науковими методами пізнання; визначати об’єкт, 
предмет дослідження; формулювати гіпотезу, доводити або спростовувати її достовірність; 
обґрунтувати наукову новизну і практичну значущість дослідження; оформляти результати 
дослідження у числових і графічних формах; захищати результати свого дослідження у 
відповідній формі. 

Основою дослідницьких умінь є інтелектуальні уміння, що ставлять собою систему 
мислительських дій. Це аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, конкретизація, 
систематизація. 

Структуру діяльності студентів у процесі формування вмінь можна уявити як 
послідовність компонентів: усвідомлення особистої значущості оволодіння уміннями; 
установка на формування певних умінь; актуалізація знань, які лежать в основі вмінь, які 
формуються; розкриття змісту кожного уміння як певної сукупності дій і операцій, що його 
складають способи виконання дій; організація практичної діяльності і вправ для оволодіння 
уміннями;  контроль за рівнем сформованості вмінь;  оцінювання ходу й результатів 
діяльності,  що може бути показником рівня саморозвитку студентів.  Уміння можуть бути 
засвоєні на різних ступенях досконалості, і завжди контролюються свідомістю. 

В основі процесу формування дослідницьких умінь – лежить оволодіння узагальненими 
способами вирішення завдань. 

Г. Костюк зазначив, якщо в розв’язанні навчальних завдань поєднуються процес учіння 
з науковим пізнанням, тоді ми маємо справу з дослідницькими завданнями. 

Розв’язання таких завдань набуває творчого характеру, що є особливо цінним з погляду 
його позитивної ролі не тільки в оволодінні знаннями і уміннями, а й у розвитку здібностей 
особистості до наукової діяльності. Цінність дослідницьких завдань полягає в тому що 
мислитель на активність студентів ґрунтується не на готових способах або алгоритмах,  які 
забезпечують сувору послідовність операцій у процесі розв’язання тих чи інших завдань, а 
на самостійному пошуку нових способів виконання навчальних завдань. Адже, важливим 
показником ефективності навчання є діапазон перенесення його результатів на нові 
навчальні, життєві і професійні ситуації. За такими перенесеннями стоїть не лише 
експериментальна спроба на макеті відтворити хід технологічного завдання, а й уміння 
проаналізувати ситуацію, спрогнозувати можливі результати, оволодіти узагальненими 
способами розумової діяльності [4, с. 42-43]. 

Навчання та розвиток дослідницьких умінь студентів магістратури – вимагає від 
викладача ВНЗ спеціальних знань, ерудиції, творчого мислення, творчих здібностей,  
глибокого аналізу педагогічної діяльності учителя в школі і викладача у вищому 
навчальному закладі, сучасних вимог держави до випускника університету, розуміння, що 
саме на це звертається увага у процесі викладання курсу «Педагогіка вищої школи». 
Озброєння студентів дослідницькими уміннями – це складний процес. Формування умінь 
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проходить у декілька етапів: 1. Ознайомлення з сутністю, основними ознаками уміння. 2. 
Початкове оволодіння. 3. Самостійне відтворення на занятті. 4. Виконання практичних 
завдань. 

Формування і розвиток дослідницьких умінь у майбутніх магістрів освіти сприятиме їх 
неперервному професійному зростанню та адаптації у новому інформаційному суспільстві. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ МАГИСТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ К НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИКИ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

В статье анализируются понятие "исследовательские умения", "научно-поисковая 
деятельность", "научно-методическая деятельность", "научно-исследовательская 
деятельность студентов магистратуры"; готовность магистров образования к научно-
исследовательской деятельности; освещается собственный опыт формирования готовности и 
исследовательских умений у студентов магистратуры в процессе изучения педагогики высшей 
школы. 

Ключевые слова: исследовательские умения, научно-поисковая деятельность, научно-
методическая деятельность, научно-исследовательская деятельность, готовность к научно-
исследовательской деятельности магистров образования. 

 
Prof. Vitvytskaya S.S. 

FORMING OF READINESS OF MASTER'S DEGREES OF EDUCATION IS TO 
SCIENTIFICALLY-RESEARCH ACTIVITY IN THE PROCESS OF STUDY OF PEDAGOGICS 

OF HIGHER SCHOOL 
 
A concept "research abilities", "scientifically-searching activity", "scientifically-methodical 

activity", "scientifically-research activity of students of city council", is analysed in the article; readiness 
of master's degrees of education is to research activity; own experience of forming of readiness and 
research abilities is illuminated for the students of city council in the process of study of pedagogics of 
higher school. 

Keywords: research abilities, scientifically-searching activity, scientifically-methodical activity, 
research activity, readiness to research activity of master's degrees of education. 
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ДЖЕРЕЛА СТАНОВЛЕННЯ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ В ПЕДАГОГІЦІ 

 
В статті розглянуто проблеми повноцінного розвитку української молоді в напрямі 

формування культури гендерної рівності та альтернативні підходи щодо формування суб’єкта 
освіти в гендерному вимірі. Аналіз гендерних підходів дозволив встановити, що для традиційної 
педагогіки характерним є формування в процесі освіти і виховання типу особистості, бажаної 
для існуючої системи соціальних стосунків, для ґендерного - ставлення до особистості в її 
розвитку і вихованні незалежно від традиційних рамок статі. Система освіти є одним з 
провідних агентів гендерної соціалізації, що актуалізує гендерні підходи в контексті педагогічних 
досліджень та задає вектор модернізації системи освіти. Крім того, схарактеризовано вплив 
прихованого навчального плану на формування гендерної культури особистості.  

Ключові слова: гендерний підхід; критична педагогіка, феміністична педагогіка; гендерна 
педагогіка. 

 
Постановка проблеми. Демократичний вибір України орієнтує на впровадження в усі 

сфери суспільного життя гендерного підходу, що передбачає оцінку будь-якого заходу, що 
планується, а також законодавства, стратегій і програм в усіх галузях і на всіх рівнях з точки 
зору його впливу на жінок і чоловіків.  Ця стратегія ґрунтується на тому,  що інтереси та 
досвід жінок,  як і чоловіків,  мають стати невід’ємним критерієм при розробці загальної 
концепції, при здійсненні моніторингу й оцінки загальних напрямів діяльності і програм у 
політичних, економічних та суспільних сферах для того, щоб жінки, як і чоловіки, могли 
одержувати однакові можливості і шанси, а нерівність щоб ніколи не вкорінювалась [2, с. 78-
91]. Впровадження такого підходу в освіту та професійну підготовку сприяє утвердженню 
рівних можливостей жінок і чоловіків, їх взаємодії на партнерських засадах у різних сферах 
життєдіяльності, практичному втіленню демократичних ідеалів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання 
проблеми. Освіта є засобом трансляції, збереження та відтворення суспільних цінностей – у 
тому числі цінностей гендерної егалітарної культури. Однак, традиційні освітні моделі 
орієнтовані на виховання особистості, бажаної для існуючої системи соціальних відносин, а 
їх суб’єкт лише формально позбавлений прямих гендерних ознак. Спрямована на допомогу 
людині в адаптації до існуючих соціальних відносин, школа є носієм і ретранслятором 
цінностей традиційної патріархатної культури із її андроцентризмом. Тому здолання 
гендерної нерівності у суспільстві артикулює проблему впровадження гендерного підходу у 
педагогічну теорію і практику. Його становлення у Західній Європі та Америці пов’язано із 
феміністською критикою та постмодерністською ревізією традиційної освітньої теорії і 
практики, що розпочалися з 60-х років ХХ століття і досліджувалося В.О. Гайденко, 
Т.П. Головановою, Т.О. Дороніною, С І.М. Предборською, В.П. Кравцем,  О.А. Луценко, 
О.Б. Петренко, О.В. Плахотник, І.О. Радіоновою тощо.  

Метою статті є аналіз альтернативних підходів до освіти та виховання, що 
сформувалися у другій половині ХХ століття та пов’язані із осмисленням суб’єкта освітньої 
діяльності як гендерне означеного. 

Виклад основного матеріалу. В 50-х роках ХХ століття виникла освітня течія, що 
ґрунтувалася на філософських ідеях бразильського освітянина Пауло Фрейре – критична 
педагогіка. Її прихільники (Л. Альтюссер, П. Бордо, Б. Бернштейн, П. Макларен, А. Грамши 
тощо) акцентували, що традиційне навчання є відірваним від життя, нав’язує учням 
некритичне сприйняття  наявного соціального порядку, а школа виступає основним засобом 
відтворення виробничих відносин. Нова педагогічна течія виходила з ключових категорій 
«влада» та «відмінність». Розподілена у суспільстві не рівномірно, влада підтримується не 
лише суспільним устроєм, певними соціальними групами та установми, а й цінностями, 
смислами, нормами тощо – тобто самою культурою та соціальними досвідом. Це означає, що 
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освіта не може залишатися осторонь,  бути нейтральною,  вона або підтримує владу,  або ні.  
Відмінності, «інакшість» закладається в площині  раса-клас-стать, що своєму взаємозв’язку, 
контексті та у історичних умовах виступають підставами для ускладнених гібридних форми 
гноблення. Не демонізуючи «іншого» педагогіка відмінностей пропонує критичне 
осмислення соціальних відносин і культурних практик. Прийняття відмінностей у критичній 
педагогіці – більш,  ніж толерантність,  це зобов'язання розширити свободу людини.  А отже,  
школа постає вже не як засобом адаптації людини до суспільства, а як джерелом соціальної 
трансформації та емансипації, що формують особистість нового егалітарного зразку [10, с. 
57].   

Адаптаційна функція школи реалізується через специфічну форму культурної політики 
– «прихований навчальний план» (hidden curriculum) – неявні (імпліцитні) форми і смисли 
освіти цінності, диспозиції, норми, аттітюди та навички, які вивчаються незалежно від теми 
уроку чи предмету та виступають предметом аналізу критичної педагогіки. Завданням 
навчального плану має стати вважає розвиток соціальної та суспільної грамотності, яка буде 
сприяти розумінню  значущості та необхідності культурних відмінностей, зробить людей 
здібними до критичного аналізу інформації, яка щоденно потрапляє до них зі сторінок 
популярних газет, телевізійних програм та художніх фільмів. На противагу прихованому 
такий навчальний план фокусується на вивченні повсякденності, неформальної та 
популярної культури, історичних моделей влади та механізмів формування цих культур, а 
також на суб'єктивності та ідентичності індивіда. Причому пропонується ввести поняття 
навчального плану в мас-медіа, і всієї культури в цілому. Навчальний план має відповідати 
суперечливій природі досвіду учня й пропонувати теоретичний інструментарій для його 
всебічного аналізу [8]  

Оскільки прихований навчальний план закріплює серед іншого і гендерні стереотипи та 
підтримує цим саме гендерну нерівність, віддаючи перевагу чоловічому та недооцінюючи 
жіноче і нетипове, у межах критичної педагогіки згодом виокремився новий напрям, що 
отримав назву феміністична педагогіка. Вона продовжує традиції критичної педагогіки, яка 
розглядає освіту як форму права та можливостей, як інструмент соціальної справедливості та 
«феміністський проект». Її мета – створення методології освіти без сексизму (наскільки це є 
можливим).  Особлива її заслуга полягає у виявленні й обґрунтуванні важелів гендерної 
соціалізації суб’єкта освіти. Теоретики феміністичної педагогіки вперше довели, що знання, 
які викладаються в традиційних академічних дисциплінах, є неповними, частковими і 
деформованими, а загальноприйняті концепції істини формувались на протязі всієї історії 
розвитку людства тільки однією його частиною – чоловічою. Щоб змінити такий стан речей, 
при якому жінки були невидимою й маргінальною діючою силою в культурі,  необхідно 
реорганізувати знання, змінити ракурс, під яким жінка розглядається у культурі [7, 130].  

Найбільш упливовими і значущими методологічними теоріями фемінізму в 
педагогічній практиці є:  

- концепція ліберального фемінізму або «фемінізму рівності» (Д.С. Міль, С. Оукін, Дж. 
Річардс, Е. Россі, Е.К. Стентон, Б. Фрідан та ін.) - передбачає зрівняння в правах, 
можливостях і шансах усіх суб'єктів навчально-виховного процесу (одержання освіти, 
доступність шкіл різного профілю, можливість вивчати однакові предмети, складати на 
паритетних правах іспити тощо) незалежно від статі і раси; 

-  концепція соціал-фемінізму (А.  Бебель,  М.  Бекстон,  С.  Бовуар,  О.  Колонтай,  Дж.  
Мітчел,  Х.  Хартман,  К.  Цеткін та ін.)  -  пов'язує нерівність статей з класовою нерівністю.  
Школи існують для того, щоб відтворювати сегреговану робочу силу, вони тісно пов’язані з 
нерівним розподілом праці вдома. Як наслідок, хлопці та дівчата соціалізуються і вчаться 
виконувати різні ролі в сексистському капіталістичному суспільстві [3, с. 26-27; 4, с. 479]   

Ліберальний та соціал-фемінізм, акцентуючи увагу на загальносуспільних проблемах, 
позиціонують екзистенційні принципи побудови егалітарної освітньої системи, виступають 
за паритетність прав, можливостей і шансів усіх суб'єктів педагогічного простору.  
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Натомість концепція радикального фемінізму (М. Віттіг, К. Гиліген, А. Джаггар, П. 
Грімшоу,  Л.  Ірігарей,  П.  Розенберг,  Е.  Сіску,  С.  Хардіг та ін.),  спираючись на філософські 
засади есенціалізму, розглядає жінок як біологічний "клас", який дискримінується і 
експлуатується чоловіками в усьому суспільстві. У цьому руслі гострій феміністській 
критиці піддається зміст навчальних планів, програм, навчальних підручників, посібників, 
структура, зміст і методи самої освіти. У дискурсі проблеми артикуляцію одержують, 
виділені ЮНЕСКО поняття: «відкриті елементи статевої дискримінації» (експліцитна форма 
неадекватної репрезентації) в педагогічному процесі вважається наявність різних, 
закріплених державними стандартами, навчальних програм і планів для хлопців та дівчат 
(наприклад, уроки трудового навчання з різними програмами для хлопців і дівчат); 
«приховані елементи статевої дискримінації» (імпліцитна форма статевої дискримінації) – 
виражається через наявність і закріплення в освітньому процесі гендерних стереотипів та 
їхню ретрансляцію в поведінці учителя.  

Гендерна ідентичність індивіда активно конструюється в межах навчального закладу, а 
отже освіта не є гендерно-нейтральною, школи, на думку прихільникві феміністичної 
педагогіки,  орієнтовані на хлопців і ворожі до жінок.  Саме ці стереотипи закріплює 
прихований навчальний план, що транслює ґендерні стереотипи, підтримує ґендерну 
нерівність та визнає домінування чоловічого над жіночим [8, с.22].  

Феміністична педагогіка значно розширила і доповнила теорію навчання П.Фрейре  – 
ставлячи під сумнів те, що єдине призначення роботи в аудиторії - передання інформації від 
викладача студентам, вона розглядає навчальний процес як більш інтерактивний, даючи 
студентам більше прав, аніж традиційний підхід. Пропонована нею концепція залучення 
студентів певною мірою відповідає концепції активізації навчання. Проте, феміністична 
педагогіка не виділяє активної ролі викладача як наставника, тим самим вона стимулює 
студентів стати наставниками самим собі, заохочує їх до активної ролі в навчальному 
процесі. Це означає арсенал більш активних ролей для студента, і не зміну, а зменшення ролі 
викладача; 

Феміністська критика 80-90 рр. ХХ ст. фактично зламала патріархальну гендерну 
стратифікацію системи освіти. Проте, гендерні студії, що виникли на Заході у  80-90 рр. ХХ 
століття виявилися політично більш безпечними, ніж жіночі/феміністичні, оскільки 
акцентували увагу не на проблемах жінок, а на взаємовідношенні жінок і чоловіків у 
суспільстві. Вони стали тим відгалуженням феміністичної теорії, яке наголошувало, що 
неможливо адекватно зрозуміти становище жінки в суспільстві без аналізу і розуміння 
гендерних відносин. Гендерна педагогіка розкриває механізми формування гендерних 
відносин в освітніх закладах, розвинулась на перетині критичної й феміністської. Вона 
спирається на необхідність визнання рівних можливостей чоловіків і жінок у здобутті освіти, 
що визначаються як обов’язкова умова забезпечення рівноправності чоловіків і жінок у всіх 
сферах життя, досліджує неформальні, неявні сторони навчальних практик, враховує в 
освітньому процесі специфіку життєвих інтересів та психологічних відмінностей дівчат і 
хлопців,  гендерну ситуацію в суспільстві.  Її представники в,  що назріла необхідність 
перегляду понять освіти й виховання з позицій гендерного підходу, який передбачає 
гармонізацію статево-рольової взаємодії на основі рівних прав та можливостей особистості 
незалежно від статі. 

Українська "Енциклопедія освіти" визначає гендерний підхід як вимір суспільних явищ 
крізь призму сукупності світоглядних положень,  які виходять з ідеї про те,  що важливі не 
самі по собі біологічні та фізичні відмінності між чоловіками і жінками, а культурна і 
соціальна значущість, яка надається суспільством цим відмінностям у напрямі досягнення 
гендерної рівності [1,  с.129].  Позиціонуючи нову етику наукового пізнання,  в якій 
"…необхідними стають вимоги відкритості до нового і незвичного, а також терпимість до 
відмінностей між людьми", гендерний підхід виступає своєрідним результатом соціального 
замовлення суспільства, викликом на його модернізаційні процеси, що потребували 
"…реконструкцій індивідуального, родинного, суспільного і державного співжиття статей" 
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[5, с.17],  розширення жіночого соціуму не лише у межах національних, а й світових 
масштабів [3, с.22].  

ООН визначила гендерний підхід як "… процес оцінки будь-якого заходу, що 
планується, з точки зору його впливу на жінок і чоловіків, а також законодавства, стратегій і 
програм в усіх галузях і на всіх рівнях. Ця стратегія ґрунтується на тому, що інтереси та 
досвід жінок,  як і чоловіків,  мають стати невід’ємним критерієм при розробці загальної 
концепції, при здійсненні моніторингу й оцінки загальних напрямів діяльності і програм у 
політичних, економічних та суспільних сферах для того, щоб жінки, як і чоловіки, могли 
одержувати однакові можливості і шанси, а нерівність щоб ніколи не вкорінювалась" [2, 78-
80].  

Необхідність і доцільність розробки й упровадження гендерного підходу в освіту 
український розвідник О.Ільченко виводить з наступної низки соціально-педагогічних 
суперечностей: 

– між прагненням української держави до подальшого інтегрування у європейський та 
світовий освітній простір та домінуванням у вітчизняному суспільстві патріархатної 
ідеології, жорстких стандартів традиційної культури фемінності і маскулінності; 

– між завданнями національної освіти, щодо формування демократичних цінностей, 
утвердження принципів рівності і гуманності, розвитку гендерної культури егалітарного 
зразка та окремими дискримінаційними тенденціями (за ознакою раси, етнічного 
походження, статі, релігії, віку, сексуальної орієнтації, класової належності, майнового 
статку тощо), які мають місце в суспільному житті країни; 

– між усвідомленням прогресивним освітянським колом необхідності впровадження 
нового дослідницького напряму – гендерного підходу та тривалим панування практики 
"однієї думки", що сформувала специфічну ментальність вітчизняного науковця, здатного 
використовувати у пошуках істини один із можливих шляхів, інші – відкидати; 

– між потребою здійснення "гендерної інвентаризації" традиційної методології 
соціальних і соціогуанітарних наук, необхідністю створення інноваційних методів та 
підходів, упровадження нових тем і курсів з гендерної проблематики та браком матеріальних 
і моральних стимулів для їх розроблення і впровадження, недостатністю узагальнюючих 
праць з теорії і методології гендерних досліджень тощо; 

– між об’єктивною потребою у вихованні нової генерації молоді з гендерно-чутливим 
форматом мислення і традиційною гендерне нейтральною (нечутливою) освітньою 
політикою і практикою [3, 23].  

З огляду на вітчизняну наукову традицію, що призводить по змішування та підміни 
статево-рольового і гендерного підходу необхідно усвідомити різницю між ними. На думку 
Л.Семенової,  перший  спирається на наступні принципи: підкреслення відмінностей між 
особами жіночої і чоловічої статі; орієнтація на їх «особливе призначення» і 
взаємодоповнюючі їх соціальних ролей; закріплення гендерно-стереотипних інтересів і 
переваг; ігнорування індивідуальності особистості і обмеження свободи вибору, які «не 
відповідають» статевій приналежності; гендерно-схематизоване виховання. иГендерний 
підхід  виходить з відмови від диференційованих за статевою ознакою виховних впливів; 
нейтралізації і пом'якшення соціально обумовлених розходжень між особами жіночої і 
чоловічої статі; відсутності орієнтації на їх "особливе призначення" та визнання 
взаємозамінності жіночих і чоловічих соціальних ролей; реалізації ідей гендерної рівності; 
забезпеченні кожній особистості свободи вибору, заохоченні її індивідуальних інтересів і 
уподобань; забезпеченні для осіб будь-якої статі можливостей бути різними [9, с.215-217].  
Місія гендерного підходу в освіту полягає у відмові від асиметрії соціалізації бінарного типу 
(слабка залежна жінка – сильний рішучий чоловік) і переході до багатополюсної моделі 
соціального конструювання статі. Гендерні підходи в освітньому процесі забезпечать 
розвиток нової особистості, яка самореалізується, що комфортно й адекватно 
співвідноситься з концепцією демократичного суспільства.  

Послідовна інтеграція гендерного підходу в систему професійної підготовки студентів 



 273 

вищих педагогічних закладів, на думку І.Мунтяна, забезпечує інституалізацію гендерного 
компонента змісту вищої педагогічної освіти, засвоєння якого, у свою чергу, відкриває нові 
перспективи для усвідомлення кожним випускником та випускницею своїх можливостей і 
через це стати центром і рушійною силою розвитку їхньої особистості, її більш адекватного 
самовизначення щодо ролі та місця в суспільному виробництві, професійній кар’єрі і житті 
[6, с.15].  

Такими чином, головна ідея гендерного підходу в педагогіці – не в описанні 
біологічних відмінностей та фіксуванні різниці в соціальних статусах, ролях, нормах і 
правилах життя представників різної статі,  а в оцінці гармонії взаємодії статей,  в 
аналітичному осмисленні і поясненні специфіки цієї взаємодії в культурно-освітньо-
виховному середовищі, у врахуванні впливу всіх факторів педагогічного процесу на 
гендерний розвиток особистості та її саморух. Гендерна педагогічна теорія спрямована на 
забезпечення й підтримання змін та перетворень в становищі і статусі обох статей, 
регулюванні їхнього гендерного балансу, визначаючи при цьому реальні перспективні 
завдання утвердження справедливості й гуманізму у відносинах чоловіків і жінок, а врешті, - 
створення цивілізованого суспільства гендерної рівності [3]. 

Впровадження гендерного підходу в умовах сучасного навчально-виховного процесу 
має забезпечити: 

1) гармонізацію відносин між статями на основі егалітаризму і гендерної рівності;  
2) розкриття і аналітичне осмислення гендерних відмінностей в педагогічному процесі, 

упередженості в змісті навчальних програм, пояснення гендерного дисбалансу в освіті у 
цілому;  

3) регулювання гендерної асиметрії навчально-виховного процесу, гальмування проявів 
сексизму і дискримінації, подолання найбільш жорстких гендерних стереотипів в освітній 
практиці;  

4) коригування впливу середовища, розширення життєвого простору для розкриття та 
розвитку індивідуальних здібностей і задатків кожної особистості, можливостей її 
самореалізації;  

5) створення комфортних умов для гендерної ідентифікації та ефективної соціалізації 
особистості;  

6) формування внутрішньої культури індивіда, толерантного ставлення до партнерів 
протилежної статі, виховання гармонійних морально-етичних гендерних відносин;  

7) деконструкцію гендерних стереотипів у навчанні, вивільнення мислення педагогів, 
батьків учнів від традиційних статево-рольових стандартів і гендерних упереджень 

8) створення моделі гендерного виховання і здійснення педагогічного процесу на 
основі особистісно-зорієнтованих стратегій гендерного виховання [3, с.29]. 

Висновки. Тож впровадження гендерного підходу в усі ланки суспільного життя – 
важлива передумова інтеграції України до європейського та світового соціокультурного 
простору, що потребує осмислення гендерної методології, вітчизняного і зарубіжного 
досвіду реалізації ідей гендерної рівності. 

Виокремлення гендеру як об’єкту наукового пізнання стало результатом 
постмодерністського осмислення проблем взаємовідносин статей та статевої нерівності в 
умовах другої хвилі фемінізму. Категорія "гендер" охоплює і пояснює соціальні відмінності 
чоловіків і жінок, що виникають внаслідок їх суспільної діяльності, легалізують особливості 
їх співіснування у суспільстві і співвідношення "жіночого" і "чоловічого" в  економіці, 
політиці, культурі, в соціальному і особистісному житті – все те, що в кінцевому розрахунку 
визначає своєбічність соціального поводження представників різних статей, виправдовує 
існуюче у традиційних культурах дискримінаційне становище жінки відповідно до так 
званого "природного призначення".  

Система освіти є одним з провідних агентів гендерної соціалізації, що актуалізує 
гендерні підходи в контексті педагогічних досліджень та задає вектор модернізації системи 
освіти. Аналіз генези гендерних підходів дозволив встановити, що для традиційної 
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педагогіки характерним є формування в процесі освіти і виховання типу особистості, 
бажаної для існуючої системи соціальних стосунків; для критичної - стимулювання 
учасників навчально-виховного процесу до сприяння трансформації освіти й усього 
суспільства; для феміністської - орієнтація на закріплення традиційних статевих ролей; для 
ґендерної - ставлення до особистості в її розвитку і вихованні вищими за традиційні рамки 
статі. Важливо підкреслити, що традиційна педагогіка ґрунтується на "культурі мовчання 
студента"; критична педагогіка – на "культурі голосу студентів", феміністська –"культурі 
традиційної поведінки статі студента"; гендерна –"культурі демократичної поведінки 
студента". 

Проте, необхідно визнати, що критичні ідеї західної педагогіки у сучасній вітчизняній 
освітній практиці мають характер не більш ніж інтенцій,не передбачають детальної програми 
практичної реалізації. Критична та феміністська педагогіка мають сигнальну функцію, бо 
орієнтують насамперед на пізнавальне ставлення до особистості, влади, держави, до своїх 
можливостей і обмежень.  Їх досвід при усій його специфічності доцільно використати при 
розв’язанні стратегічних завдань, що стоять перед вітчизняною освітою за умов 
посткомуністичних трансформацій. 

Проте шляхи побудови гендерно-чутливого суспільства, орієнтованого на ідеї 
гендерної рівності, а також вибудовування відповідній цій меті системи освіти вирішуються 
кожною освітньою системою, конкретної соціально-культурної, економічної, політично-
правової ситуації, наукової традиції і унікального національного досвіду. Гендерний підхід в 
освіті України є не лише методологічним орієнтиром,  а й вектором модернізації системи 
освіти відповідно до цінностей демократичного суспільства, що забезпечить можливості 
ненасильницької, особистісне орієнтованої її організації , що буде сприяти створенню умов 
для найповнішої самореалізації вихованців, їх високої адаптивності до полікультурного 
середовища, миролюбності, толерантності, демократичності, здатності до індивідуального 
життєвого вибору в динамічному сучасному суспільстві, формування в особистості і 
суспільстві гендерної культури егалітарного типу. 
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к.пед.н. Воровка М.И., Петрученя А.Г. 
ИСТОЧНИКИ СТАНОВЛЕННЯ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА В ПЕДАГОГИКЕ. 
 
Источники становлення гендерного подхода в педагогике. В статье рассмотрены 

проблемы полноценного развития украинской молодежи в направлении формирования культуры 
гендерного равенства и альтернативные подходы к формированию субъекта образования в 
гендерном измерении. Анализ гендерних подходов позволил установить, что традиционная 
педагогика нацелена на формирование в процессе образования и воспитания типа личности, 
желательной для существующей системы социальных отношений,  гендерная – предполагает 
отношение к личности независимо от рамок, традиционно заданных полом. Школа является 
одним из ведущих агентов гендерной социализации, что актуализирует гендерные подходы в 
педагогических исследованиях и задает вектор модернизации системы образования. Кроме того, 
охарактеризовано влияние скрытого учебного плана на формирование гендерной культуры 
личности. 

Ключевые слова: гендер; гендерная культура; гендерное равенство; скрытый учебный план. 
 

Ph.D. Vorovkа М.I., Petruchenja A.Н. 
GENDER APPROACH ESTABLISHMENT SOURCES IN PEDAGOGICS 
 
Gender approach establishment sources in pedagogics. The problems of full value development of 

ukrainian youth in the direction of gender equality culture creating and alternative approaches to the 
formation of the education subject in a gender measurement are discussed. The analysis of the gender 
approaches allowed us to establish that the traditional pedagogy is characterized by the formation of 
personality type in the process of education and upbringing, desired for the existing system of social 
relations, the gender – the attitude to personality in its development and education is higher than the 
traditional sexual restrictions. The education system is one of the leading agents of gender socialization, 
which actualizes the gender approaches in the context of educational research and sets the modernizing 
vector of the educational system. In addition, the influence of hidden curriculum on personal gender 
culture formation is characterized. 

Keywords: gender, gender culture, gender equality, the hidden curriculum. 
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УДК 378.14 (477.83)                                      Гамерська І.І. (ДДПУ імені Івана Франка) 
 

ДОСВІД ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА У ВПРОВАДЖЕННІ ОСНОВНИХ 

ПРИНЦИПІВ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ 
 

У статті йдеться про досвід Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка у впровадженні Болонських принципів. Проаналізовано основні положення 
Болонської декларації та їх виконання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті 
імені Івана Франка. Значна увага приділяється проблемам впровадження ЄКТС, міжнародному 
співробітництву, моніторингу якості освіти та самостійній роботі студентів. 

Ключові слова: Болонський процес; Болонська декларація; міжнародна співпраця; 
реформування вищої освіти України; європейська кредитно-трансферна система; самоосвіта 
студентів; моніторинг якості вищої освіти. 

 
Постановка проблеми. Реформуванню освіти в Україні приділяється сьогодні багато 

уваги.  Адже якісні зміни в освіті,  як відомо,  безумовно приведуть до змін у якості життя 
суспільства. Вища освіта України поступово приводиться у відповідність з європейськими 
нормами,  іншими словами трансформується згідно з Болонськими деклараціями,  які є 
визначальними у напрямку гармонізації національної та європейської систем освіти.  

Початком шляху до гармонізації у сфері освіти вважається Велика хартія університетів 
(Magna Charta Universitatum, 1988). Незважаючи на той факт, що Магна Карта була 
проголошена за 11 років до появи самого поняття «Болонський процес», вона – невід’ємна 
його складова, адже посилання саме на цей документ містяться у тексті Болонської 
декларації [8]. Слід зазначити, що Болонський процес є поняттям надзвичайно широким, бо, 
як частина загального сценарію, в якому люди, ідеї та інформація вільно перетинають 
кордони держав, є однією з багатьох форм глобалізації. Таким чином його основним 
завданням є привести у відповідність основні фактори,  що характеризують вищу освіту,  
тобто гармонізувати освітні системи різних країн для підвищення конкурентоздатності та 
привабливості Європейської вищої освіти. 

Україна приєдналася до Болонського процесу 19 травня 2005 року на конференції у 
норвезькому місті Берген. З цього часу, як країна-учасниця Болонського процесу, Україна 
взяла на себе певні зобов’язання і МОН України досить активно взялося за впровадження 
основних Болонських положень у навчальний процес у вищій школі України. Було 
напрацьовано низку нормативно-правових актів, що регулюють процес запровадження 
стандартів Болонського процесу. Серед них найвагомішим на той час є наказ МОН України 
№49 від 23.01.2004 р. «Про затвердження програми дій щодо реалізації положень Болонської 
декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки», у якому висвітлені 
окремі заходи щодо реалізації Болонської декларації у ВНЗ України. Наказ МОН України 
№414 від 21.05.2004  р. зобов’язав всі ВНЗ України ввести навчальну дисципліну «Вища 
освіта і Болонський процес», яка мала на меті ознайомити всіх учасників навчального 
процесу з основними принципами Болонських перетворень, що є теж немало важливим. А 
наказом МОН України №774 від 30.12.2005 р. затверджено рекомендації щодо впровадження 
кредитно-модульної системи у ВНЗ III-IV рівнів акредитації та щодо структури 
індивідуального плану студента та структури залікового кредиту. Як бачимо, МОН України, 
поставивши завдання про входження України до Європейського освітнього простору до 2010 
р., створило для цього необхідне правове поле. Особливої уваги потребує тема реформування 
університетів,  які діють як культурні інститути у широкому значенні цього слова,  та 
виражають етичну складову вищої освіти та наукових досліджень.   

Різнобічні аспекти впровадження Болонської декларації у вищу освіту України 
досліджені у чисельних публікаціях В. Андрущенка, В. Лугового, С. Ніколаєнка, М.Степка, 
О.Плахотнік та інших вчених. 
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Метою нашої статті є показати досвід Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка у впровадженні Болонських принципів у сфері вищої освіти 
України. Насамперед хочемо зазначити, що знаковим для нас у цьому процесі є те, що назва 
університету в італійському місті Болонья неодноразово поєднувалася з назвою міста 
Дрогобич, адже серед вихованців Болонського університету був учений-енцеклопедист Юрій 
Дрогобич (Юрій з Дрогобича; Юрій Котермак), який, навчаючись у знаменитій Болоньї, 
захистив там дисертацію доктора філософії, а потім доктора медицини. У 1478-1482 як 
професор цього університету викладав астрономію, а в 1481-1482 роках був ректором 
Університету медицини та вільних наук у Болоньї [2]. 

Аналіз останніх досліджень. Як бачимо, сама доля судила Дрогобицькому 
державному педагогічному університетові імені Івана Франка бути одним із перших на 
шляху до Болонських перетворень.  Так воно і сталось.  Будучи заснованим у 1940  році,  як 
Дрогобицький учительський інститут, Дрогобицький університет має багату історію, адже 
існує вже 74 роки. Він завжди був і залишається осередком освіти та духовності в Західному 
регіоні України. Мета діяльності університету, за словами шанованого ректора Валерія 
Скотного, – підготовка висококваліфікованих педагогів, професіоналів своєї справи, 
покликаних забезпечити майбутнє нації. Тому ректорат університету керується такими 
фундаментальними принципами університетського життя, як національний дух освіти, 
автономія, академічні свободи, гідність особистості, висока професійна майстерність, 
відповідальність і підзвітність, зорієнтованість на стандарти університетів європейського 
рівня та вимоги входження до Болонського процесу. Сповідування цих принципів робить 
університет національним за суттю, європейським за зразком та престижним у західному 
регіоні України [9]. Важливим є те, що в умовах реформування системи освіти в Україні, її 
гармонізації з освітніми системами європейських країн, успіх залежить насамперед від 
ректора вищого навчального закладу, від його інтелектуального рівня та уміння науково, 
компетентно та цілеспрямовано здійснювати управлінські функції. Саме таким, 
високоінтелектуальним, мудрим, вмілим і компетентним був покійний Валерій Григорович 
Скотний – доктор філософських наук, професор, академік вищої школи, Заслужений 
працівник освіти України, ректор Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка, який понад двадцять років вкладав своє серце і душу в розвиток 
університету. Важко перелічити все те вагоме і безцінне, що зробив Валерій Григорович за 
роки керування університетом, проте і досі усі працівники університету згадують Валерія 
Григоровича як ректора, що сповідував демократичний стиль керівництва, великодушну та 
чуйну людину, та справжнього конструктивного реформатора. Кому ж як не Йому першому 
долати труднощі на шляху до європейських перетворень в освіті України. Саме за ініціативи 
Валерія Григоровича Дрогобицький унверситет одним із перших в Україні бере участь у 
впровадженні основних положень Болонської декларації. 

Оскільки одним з ключових завдань Болонської декларації є впровадження 
європейської кредитно-трансферної системи, яка уможливить визнання освіти, порівнюючи 
навчальні досягнення студентів на основі узгодженої системи оцінювання та технології 
інтерпретації національних систем вищої освіти, то першим кроком у напрямку гармонізації 
освітніх ситем стало рішення МОН України провести педагогічний експеримент щодо 
запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ III-IV 
рівнів акредитації. У січні 2004 р. МОН України видано наказ про започаткування 
педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 
Дрогобицький педуніверситет став учасником цього експерименту. У квітні 2004 р. Наказом 
ректора № 110 затверджено першу редакцію «Положення про кредитно-модульну систему 
організації навчального процесу». У цьому ж наказі зобов’язано декана факультету романо-
германських мов ввести кредитно-модульну систему на факультеті з 1 вересня 2004 р.,  а на 
інших факультетах – впровадити тільки модульно-рейтингову систему як частину кредитно-
модульної системи організації навчального процесу [8]. У 2005 р. з’явилася нова редакція 
Положення про кредитно-модульну систему, затверджена наказом ректора, а вже у січні 
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2006 р. за наказом ректора вводилися індивідуальні навчальні плани студентів і нові форми 
заліково-екзаменаційних відомостей. До кінця цього ж року деканами факультетів створено 
інформаційні пакети з кожного напрямку підготовки бакалаврів. 

Сьогодні в дії є редакція Положення, що є доповненим і частково зміненим варіантом 
Положення 2012 р. (наказ № 263 від 10.05.2012 р.) [6]. 

Положення допомогає викладачеві опанувати технологію впровадження кредитно-
модульної системи організації навчального процесу в університеті. 

Згідно з європейськими стандартами в освіті, необхідною складовою забезпечення 
якості освіти є напрацювання системи моніторингу якості у кожному ВНЗ України. У 
Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка така система 
створена і функціонує вона на основі «Положення про моніторинг якості вищої освіти у 
Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка», затвердженого 
наказом ректора № 471 від 28 вересня 2011 року. Така система внутрішнього моніторингу 
якості увібрала в себе систему внутрішньо університетського контролю, яка до цього 
існувала в університеті і передбачала атестації факультетів і кафедр, комплексні і тематичні 
перевірки усіх структурних підрозділів. 

Сьогодні ж, згідно Положення, моніторинг проводиться на рівнях: 
- викладач – кафедра – факультет – університет; 
- студент – група – курс – факультет; 
- навчальна дисципліна – цикл підготовки – навчальний план. 
Правовою основою здійснення моніторингових досліджень є: 
· Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-12; 
· «Національна доктрина розвитку освіти» затверджено Указом Президента України від 

17.04.2002 р № 347/2002; 
· Указ Президента України від 04.07.2005 р. № 1013 (1013/2005) «Про невідкладні 

заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»; 
· Указ Президента України від 20.03.2008 р № 244 (244/2008) «Про додаткові заходи 

щодо підвищення якості освіти в Україні»; 
· Указ Президента України від 30.09.2010р. № 926/2010 «Про заходи щодо 

забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні». 
Моніторинг діяльності нашого вищого навчального закладу охоплює збір потрібної 

інформації, підготовку звіту та репрезентацію його перед учасниками навчального процесу. 
В звіті представлений реальний стан діяльності в навчальному закладі, рівень розбіжності 
результатів навчального процесу зі спеціальностей передбаченим нормам, стандартам, 
освітнім цілям підготовки фахівців. Метою моніторингу є забезпечення ефективного 
об'єктивного інформаційного відображення стану якості вищої освіти, відстеження динаміки 
якості наданих освітніх послуг, ефективності управління якістю підготовки фахівців у ДДПУ 
ім. І.Франка.  

Долаючи шлях до європейського рівня освіти, неправильно було б не звернути увагу на 
такий важливий чинник, як організація самоосвіти студентів, адже самоосвіті студентів в 
Європі приділяється неабияка увага. Для досягнення кінцевої мети Болонського процесу –  
побудови єдиного простору освіти, на думку експертів замало запровадження її принципів. 
Нагальною потребою є посилення ролі самостійної наукової роботи студентів та змін 
педагогічних методик, впровадження активних методів та сучасних інформаційних 
технологій навчання [7]. Самостійній роботі студентів у ДДПУ імені Івана Франка завжди 
приділялося багато уваги, проте будучи неоціненою, вона майже не враховувалася при 
підсумковому контролі знань студентів. Нове положення про індивідуально-дослідне 
завдання з дисципліни, яке було затверджене наказом ректора № 271 у липні 2004 р., змінило 
ситуацію і активізувало самостійну творчу роботу студентів. Сьогодні з роботою над 
індивідуальним завданням чудово знайомі усі студенти університету.  

Складовими частинами студентської наукової роботи в Дрогобицькому університеті є:  
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ü Виявлення на перших курсах обдарованих студентів і залучення їх до наукової 
роботи через гуртки; 

ü Функціонування студентських наукових семінарів; 
ü Робота обдарованих студентів у проблемних групах, де розглядають і здійснюються 

спеціалізовані наукові дослідження за темами курсових, дипломних, магістерських робіт. 
У нашому вузі діє Студентське наукове товариство імені проф.  Василя Надім’янова.  

Студентське наукове товариство імені проф. Василя Надім’янова (далі СНТ) Дрогобицького 
державного педагогічного університету ім. Івана Франка є структурним підрозділом ДДПУ 
ім. Івана Франка, робота якого спрямована на розвиток наукового потенціалу студентів. 
Офіційна дата створення товариства – 17 листопада 2005 року. Членами СНТ є студенти всіх 
курсів і факультетів, а керівним органом – Рада СНТ, до складу якої входять 11 осіб. 
Щомісяця відбуваються засідання Ради, на якому обговорюються результати науково-
дослідної роботи студентів, питання щодо участі студентів у наукових конференціях, 
семінарах та олімпіадах. Основними напрямками діяльності СНТ ДДПУ ім. Івана Франка у 
2012 році були: 

§ організація і утворення секцій і осередків по всіх факультетах; 
§ проведення практичних конференцій, семінарів, круглих столів в університеті; 
§ інформування студентів, викладачів факультетів (інституту) про проведення різних 

наукових заходів в інших університетах; 
§ участь в організації наукових конференцій, олімпіад, конкурсів, що проводилися в 

ДДПУ ім. Івана Франка; 
§ участь у всеукраїнських олімпіадах та конференціях, що проводились на базі інших 

вищих навчальних закладів; 
§ підготовка наукових статей студентів до друку у збірнику наукових праць студентів 

історичного факультету (Випуск ІІ); 
· активна допомога студентам молодших курсів у написанні творчих та наукових робіт 

[5]. 
Завдячуючи ректору В.Г.Скотному в ДДПУ почалося швидке і якісне зростання науки і 

наукових кадрів. Аспіранти та докторанти з Дрогобицького педуніверситету навчалися, 
захищалися у престижних ВНЗ України і закордоння, що піднімало престиж і університету і 
міста. Тим самим ректор включився у сферу реалізації найбільш сокровенних, амбіційних 
мрій своїх підлеглих,  котрі ставали відомими не лише в Україні,  а й за її межами [4].  На 
сьогодні велика кількість викладачів університету друкується у зарубіжних та вітчизняних 
виданнях, що мають імпакт-фактор. Відомо, що одним із ключових показників, що широко 
використовується в усьому світі для оцінки роботи дослідників і наукових колективів, є 
індекс цитування. Оцінити вплив вченого або організації на світову науку, визначити якість 
проведених наукових досліджень дають можливість статистичні дані показників Science 
Citation Index (SCI) та Journal Citation Reports (JCR) , що випускаються Institute for Scientific 
Information (ISI) Філадельфія, США. Імпакт-фактор – показник цитованості журналів, 
визначає інформаційну значимість наукових журналів. На сьогодні визнано, що імпакт-
фактор журналу є одним із формальних критеріїв, за яким можна порівнювати рівень 
наукових досліджень у близьких галузях знань. При присудженні грантів, висуванні на 
наукові премії експерти неодмінно звертають увагу на наявність у здобувача публікацій у 
таких журналах. У 2013 р. науково-педагогічними і науковими працівниками ДДПУ у 
зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, опубліковано 32 та прийнято до друку 4 
наукові праці [5]. 

Широким полем діяльності університету, демократичним, відкритим і доступним для 
всіх,  що створює простір для постійного вдосконалення,  є міжнародна співпраця,  у рамках 
якої здійснюється обмін викладачами і студентами, проводяться спільні наукові дослідження 
і конференції,  видаються збірники наукових праць тощо [9].  Міжнародні зв’язки ДДПУ 
охоплюють такі країни, як Австрія, Азербайджан, Бельгія, Білорусь, Болгарія, 
Великобританія, Греція, Єгипет, Італія, Казахстан, Китай, Латвія, Нідерланди, Німеччина, 
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ПАР, Польща, Росія, Румунія, Словаччина, Словенія,  США, Туреччина, Угорщина, Чехія  та 
Японія. Чинними є 39 угод, зокрема у 2013 році було підписано 3 нові  угоди [3]. Основними  
напрямками міжнародного співробітництва є: спільна діяльність з розв’язку проблем у 
навчально-методичній і науково-дослідній роботі; обмін досвідом у визначених галузях; 
впровадження  інноваційних  напрямів навчання; обмін викладачами з метою проведення 
занять, науково-дослідної роботи, стажувань, участі у наукових конференціях; підготовка 
спільних публікацій з проведених наукових та науково-методичних досліджень; обмін 
науковою та науково-методичною літературою; обмін досвідом організації навчального  
процесу і навчальними  програмами з подібних спеціальностей; розробка та узгодження 
програм підготовки  магістрів в рамках обмінів;  обмін студентами (навчання,  практики,  
студентські наукові конференції); реалізація спільних дослідницьких проектів, в тому числі 
міжнародних грантів. У 2013 році було 38 виступів на міжнародних наукових конференціях 
за межами України, близько 300 іноземців відвідали університет з метою участі у 
міжнародних конференціях, круглих столах, семінарах, науково-технічному співробітництві, 
робочих зустрічах. Професори із закордонних ВНЗ проводили лекції для студентів 
університету. 74 студенти  взяли участь у різноманітних міжнародних заходах (програми 
обміну, навчання, стажування, міжнародні конференції та семінари, краєзнавчі поїздки тощо) 
за кордоном (Польща, Австрія). 

У Дрогобицькому університеті створено відділ міжнародних проектів, що інформує 
усіх учасників наукової діяльності про існуючі міжнародні програми, стипендії чи гранти, і 
надає допомогу усім бажаючим долучитися до них. На сьогодні триває прийом заявок на 
черговий щорічний конкурс за програмою імені Фулбрайта в Україні для студентів старших 
курсів і випускників вищих навчальних закладів Fulbright Graduate Student Program.   
Актуальним на даний час є Проект Європейського Союзу «Інтеграція наукових середовищ 
польсько-української прикордонної території», мета якого полягає у розширенні і зміцненні 
існуючих зв’язків транскордонного співробітництва між науковцями польських та 
українських університетів. Для осіб зацікавлених освітою в Польщі існують програми, що 
дозволяють отримати кошти на освіту. Оголошено конкурс на отримання різноманітних 
міжнародних стипендій: Стипендія польського уряду для молодих науковців, Стипендія ім. 
Скубішевського, Стипендіальна програма ім. Лейна Кіркланда тощо [3]. Універсиет є 
учасником всім відомої програми Темпус. Як бачимо, один з найважливіших принципів 
Болонського процесу – принцип мобільності та міжнародної співпраці, виконується у ДДПУ 
імені Івана Франка сповна. 

Питання доступу до інформації є одним із критеріїв Болонської реформи. У нашому 
університеті цим критерієм аж ніяк не знехтували. Оперативний  доступ до інформаційних 
ресурсів та інтенсивний обмін інформацією науковими і науково-педагогічними 
працівниками університету забезпечується розвитком інформаційного забезпечення як 
складової наукової та науково-технічної діяльності. В університеті функціонує корпоративна 
комп’ютерна мережа з доступом до Інтернет, що забезпечує доступ до загальнодоступних 
інформаційних ресурсів.  Університет з 1999  р.  підтримує в мережі  Інтернет свій  власний 
домен. Однією із складових інформаційного середовища університету, до якого користувачі 
мають цілодобовий доступ, є веб-сайт університету, де концентруються основні 
інформаційні ресурси. В університеті організовано доступ до міжнародних 
науковометричних баз даних, зокрема, бази даних Scopus [5]. 

Висновок. Що ж, ми намагалися висвітлити усі аспекти входження ДДПУ імені Івана 
Франка до Європейського освітнього простору: впровадження ЄКТС, забезпечення 
мобільності студентів та викладацького складу, міжнародне співробітництво університетів, 
відкритий доступ до інформації, внутрішній моніторинг якості вищої освіти, організація 
самоосвіти студентів тощо. Можемо з упевненістю стверджувати, що початий колись 
шановним В.Г.Скотним шлях до входження нашого вузу до Європейської університетської 
сім’ї, вдало продовжується під вмілим керівництвом Надії Володимирівни Скотної, і 
зроблено справді багато.  Ще у 2007 р. за ініціативи покійного ректора, професора Скотного 
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В.Г. створено авторський колектив для розробки концепції розвитку університету до 2017 р. 
Власне ця Концепція розвитку побудована на основі концепції розвитку освіти в Україні та з 
врахуванням стану розвитку суспільства в цілому. Головна ж мета розвитку університету 
полягає у підвищенні якості підготовки фахівців до рівня,  що дасть їм змогу успішно 
працювати за фахом у розбудові суспільства і розвитку освіти.  Хочеться вірити,  що ми 
досягнемо поставлених цілей, а щодо перспектив, то, як казав Валерій Григорович «Все 
залежатиме від колективу, його потенціалу і вміння працювати на майбутнє. У нас дуже 
благородна місія:  вчити тих,  хто потім буде вчити інших.  Тож заради цього всім нам треба 
працювати, як мовиться, в поті чола, невпинно поліпшувати якість освіти, якість життя» [1]. 
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THE EXPERIENCE OF DROHOBYCH STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY NAMED 

AFTER IVAN FRANKO IN THE PROCESS OF IMPLEMENTATION OF THE MAIN BOLOGNA 
PRINCIPLES. 

 
The article dwells on the experience of the Drohobych State Pedagogical University named after 

Ivan Franko in the field of the Bologna Principles implementation. The main principles of the Bologna 
Declaration are analyzed by the author and their position in the Drohobych State Pedagogical University 
is stated. Great attention is paid to the problems of ECTS implementation, international cooperation, 
quality assurance and students self-studying. It is stated that the main part of these reformation processes 
depends upon the rector of the university, as the leader in the period of the reformation of the system of 
higher education.  
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ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ОСВІТИ 
 
У статті досліджено історичні аспекти становлення та розвитку поняття “педагогічна 

технологія” в сучасній українській освіті. Визначено особливості впровадження педагогічних 
технологій в освітній процес. Подано характеристику основних методичних підходів в ході 
реалізації педагогічних технологій. Окреслено особливості застосування методик та технологій 
на освітньому рівні. Сформульовано професійні вимоги компетенцій студента, який обрав 
педагогічну професію. У статті автор подає власну позицію щодо можливості застосування 
технологій у виховній практиці. Виокремлено суспільно-виховне значення використання 
інноваційних педагогічних технологій в сучасній освіті. 

Ключові слова: педагогічна технологія, освітня технологія, процес навчання, методика. 
 
Постановка проблеми.  В умовах розбудови національної системи освіти в Україні з 

метою інтеграції у європейський та світовий простір актуальним стає посилення 
демократичних тенденцій у житті суспільства. Освітні системи як його значущі складові 
почали переносити акцент із масових педагогічних явищ на особистість дитини, стають 
необхідними створення спеціальних педагогічних умов саморозкриття і самореалізації 
людини на різних етапах її життєдіяльності. Освітньо-розвивальне середовище, в якому 
навчається майбутній педагог стає базовим у теоретичній та практичній підготовці до 
майбутньої діяльності, формується готовність до роботи на основі знання сучасних 
педагогічних технологій,  розуміння ним своєї професійної компетенції,  на основі якої 
виробляється особистісна педагогічна майстерність. 

Підготовка сучасного педагога, здатного оригінально розв’язувати актуальні 
навчально-виховні та соціокультурні проблеми вимагає особливої організації його 
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практичної та мислительної діяльності. Особистісно розвивальна концепція освіти 
забезпечує можливість майбутньому фахівцеві стати суб’єктом навчальної діяльності, 
розширює межі педагогічної творчості, пропонує широку варіативність освітніх методик, 
значну кількість технологій і методичних розробок, які представлені у ВНЗ. 

Аналіз останніх досліджень. Проблемами наукового обґрунтування терміну 
“педагогічна технохнологія” займалися ряд вітчизняних та зарубіжних науковців у галузі 
психології та теорії навчання: Ш.Амонашвілі[1], В.Безпалько, І.Бех[2], Л.Виготський[4],  
І.Волков, І.Дичківська[7], Л.Занков, В.Давидов, М.Кларін, Б.Ліхачов, П.Москаленко, 
С.Сисоєва [15], Селевко Г. [14], О.Пєхота[11], А.Нісімчук, О.Падалка [9]. Зокрема, 
педагогічна технологія як засіб організації навчальної діяльності розглянута у працях 
В. Бухвалова, В. Паламарчк, Б. Лихачова, С. Смирнова, Н. Крилової, М. Мейєр, О.Пєхоти; 
педагогічна технологія як спосіб навчання, на рівні окремих навчальних предметів 
висвітлена у дослідженнях В. Беспалько, М. Чошанова, В. Сластьоніна, А. Кушнір, 
Б. Скіннера, М.Кларіна, В.Давидова та ін.; педагогічна технологія як науковий напрям 
методології дослідження пропонується І. Підкасистим, В. Гузеєвим, М. Єраут, Р. Куфман, 
С. Ведемейєр; педагогічна технологія як система управління представлена І.Бехом, 
В. Боголюбовим, М. Кларіним, В. Давидовим, Є. Коротаєвим, П. Мітчел, Р. Томас, 
І.Дичківською та ін. 

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дослідження виконано 
у відповідності до наукової теми кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка “Українська 
освіта в контексті трансформаційних суспільних процесів” (Державний реєстраційний номер 
01084007644). 

Формування цілей статті. Метою статті є аналіз освітніх процесів щодо формування 
професійної компетенції у майбутніх педагогів щодо теорії та практики використання 
педагогічної технології для вироблення власної педагогічної позиції у процесі професійного 
зростання, самостійного і творчого аналізу та оцінки педагогічних явищ і ситуацій, розвитку 
педагогічного мислення, професійної самосвідомості. 

Виклад основного матеріалу. Прагнення постійно оптимізувати навчально-виховний 
процес зумовило появу нових і вдосконалення використовуваних педагогічних технологій, 
подальший розвиток яких пов’язаний з орієнтацією на реалізацію сучасної концепції освіти й 
виховання. Суттєвою ознакою сучасних інноваційних процесів у сфері навчання і виховання 
є їхня технологізація – неухильне дотримання змісту та послідовності етапів впровадження 
нововведень. 

Історично поняття “технологія” (грец. techne – мистецтво, майстерність і logos – наука, 
закон, знання, вчення) у значенні науки про майстерність виникло у зв’язку з технічним 
прогресом.  Слово “технологія”  перекладається як наука або вчення про майстерність.  У 
тлумачному словнику української мови технологія трактується як сукупність знань, 
відомостей про послідовність окремих виробничих операцій у процесі виробництва чогось; 
навчальний предмет, що викладає ці знання, відомості; сукупність способів обробки або 
переробки матеріалів, виготовлення виробів, проведення різних операцій тощо[6; 331]. 

Провідним у будь-якій технології вважається детальне визначення кінцевого результату 
і точне його досягнення. Науково-технічний прогрес зумовив технологізацію не лише 
матеріального виробництва, а й інтенсивно проник у сферу культури, гуманітарного знання. 

Соціальні технології вихідним і кінцевим результатом мають людину. Вони значно 
гнучкіші від промислових. Неухильне дотримання послідовності технології не гарантує 
досягнення необхідної ефективності результату. Специфіка соціальних технологій полягає у 
можливості пристосування їх до різних умов, позаяк вони здатні коригуватися в процесі.  

Розвиток суспільства пов’язаний із прогресом у сфері як промислових,  так і соціальних 
технологій, тому з кожним витком цивілізації зростали вимоги до якості та поступальності їх 
розвитку як важливого чинника гармонізації людини і природи. Як відомо з історії, 
еволюційні кризи здебільшого виникали тоді, коли інструментальний інтелект недостатньо 
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стримувався інтелектом гуманітарним. Тобто суспільство живе стабільно доти, доки 
руйнівний потенціал виробничих, зокрема і військових, технологій врівноважується якістю 
культурно-психологічних засобів стримування.  

Педагогіка, як зазначає І. Підласий, у ринковому світі переживає бурхливий період 
переосмислення підходів, відмови від усталених традицій і соціалістичних стереотипів. 
Підштовхувана технологізацією і ринковими потребами, вона впритул підійшла до 
розуміння того, що педагогічна праця у своєму загальному вигляді тільки специфікою 
відрізняється від інших видів суспільно корисної праці,  має свій продукт,  свої технології і 
їхню ринкову вартість[10; 64]. Володіння технологіями стає загальною і пріоритетною 
потребою цивілізаційного поступу, визначає напрями опанування професійними уміннями, 
враховується при оцінках якості і вартості освітньо-виховних послуг.  

Сучасний спектр педагогічних замовлень є надзвичайно широким. І педагог має бути 
готовим виконати будь-яке ринкове замовлення – від високоефективного навчання, елітного 
виховання до елементарного педагогічного догляду. А для цього потрібно на ринку освітніх 
послуг у підготовці майбутніх педагогів опановувати відповідні технології. Головні питання, 
на розв’язання яких спрямована технологія як дієве поняття (форми, методи, засоби), – це як 
навчати вчитися, навчити соціально реалізовуватися, навчити саморозвиватися. За 
визначенням ЮНЕСКО: “Педагогічна технологія – це системний метод створення, 
застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням 
технічних і людських ресурсів і їхніх взаємодій, що мають своїм завданням оптимізацію 
форм освіти”[7; 8]. Звідси робимо висновок про важливість розвитку й впровадження у 
життя суспільства педагогічних технологій. 

В умовах інтенсивної розбудови нашої держави, входження її в єдиний європейський 
простір, глобалізації освітніх процесів, переходу від технологічного до інформаційного 
суспільства, розвиток людини стає головною метою, ключовим показником і основним 
важелем сучасного прогресу. 

Зріс інтерес до впровадження педагогічних технологій на рівні методів, способів 
навчання у вищих навчальних закладах. Але традиційним методам як і раніше приділяється 
багато уваги ( провідне місце лекції, семестрове оцінювання результатів навчальної 
діяльності тощо). Повільне впровадження інноваційних методів навчання – це, зокрема, 
відсутність підготовлених менеджерів для всіх рівнів освітньої системи,  у тому числі і для 
ВНЗ.  

Уже сьогодні формується соціальне замовлення на фахівців, здатних до самостійної 
роботи, які виявляють гнучкість мислення і відчувають потребу в безперервному навчанні. В 
сучасних умовах основним завданням навчання стає підготовка до спільної діяльності 
викладача та студента у плані пошуковому, творчому, яке дає можливість взаємонавчання. 
Проте виникають проблеми з ризиком у впровадженні інноваційних навчальних технологій 
викладачами, оскільки мова йде про встановлення правового поля відносин між суб’єктами 
(студенти, викладачі, адміністрація). Викладач повинен мати право на експеримент, але і 
нести відповідальність за його результати. Студенти повинні мати право вибору викладача, 
але водночас нести відповідальність за якість власного навчання. Адміністрація ВНЗ 
повинна сприяти творчому процесу навчання, не обмежувати волю викладача і студента, але 
і вимагати якості презентації освіти в професійній діяльності.  

Як зазначає сучасний дослідник інноваційних педагогічних технологій І.Дичківська, 
історію становлення педагогічної технології відтворює така схема: задум впровадити 
інженерний підхід (“інженерна педагогіка”) – технічні засоби навчання – алгоритмізація 
навчання – програмоване навчання – технологічний підхід – педагогічна технологія 
(дидактичний аспект) – поведінкова технологія (аспекти виховання)[7; 10].  

У педагогічній науці  і практиці використовуються терміни “освітні технології”, 
“педагогічні технології”, “технології навчання”, “технології виховання”, “соціально-виховні 
технології”, “технології управління” тощо. На думку Л. Буркової, Г. Селевка, поняття 
“освітня технологія”  є ширшим,  ніж “педагогічна”,  позаяк освіта включає,  окрім 
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педагогічних, ще й різноманітні соціальні, соціально-політичні, управлінські, 
культурологічні, психолого-педагогічні, медико-педагогічні, економічні та інші аспекти. 
Освітні технології передбачають загальну стратегію розвитку єдиного федерального 
освітнього простору, а педагогічні відображають тактику реалізації освітніх технологій і 
будуються на знанні закономірностей функціонування системи  “педагог – матеріальне 
середовище – учень” [14; 15]. Прикладами освітніх технологій можуть бути концепції освіти, 
освітні закони, освітні системи. Педагогічні технології, які є складовими освітніх, включають 
технології навчання, виховання й управління.  

Дослідник Г. Селевко в “Енциклопедії освітніх технологій” визначає педагогічну 
(освітню) технологію як систему функціонування всіх компонентів педагогічного процесу, 
побудовану на науковій основі, запрограмовану в часі та просторі, що призводить до 
намічених результатів. У монографії “Педагогічні технології у неперервній професійній 
освіті” (С. Сисоєва, А. Алексюк, П. Воловик та інші) термін “педагогічна технологія” 
визначається як раціональний спосіб досягнення свідомо визначеної освітньої (навчальної, 
виховної) мети; наука; педагогічна система; педагогічна діяльність; системно-діяльнісний 
підхід до освітнього (навчального) процесу; система знань; мистецтво педагога; модель; 
засіб оптимізації і модернізації освітнього процесу; процесуальний компонент (складова) 
освітнього (навчального) процесу; інтегративний підхід в освіті. 

Педагогічна технологія – це суворо наукове і точне відтворення, що гарантують успіх 
(І. Прокопенко, В. Євдокимов). Не механічний, раз і назавжди заданий процес з незмінним 
виходом, а організаційно-змістова структура, що визначає напрям взаємодії педагога і учнів 
при нескінченній багатоманітності підходів і відносин. Педагогічна технологія – це не 
інструкції і рецепти, а принципи практичного втілення закономірностей формування 
особистості.   

У навчально-методичному посібнику “Освітні технології” (за загальною редакцією 
О. Пєхоти) педагогічна технологія визначається як система найбільш раціональних способів 
досягнення поставленої мети, наукова організація навчально-виховного процесу, що 
визначає найбільш раціональні й ефективні способи досягнення кінцевих освітньо-
культурних цілей[11].   

На нашу думку, педагогічна технологія – це система всіх компонентів педагогічного 
процесу, спрямована на досягнення поставленої мети, змістова техніка реалізації навчально-
виховного процесу; алгоритм діяльності педагогів та учнів, вихователів і дітей; закономірна 
педагогічна діяльність, яка реалізує науково обґрунтований проект навчально-виховного 
процесу і має вищий рівень ефективності, ніж традиційні методики. Педагогічна технологія 
охоплює технології навчання, технології виховання і технології управління. 

С. Гончаренко, А. Кушнір, О. Пєхота, І. Підласий, Г. Селевко та ін. розмежовують 
терміни “технологія” і “методика”. Від методики технологія відрізняється своєю 
відтворюваністю, стійкістю результатів, відсутністю безлічі “якщо”: якщо талановитий 
педагог, талановиті вихованці, багатий навчальний заклад” (І. Підласий, А. Підласий). На 
думку Г. Селевка, різниця між методикою і технологією полягає передовсім у розставленні 
акцентів. Пріоритетне питання методики – “як навчити”, а технології – “як це зробити 
оптимально”. У технології більше представлені компоненти мети, а також процесуальні, у 
методиці – змістова, якісна та варіативна частини. Технології навчання будь-якої дисципліни 
відрізняються від відповідних окремих методик вищим ступенем узагальнення, ширшим 
діапазоном застосування, чіткістю формулювання мети, її діагностичністю, глибшою 
теоретичною розробленістю, вищим рівнем системного проектування, вищим рівнем 
регламентації, алгоритмізації тощо. 

Відмінність полягає в тому, що педагогічні технології вдається тиражувати й 
переносити на вивчення різних навчальних дисциплін з гарантією високої якості виконання 
поставлених завдань. А методика навчання є значно вужчою, може діяти тільки в межах 
певного предмета чи кількох начальних дисциплін. Наприклад, методика навчання біглого 
читання не може використовуватися для вивчення математичних дисциплін. Проте, методика 
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може бути доведена до рівня технології. Наприклад, існує сучасна методика оцінювання 
знань і вона відповідає об’єктивності, надійності, валідності, то її можна назвати 
педагогічною технологією. 

Науковець С.Карпенчук зазначає, що відмінність педагогічних технологій від методики 
навчання полягає в тому, що педагогічні технології вдається відтворювати і тиражувати і при 
цьому гарантувати високу якість навчально-виховного процесу або рішення педагогічних 
завдань. Методики ще не гарантують нам належної якості освіти. Разом з тим методика може 
бути доведена до рівня педагогічної технології, якщо перевірити її на об’єктивність, 
надійність і валідність. 

Таким чином відрізнити методику від технології навчання можна за ступенем 
вираженості відповідно до критеріїв: 

1) цілеспрямованості (ясності, точності, дидактичної опрацьованості цілей); 
2) концептуальності (опори на глибоко розроблену педагогічну (дидактичну) теорію); 
3) системності (цілі, зміст, форми, методи, засоби, умови навчання проектуються і 

застосовуються в цілісній системі); 
4) діагностичності (оцінка вихідного, проміжного та підсумкового результату 

навчальної діяльності учнів повинні мати не формальний кількісний, але глибоко якісний - 
діагностичний характер); 

5) гарантованості якості навчання; 
6) новизни (опори на нові, новітні досягнення педагогіки, психології, дидактики, 

використання сучасних ідей і відеозасобів, комп’ютерної техніки і т.д.)[8]. 
Загалом, технологія як феномен є важливою складовою історії людства, формою 

вираження інтелекту, сфокусованого на розв’язанні важливих проблем буття, синтезом 
розуму і здібностей людини. Педагогічна технологія функціонує як наука, що досліджує 
найраціональніші шляхи навчання, і як система способів, принципів та регуляторів, які 
застосовують у навчанні, і як сам процес освітнього розвитку.  

Створення нової технології, як правило, є наслідком незадоволення результатами 
навчання й виховання, а також неефективністю педагогічної діяльності, яка не відповідає 
запитам суспільних потреб. Розробленню нової технології передують нові потреби (цілі) 
суспільства, наукові відкриття або результати наукових досліджень. 

Головні ознаки педагогічної технології: концептуальність; діагностичне визначення 
цілей; економічність (виражає якість навчального процесу); алгоритмізованість, 
проектованість; коригованість; візуалізація; координованість і поетапність дій та ін. 

В освітній практиці педагогічна технологія функціонує на таких рівнях: 
1) загальнопедагогічному – репрезентує цілісний освітній процес у регіоні, освітньому 

закладі і стає тотожним педагогічній системі, оскільки містить сукупність цілей, засобів, 
методів навчання (виховання), алгоритм діяльності педагогів та учнів. 

2) предметно-методичному – застосування як окремої методики в межах одного 
предмету. 

3) локальному – реалізується як технологія окремих частин навчально-виховного 
процесу з метою розв’язання окремих дидактичних і виховних завдань [11]. 

Важливим є моральний аспект технологізації освіти. Йдеться про “педагогічну 
чистоту” (О. Пєхота), моральну безпеку, духовну екологічність. Важливо, щоб в основу 
кожної з них було покладено принципи гуманістичного світогляду,  що передбачають 
формування таких якостей,  як:  усвідомлення єдності природи і людини,  відмова від 
авторитарного стилю мислення у взаємодії педагога та студента, терпимість, схильність до 
компромісу, шанобливе ставлення до думки іншого, знання та помірковане ставлення до 
інших культур, моральних і духовних цінностей тощо. 

Педагог І. Підласий розглядає в практичному застосуванні сучасні педагогічні 
технології як загальну основу певним чином організованої педагогічної діяльності та як 
найбільш поширені модифікації, що з’являються з особливостями використання технологій у 
навчальних закладах різних типів.  Відповідно до цього,  виділяє три базові технології,  які є 
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принципово відмінними між собою в організації навчально-виховного процесу: предметно 
зорієнтованого навчання – скерована на засвоєння предмету; особистісно зорієнтованого 
навчання – скерована на задоволення потреб учня; співпраці (партнерства) – узгоджує 
задоволення потреб учня й основну мету навчання [10; 65]. 

Предметно орієнтована технологія. Чільне місце в ній посідає навчальний предмет. 
Засвоєння матеріалу – головна мета навчання. Контроль якості засвоєння ігнорує особистість 
учня і зводиться до контролю засвоєння предмету. Контроль об’єктивний. Хто не здатен 
опанувати предмет, відсіюється. Предметно орієнтована технологія безжалісна та дещо 
безкомпромісна, але гарантує високий рівень навченості. Досягнення запланованих цілей у 
визначені терміни і на заданому рівні – основні її критерії. 

Особистісно орієнтована технологія. У центрі уваги – студент. Мета – розвивати 
особистість. Показник навчання не кількість та якість засвоєного, а прогрес особистості – 
розвиненість, розкріпачення власного “Я”, самопізнання, самовизначення, самостійність і 
незалежність думок тощо.  Ніякого насильства ні в чому немає.  Основний критерій –  
задоволення запитів особистості, створення умов для самореалізації. 

Партнерська технологія (технологія співпраці). Педагог однаково добре турбується і 
про засвоєння навчального предмету, і про розвиток особистості. Його наміри полягають у 
організації навчального процесу, де поступово провідне місце займе студент, навчання на 
рівні розв’язання проблем, заради спільного та конструктивного пошуку з урахуванням 
думок усіх учасників. Програма навчання за технологією співробітництва багатопланова, а її 
реалізація – справа надзвичайно важка, адже треба поєднати навчальний розвиток з 
особистим поступом студента, вмінням налагоджувати комунікацію, створювати “ситуацію 
успіху” для кожного учасника навчального процесу.  

Українській освіті необхідно виробити власну стратегію навчально-педагогічного 
розвитку, щоб зберегти кращі традиції гуманної педагогіки та поєднати з предметно 
орієнтованими технологіями.  

Дослідник В. Гриньова педагогічні технології розглядає на рівні взаємодії учасників і 
поділяє на такі групи: 

– авторитарні технології (педагог як одноосібний суб’єкт навчально-виховного процесу, 
учень – об’єкт навчання); 

– дидактоцентричні технології (пріоритет навчання над вихованням, формування 
особистості учня декларується вчителем виховуючим навчанням); 

– особистісно орієнтовані технології (у центрі навчально-виховного процесу – 
особистість учня),  які поділяються на:  гуманно-особистісні (любов і повага до учнів,  
навчання і виховання як допомога, підтримка), співробітництва (демократизм, спільна 
діяльність, взаєморозуміння), вільного виховання (свобода вибору, самостійність), 
езотеричні (навчання – це шлях до істини, педагогічний процес – заохочення пошуку істини, 
як зразок – школа Піфагора, школа Вавилону, Індії, Тибетські школи)[5; 361].  

Поділ навчальних технологій в сучасній освіті обґрунтовано О. Пометун. Поділяючи 
запропоновану ще у 60-их рр. ХХ ст. Я. Голантом активну та пасивну моделі навчання, 
залежно від участі у навчальній діяльності, педагог виділяє інтерактивну модель. 
(Інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу).  

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма оптимізації пізнавальної діяльності, яка 
має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен 
учень відчує свою успішність, інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного навчання 
у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх 
учасників. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і 
педагог, і студент є рівнозначними суб’єктами навчально-виховного процесу. Організація 
інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання 
рольових ігор, спільне розв’язання навчальної задачі, метод проектування. Воно ефективно 
сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери 
співробітництва, взаємодії, дає змогу майбутньому педагогу стати справжнім лідером. 
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Висновки. Отже, зміст освіти в рамках технологій розглядається з позиції сучасних 
теорій освіти, принципів системності, ідей розвивального навчання та соціального 
замовлення. У процесуальній характеристиці насамперед визначається доцільність та 
оптимальність окремих елементів, комплексність усіх методичних засобів, керованість, 
адекватність місту освіти та контингенту тих, кого навчають. Програмно-методичне 
забезпечення повинно задовольняти вимоги науковості, технологічності, достатньої повноти 
і реальності здійснення.  

В рамках наукових та практичних пошуків педагогів дискусія з приводу того, чи існує 
педагогічна технологія як інструмент навчання й виховання, яким може оволодіти кожен 
педагог,  триває.  Особливо багато критиків серед педагогів є в аспекті виховних технологій,  
адже це галузь педагогічної практики, в якій присутній особистісно орієнтований підхід, 
задати алгоритм виховному процесу кожного індивіда практично неможливо.  

Педагогічна майстерність сучасного педагога повинна розвиватися “не через 
забезпечення його великою кількістю рецептурних посібників і широке використання ним 
готових навчальних розробок. Йому потрібні передусім фундаментальні знання з базового 
предмета, висока загальна культура і ґрунтовна дидактична компетентність, яка передбачає 
володіння новими навчальними технологіями”[15; 112]. Тому, розглядаючи і узагальнюючи 
теоретико-методологічні підходи педагогів, можемо зробити висновок, що майбутнє за 
системою: студент – технологія – викладач, за якої викладач перетворюється на педагога-
методиста, технолога-організатора, а студент стає суб’єктом, активним учасником 
навчально-виховного процесу, його співорганізатором та ініціатором.  
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к.пед.н. Дудник Н.З. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ПРЕДПОСЫЛКА РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В статье исследуется исторический аспект развития понятия “педагогическая 

технология” в современном украинском образовании. Определено особенности внедрения 
педагогических технологий в  образовательный процесс. Рассмотрено особенности внедрения 
методик и технологий на образовательном уровне. Сформулировано профессиональные 
требования компетенций студента, который будет работать в образовании. В статье автор 
предлагает к рассмотрению собственную позицию по вопросу возможности использования 
технологии в воспитательной деятельности. Определено общественно-политическое значение 
использования инновационных педагогических технологий в современное образование.   

Сформулировано профессиональные требования к современному педагогу. 
Ключевые слова: педагогическая технология, образовательная технология, процесс 

обучения, методика. 
 
 

Ph.D. Dudnik N.Z. 
PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AS A PREREQUISITE THE DEVELOPMENT OF 

EDUCATION 
 
 This article explores the historical aspects of the formation and development of the notion of 

"pedagogical technology" in modern Ukrainian education. It’s determined the features of implementation 
of educational technologies in the educational process. It’s presented the characteristic of mane 
methodological approaches in the implementation of pedagogical technologies. It’s formulated the 
professional requirements of student who chooses the pedagogical profession. The author of th article 
takes its position on the possibility of applicability of technology in educational practice. It’s pointed out 
the social and educational value of using innovative pedagogical technologies in modern education. 
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УДК 371.671 (477)                                          Дудник О.О. (ДДПУ імені Івана Франка) 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ В 

УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ 
 

Стаття подає історико-педагогічний аналіз етапів підручникртворення у другій половині 
ХХ століття в УРСР. Зокрема, увага приділена змісту навчальних підручників з читання для 
дітей молодшого шкільного віку як важливого періоду формування світогляду майбутніх 
громадян. Автор виокремлює етапи становлення змісту навчальних підручників відносно 
суспільно-політичних вимог, дає оцінку їх виховним впливам. Також проаналізовано процес 
впровадження теорії розвивального навчання як інновації  в освітній діяльності, підкреслено  її 
вагомість як психолого-педагогічного чинника у формуванні самостійного мислення. 

Ключові слова: зміст шкільної освіти, підручникотворення, соціальні чинники, психолого-
педагогічні вимоги.  
 

Постановка проблеми. Сучасні тенденції розвитку української освіти та її 
реформування потребують оновлення змісту освіти, вимагають критичного аналізу досвіду 
минулого з метою аналізу розроблених тенденцій, що дасть змогу не лише розвинути 
прогресивні ідеї, позитивні надбання, а й уникнути помилок та прорахунків. 

Якість шкільних підручників залежить від багатьох чинників. Домінуючими серед них 
є соціальні та психолого-педагогічні. Соціальні чинники надають змогу переосмислити 
глобальні цілі загальноосвітньої підготовки учнів, що передбачає на сучасному етапі складну 
діалектичну єдність загальнолюдського і національного; його відображення у теоретико-
методологічних підходах до розробки змісту шкільної освіти; науково-обґрунтований відбір 
цього змісту для певних вікових категорій учнів; його повноцінну репрезентацію у шкільних 
підручниках як змістовій моделі процесу навчання. 

Психолого-педагогічні чинники детермінують структуру і тривалість загальноосвітньої 
школи та регламентують відбір змісту освіти для певної вікової категорії учнів, а він 
втілюється у підручниках як основних носіях цього змісту. Провідну роль у даному процесі 
відіграють вчителі, вихователі, батьки, громадськість. Ці групи чинників тісно 
взаємопов’язані та взаємозумовлені. 

Аналіз останніх досліджень. Проблемами оновлення змісту початкової освіти В 
Україні займалися відомі методисти та співробітники лабораторії початкового навчання – 
Н.Скрипченко [11], Т.Горбунцова, О.Шинкаренко, Л.Нарочна, Г.Костюк [5], М.В.Богданович 
[1], О.Сухомлинська [12], Я.Колдюк [2], Л.Занков, Д.Ельконін, В.Давидов, О.Пишкало [7], 
О.Савченко[11] та ін. 

Виходячи з установки про те, що “більш як сімдесятилітній радянський етап розвитку 
педагогічної науки й шкільної практики неправомірно розглядати як єдиний моноліт – адже 
наука пройшла певні, хоча й далеко не рівнозначні етапи свого розвитку, має свої і дуже 
значні (бо їх знає і вивчає весь світ) досягнення” [12; 42]. 

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дослідження виконано 
у відповідності до наукової теми кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка “Українська 
освіта в контексті трансформаційних суспільних процесів” (Державний реєстраційний номер 
01084007644).  

Формування цілей статті. Метою статті є теоретичний аналіз процесу 
підручникотворення в початковій освіті у другій половині ХХ ст. Визначення чинників, які 
сприяли прогресивним тенденціям у підготовці реформи середньої школи у 60-х роках та 
зміни змістового наповнення читанок для дітей початкової школи. 

Виклад основного матеріалу. У процесі підручникотворення для початкової школи 
вчений Я.  Кодлюк у періоді з 1960  по 2000  роки виділив два етапи:  І етап –  розвиток 
підручникотворення в початковій освіті у 60  –  80-х роках ХХ століття.  Саме в цей час 
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розпочинаються комплексні дослідження шкільного підручника; початок 60-х років тісно 
пов’язаний з підготовкою реформи школи та зумовлений розробкою нових концепцій змісту 
загальної середньої освіти (їх автори – вчені АПН СРСР та ініціативний колектив “ВНІК”). ІІ 
етап – підручникові забезпечення початкової школи в умовах державної незалежності 
України – початок 90-их років ХХ століття – 2000 рік – зумовлений реформуванням 
національної системи освіти після проголошення державної незалежності, передбачав 
“приведення системи у відповідність до нових соціально-економічних цілей, життєвих 
реалій, особливо потреб державотворення, її розвиток відповідно до Конституції України та 
Закону про освіту, забезпечення національного характеру і водночас 
конкурентоспроможності української освіти на світовому ринку” [2; 120 – 121]. 

Ім’я відомого вченого Л.В.Занкова тісно пов’язане з проблемою навчання і розвитку 
молодших школярів. У 1957 році під його керівництвом була розпочата розробка 
експериментальної дидактичної системи початкового навчання: розвиток аналізуючого 
спостереження, абстрактного мислення та практичних дій, оскільки “ці три лінії: чуттєвий 
досвід, пізнання сутності явищ, розв’язання практичних завдань…належать до 
найважливіших сторін загального розвитку” [5; 16]. 

Система Л.В.Занкова відрізняється від традиційної наступними дидактичними 
принципами навчання на високому рівні труднощів; провідна роль теоретичних знань; у 
вивченні програмового матеріалу йти вперед швидким темпом; усвідомлення школярами 
процесу учіння; систематична робота над розвитком усіх учнів, у тому числі й найслабших 
[5; 140]. Узагальненням досвіду роботи в експериментальних класах стало створення єдиної 
методичної системи початкового навчання, яка дозволяє конструювати єдину систему 
підручників. 

Переосмислення функцій початкової школи відбулося у зв’язку з переходом до 
загальної обов’язкової спочатку семирічної, а потім восьмирічної освіти, коли вона втратила 
свою функціональну самостійність і стала лише фундаментом для подальшого навчання. 
Вчені констатували такий факт, що зміст шкільного навчання залишився по суті незмінним. 
Останній раз його вдосконалення проводилося в кінці 50-х років шляхом механічного 
додавання нових відомостей, які відображали певною мірою останні досягнення науки. 
Оскільки застарілий матеріал майже не вилучався з підручників, – такий підхід викликав їх 
значне перевантаження. Характерними рисами тогочасного змісту вважаються наступні 
ознаки: вузький практицизм, уникнення найелементарніших теоретичних узагальнень, 
ідеологічна спрямованість. 

Вже на початку 60-х років назріла об’єктивна потреба реформування початкової школи, 
що дало право вченим назвати даний період етапом безпосередньої підготовки перебудови 
школи. Для забезпечення належної теоретико-методичної бази реформи, в НДІ педагогіки 
України було створено спеціальний відділ початкового навчання (1955), одним із ініціаторів 
відкриття якого виступив відомий дослідник проблем дидактики початкової школи 
В.І.Помагайба. Н.Ф.Скрипченко. 

У 1962 р. була прийнята постанова ЦК КП України і Ради Міністрів Української РСР 
“Про стан підготовки та видання підручників і навчальних посібників для загальноосвітніх 
шкіл Української РСР”,  у якій вказувалося на наявність серйозних прорахунків,  що мали 
місце у підготовці та виданні навчальної літератури.  

Ґрунтовно аналізувалися причини, що зумовили такий стан справ у 
підручникотворенні. Зокрема зазначалося, що частина підручників і навчальних посібників 
створювалася поспішно, без серйозної апробації у школах; не визначені педагогічні вимоги 
до них відповідно до вікових особливостей учнів; мало залучаються до створення 
підручників кращі вчителі, провідні методисти; не забезпечено своєчасної розробки 
стабільних навчальних програм. Саме остання причина зумовила те, що “розміщення 
навчального матеріалу в ряді підручників не відповідає послідовності, встановленій 
програмами, частина з них щороку переробляється або видається лише на один-два роки, що 
викликає нераціональні витрати державних коштів і паперу” [8; 4].  
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Для того щоб усунути зазначені недоліки, починаючи з 1962 року проводилися 
конкурси на створення “основних оригінальних підручників для загальноосвітніх шкіл”. З 
1965 р. в Україні пожвавилася підготовка переходу початкової школи на 3-річний термін 
навчання. Для цього були розроблені нові навчальні програми, поурочне планування з 
кожного розділу програми (мов, читання, математики), реконструйовано зміст навчання. 
Широку програму послідовного вдосконалення змісту освіти описано в постанові ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР “Про заходи дальшого поліпшення роботи середньої загальноосвітньої 
школи” (1966), яка визначила такі пріоритети: привести зміст освіти у відповідність з 
вимогами розвитку науки, техніки і культури; забезпечити наступність у вивченні основ 
наук, більш раціональний розподіл навчальних матеріалів за роками навчання; встановити 
початок систематичного викладання основ наук з четвертого року навчання; подолати 
перевантаження учнів навчальним матеріалом. 

У 1967/68, 1968/69, 1969/70 навч. роках проводилася експериментальна перевірка нових 
програм і підручників для 1 – 3 класів. Проведення експерименту мало довести педагогічну 
доцільність побудови нових підручників і посібників для початкових класів; перевірити 
відповідність змісту навчального матеріалу новим програмам, рівневі підготовки і розвитку 
учнів та ін. [1; 6]. З цією метою були підготовані спеціальні підручники та навчальні 
посібники,  зокрема “Читанка”  (експериментальні матеріали для читання)  –  1кл.  (укл.  
Т.Ю.Горбунцова, Н.Ф.Скрипченко, О.Ф.Шинкаренко). 

У 1969/70 навч. році перші класи шкіл республіки перейшли на навчання за новими 
програмами і підручниками. Цьому процесу сприяла велика підготовча робота: була 
проведена дворічна масова експериментальна перевірка доступності для учнів нового змісту 
навчання; видано нові програми і підручники для першого класу; видавництвом “Радянська 
школа” випущено бібліотечку методичної літератури на допомогу вчителям перших класів; 
підготовлено таблиці, карти для самостійної роботи, дидактичні матеріали, створено десять 
назв діафільмів та ін. Методичну допомогу вчителям надавав журнал “Початкова школа”. 
Проблеми переходу вітчизняної початкової школи на новий зміст освіти детально 
аналізувалися на колегії Міністерства освіти Української РСР (1970) і знайшли відображення 
у відповідній постанові. У цей час продовжувалася експериментальна перевірка нових 
програм і підручників для других класів (у всіх школах одного з районів кожної області),  а 
також для третіх (у школах Калузького району Івано-Франківської та Павлоградського 
Дніпропетровської областей). У даних класах експериментувалися підручники,  видані в 
1968 – 1969 роках: “Читанка” – 2 кл. (авт. Т.Ю.Горбунцова, О.І.Маркова, Н.Ф.Скрипченко, 
Н.С.Ткаченко), 3 кл. (авт. Л.К.Балацька, Т.Ю.Горбунцова, М.М.Миронов). 

Процес удосконалення нового змісту навчання не призупинився навіть після його 
запровадження: періодично готувалися рекомендації про вилучення ускладненого матеріалу 
із програм та підручників (перші такі вказівки на загальносоюзному рівні було направлено у 
школи уже в 1971/1972 навч. році, а останні – через 16 років після запровадження). У 1970 
році у Києві відбувається Міжреспубліканський симпозіум. Тут вперше на науковому рівні 
було продемонстровано та проаналізовано результати навчання молодших школярів за 
експериментальними програмами 1969 року. Такі відомі вчені як Д.Б.Ельконін, Г.С.Костюк, 
Н.О.Менчинська оцінили нові програми позитивно, зазначивши, що вони надають ширші 
можливості для розвитку учнів. Серед перспективних напрямів дослідження було виділено 
проблему формування в молодших школярів “прийомів самостійної розумової діяльності”. 
Цю ж думку вчені представили на Всесоюзній нараді з проблем початкового навчання та 
виховання (1975): на майбутнє варто, “давши класифікацію інтелектуальних умінь, 
визначити їх місце у програмі з кожного навчального предмета, а потім розробити методику 
їх формування у школярів різних класів” [4; 40]. Приблизно у цей же період прозвучала ідея 
про необхідність включення у підручники прийомів навчальної діяльності, тобто тих 
способів, “якими учні виконують навчальну роботу і які об’єктивно виражаються в переліку 
дій, що вказують, як виконувати дану роботу, у вигляді правил, інструкцій, рекомендацій 
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тощо”. Відповідно до цих вимог, вчені все більше звертають увагу на процесуальні аспекти 
навчання.  

Експериментальна перевірка нових програм та підручників для початкової школи 
завершилась у 1970/71 навч. році. Результати перевірки засвідчили, що абсолютна більшість 
учнів експериментальних класів цілком задовільно засвоїла навчальний матеріал за новими 
програмами. Низка постанов уряду про школу, які були прийняті у 60-70-х роках, 
орієнтували науковців і практиків на необхідність підготовки стабільних високоякісних 
підручників і методичних посібників, які б відображали рівень досягнень науки і 
виробництва й відповідали навчальним програмам.  

Проблемами оновлення змісту початкової освіти В Україні займалися відомі методисти 
та співробітники лабораторії початкового навчання – Н.Ф.Скрипченко, Л.К.Нарочна, 
Г.П.Коваль, Т.Ю.Горбунцова, М.В.Богданович та ін. Вони публікували у новоствореному 
журналі “Початкова школа” (1969) експериментальні програми, календарне планування з 
читання, мови, математики, природознавства. Міністерство освіти УРСР розробило план 
переходу шкіл на нові програми, а також план видання підручників і навчальних посібників. 
Відбулося суттєве вдосконалення та поліпшення підручників для початкової школи. До їх 
створення було залучено кращих викладачів факультетів педагогіки і методики початкового 
навчання педвузів, кращих учителів-практиків.  

У 1975 році у Києві відбулась науково-практична конференція з проблем підручника 
для початкової школи, яка стала надзвичайно важливою подією у процесі національного 
підручникотворення. Участь у ній взяли науковці, автори підручників, представники 
видавництв, у тому числі й члени загальносоюзного видавництва “Просвещение” [13; 90]. Не 
зважаючи на позитивні надбання виступаючі вказували і на основні недоліки шкільних 
підручників: відсутність наступності між підручниками для початкової школи і програмою 
навчання й виховання у дитячому садку; несміливе впровадження проблемно-пошукових 
методів подачі навчального матеріалу; незначна кількість завдань, які стимулюють 
мислитель ну діяльність молодших школярів, спонукають до висловлення власних думок; 
сухість, заакадемізованість навчального матеріалу, слабкий емоційний вплив статей, тощо. 
Також не вирішена проблема формування в учнів уміння працювати з книгою, вироблення 
навичок самостійного учіння. У зв’язку з цим пропонувалося формулювати у підручниках 
суперечливі запитання, націлювати вчителів на зіставлення протилежних відповідей; 
включати завдання ігрового характеру; добирати тексти з психологічними конфліктами, 
зіткненням характерів, з позитивними і негативними прикладами поведінки героїв. Схвалили 
спробу поурочної побудови підручників.  

  Отже, скорочення тривалості навчання в початковій школі – не єдиний і не основний 
результат її перебудови, хоча деякі вчені намагалися акцентувати увагу на даному факті як 
принципово новому явищі у світовій шкільній практиці [7;  25].  Нову 3-річну початкову 
школу було введено з метою посилення її впливу на загальний розвиток учнів,  а основним 
засобом розв’язання поставленого завдання вважалося збільшення “питомої ваги 
теоретичного змісту” (Д.Б.Ельконін). Йшлося не про прискорення темпів вивчення 
програмового матеріалу,  а про його раціоналізацію,  яка полягала в тому,  щоб “знайти у 
самому викладі матеріалу ті “внутрішні ресурси”, за допомогою яких може бути підвищений 
рівень засвоєння знань” [5; 24]. 

Але згодом науковці та вчителі-практики визнали той факт, що початкова школа була 
перевантажена ускладненим матеріалом. Д.Ельконін зробив ґрунтовний аналіз труднощів, 
пов’язаних із засвоєнням молодшими школярами нових навчальних програм. На думку 
відомого психолога, причини їх виникнення полягали у наступному: по-перше, нові 
теоретичні відомості введені аплікативно, без належного взаємозв’язку між собою, що 
ускладнило формування понять, відповідних умінь та навичок; по-друге, порушено єдність 
змісту і методів навчання (під час запровадження оновленого змісту використовувалася 
стара, традиційна методична система). 
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Зосередивши зусилля на розробці змісту освіти, вчені не достатньо уваги приділяли 
методиці його реалізації у навчальному процесі. Також відчувалася потреба у збільшенні 
часу, який необхідний для засвоєння оновленого змісту освіти. Його можна було збільшити, 
знизивши вік вступу дитини до школи. У зв’язку з цим в дошкільних закладах і при 
загальноосвітніх школах почали виникати так звані “класи для шестиліток” (їх ще називали 
підготовчими, нульовими). У 1977 році було розпочато експеримент з навчання дітей 6-
річного віку, організований МО УРСР та НДІ педагогіки УРСР. При Інституті педагогіки 
була створена лабораторія з проблем навчання і виховання дітей 6-річного віку, яка 
виконувала основну роботу з розробки навчально-методичного забезпечення для таких 
класів. За період діяльності лабораторії (1976 – 1985), як свого часу зазначала її керівник 
Н.Ф.Скрипченко, було підготовлено ряд програм українською і російською мовами, 
підручники – букварі (20 видань), ціла низка дидактичних, навчальних і методичних 
посібників. Вагомий внесок у дослідження зробив В.О.Сухомлинський, який поділився своїм 
досвідом підготовки сільських 6-річних дітей до шкільного навчання.  

Н.Ф.Скрипченко та М.С.Вашуленко підготували для першокласників, які відвідували 
підготовчі класи, новий перехідний підручник “Читаночку”. Він був розрахований на учнів – 
випускників підготовчих класів упродовж перших трьох місяців навчання, протягом якого 
оволодівали грамотою першокласники, які не вміли читати; якщо ж група укомплектована з 
випускників підготовчого класу, то радили розпочинати роботу з читання відразу за 
“Читаночкою” [11; 44]. Заслуговує на увагу і той факт, що відповідно до постанови ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР “Про перехід на безплатне користування підручниками учнями 
загальноосвітніх шкіл” (1977) з вересня 1978 року розпочався поетапний перехід на 
безплатне користування підручниками: у 1978 році – учні підготовчих та перших класів, а в 
1979 році – других і третіх. 

Вагомий внесок у розвиток педагогічної науки у 80-х роках зробили праці з методології 
та теорії змісту шкільної освіти,  таких  відомих вчених як В.В.Краєвського,  В.С.Ледньова,  
І.Я,Лернер, М.М.Скаткіна. Розглядаючи зміст освіти як аналог соціального досвіду людства, 
науковці розширили склад його компонентів, увівши до них, крім традиційних знань, умінь 
та навичок, досвід творчої діяльності та досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу. У 
центр навчання та виховання була поставлена особистість учня з його потребами,  
інтересами, прагненнями. До того ж, не минули увагу вчених, авторів підручників 
процесуальні аспекти навчання, що сприяло реалізації його розвивальної функції. 
“Центральним завданням початкового навчання і виховання” було визначено здатність 
формування у молодших школярів уміння вчитися і самостійно оволодівати знаннями [9; 4].  

На початку 80-х років тривало безплатне забезпечення молодших школярів 
підручниками. У 1982 році розпочався повторний цикл їх фондування виданням книжок для 
1 класу, а у 1983 році видано підручники для 2 – 3 класів. У цей же період було вперше 
підготовлено “Буквар” (авт. Н.Ф.Скрипченко, М.С.Вашуленко) для експериментальних 
класів, а також “Чутанка” – 1кл. (авт. Н.Ф.Скрипченко, О.Я.Савченко, Г.С.Ковальчук). 
Головною особливістю експериментальних підручників було те, що основний програмовий 
матеріал учні мали засвоїти на уроці, що і зумовлювало своєрідність їх побудови: “Матеріал 
першої теми у різних варіантах повторюється в усіх наступних і поповнюється новими 
даними відповідно до програми” [3; 78]. 

Але, беручи до уваги цілу низку вагомих здобутків, галузь початкової освіти все ж 
вимагала покращення, про що свідчила критика чинних нормативних документів: “масовий 
досвід застосування таких підручників показав, що наявність у них методичних вказівок для 
вчителя стала однією із причин перевантаження процесу навчання”  [7; 24]. 

У 1984 р. із прийняттям “Основних напрямків реформи загальноосвітньої і професійної 
школи” розпочався новий етап розвитку початкової ланки освіти: до першого класу почали 
приймати дітей з шести років; тривалість навчання збільшилась на один рік.  

У період 80-х років існувало два типи початкових шкіл –  3-річна та 4-річна.  На 
майбутнє планувався поступовий перехід до 4-річної початкової школи, однак різновид 
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школи значною мірою залежав від ситуації в районі,  де вона знаходилася,  а вибір –  від 
запитів і уподобань батьків. У 1985 році МО СРСР прийняли навчальні програми для 1 – 4 
класів за для забезпечення нового змісту початкової освіти для шестиліток. Саме ці програми 
були взяті за основу розробки програм у союзних республіках. Вони мали визначити 
обов’язків для всіх освітній та виховний рівень,  показати раціональні шляхи і засоби його 
досягнення, охарактеризувати в загальних рисах методичну систему навчального предмета. 
Запровадження нової рубрики “Вимоги до знань, умінь та навичок учнів” сприяло зміцненню 
знань і формулюванню предметних умінь та навичок. Великих змін було досягнуто також і у 
змісті початкової освіти в Україні, зокрема, як додаток до “Букваря” було видано (1986) 
навчальний посібник М.С.Вашуленка, В.Ф.Вашуленко “Читаємо самі” (дидактичні 
матеріали).  

Уперше в Україні у 70-80-х роках букварі формувалися на науковому ґрунті: на 
результатах дослідження частотності вживання звуко-букв в усному і писемному мовленні; 
на основі аналітико-синтетичного методу навчання грамоти (звуковий аналітико-
синтетичний метод повернули у школу букварі Л.П.Деполович, Н.О.Гов’ядовської, 
Б.С.Саженюка та М.Т.Саженюк, за якими навчалися у 30-70-х роках); на національній ідеї 
(буквар для шкіл з українською мовою навчання створювався як перша книга, яка покликана 
формувати в дитини національну свідомість). А вже у 1989/90 навч. році завершився перехід 
на 4-річний термін навчання. 

У даний період було випущено своєрідні хрестоматії кращих художніх творів для 
молодших школярів: збірник творів для самостійного читання “Веснянка” (1 кл.; 1981, 1985); 
книгу для позакласного читання в першому класі “Джерельце” (1984); збірник творів для 
позакласного читання у другому класі “Струмочок” (1980-1985), у третьому класі – 
“Криничка” (1977). 

Висновки. Проблема підручникотворення займала одне із основних місць в колах 
освітянських керівників. Про це свідчать конкурси на нові підручники, які проводилися, 
теоретико-методична співпраця науковців, дитячих письменників, педагогів у процесі 
написання підручників.  

Отже, процес поетапних реформ освіти в 1960 – 1990 рр. оптимізував процес 
підручникотворення у галузі початкової освіти України,  про те суттєвих змін у 
методологічних і змістових аспектах не відбулося. У підручниках були присутні недоліки: 
спрощені виховні твори, велика кількість перекладних творів, які втрачають змістове 
наповнення, перевантаження ідеологічно спрямованими текстами. Також мали місце такі 
недопрацювання як:  не була до кінця розв’язана проблема наступності змісту і методів 
навчання між 1  –  3  класами та 4  класом;  не відчувався зв’язок між дошкільниками та 
молодшими школярами.  На думку науковців,  ці недоліки були зумовлено і тим,  що існував 
певний різнобій в роботі комісій з підготовки програм для дошкільного та початкового 
навчання і комісій, які займалися програмами систематичних курсів. У зв’язку з цим 
початкова школа залишалася перевантаженою, навчальний матеріал ускладненим і 
недоступним для багатьох молодших школярів. Наприкінці 80-х років розпочалася побудова 
змісту шкільної освіти на оновлених методологічних засадах, а інтегруючою змістовою 
основою підручників для початкової школи, особливо для предметів гуманітарного циклу, 
стала національна ідея, українознавство.   
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Дудник А.А.  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ УЧЕБНИКОВ В УКРАИНЕ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 
 
В статье представлено историко-педагогический анализ этапов создания учебников во 

второй половине ХХ века в УССР. Уделено внимание проблеме содержания учебников для 
чтения для учеников начальных классов, как важного периода формирования гражданского  
мировоззрения. Автор выделяет этапы развития содержания учебных пособий относительно 
соцально-политических требований, дает оценку их воспитательным влияниям. Также 
проанализировано процесс внедрения теории развивающего обучения как инновации и важного 
психолого-педагогического условия образовательной деятельности, подчеркнуто ее значимость 
как психолого-педагогического условия у формировании самостоятельного мышления. 

Ключевые слова: содержание школьного образования, создание учебников, социальные 
условия, психолого-педагогическое требования. 

 
Dudnik A.A. 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FACTORS OF TEXTBOOKSFORMATION IN 
UKRAINE IN THE SECOND HALF OF XX CENTURY 

 
The article takes the historical and pedagogical analysis of stages textbookformation in the second 

half of the XX century in USSR. In particular attention is paid to the content of reading textbooks for 
primary school age children as an important period of formation of future citizens. The author 
distinguishes stages of content textbooks relatively to socio-political demands, evaluates their educational 
influences. Also analyzed the implementation process theory of developmental education as innovations in 
educational activities and emphasized its importance as psychological and educational factors in the 
formation of independent thinking. 

Keywords: content of school education, textbooksformation, social factors, psychological and 
pedagogical requirements.  
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ВІДМІННОСТІ НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ ВІЙСЬКОВИХ І 

ЦИВІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 

Підготовка фахівців нового типу вимагає формування у них інтегрованих знань і вмінь що, 
своєю чергою, зумовлює використання інтегративного підходу до форм і методів навчання. 
Військова освіта – одна з галузей професійної освіти і має низку своїх особливосте серед яких 
основними є перевага практичних навиків над теоретичними, фізична і морально – 
психологічнапідготовка. На основі проведеної систематизації і аналізу ознак навчання 
студентів і курсантів військових і цивільних ВНЗ виділено ознаки, що визначають відмінності в 
процесі навчання. Ці відмінності пов’язані з метою підготовки випускників ВНЗ і методами їх 
навчання: тип діяльності випускників цивільних ВНЗ – аналітичниі, у військових – операторний. 
Разом з тим є спільні ознаки (етапність, інтегративність методів навчання), покращення яких 
дозволить підвищити ефективність навчання. Особливо важлива інтегративність методів 
навчання. Поєднання (інтеграція) методів навчання слід здійснювати на основі мети, яка 
створює внутрішній зв’язок між усіма методами. Зв’язки між методами визначають 
взаємодоповнювальність, характер і організацію діяльності студентів. Iнтеграцiя знань відіграє 
значну роль у формуванні фахових знань і залежить від типу навчального закладу та від умінь 
викладачів вибирати та поєднувати методи навчання. Вибір останніх визначається логічною 
структурою змісту навчальної інформації. 

Ключові слова: професійна освіта, методи навчання, ознаки навчання. 
 
Вступ.Підготовка фахівців нового типу вимагає формування у них інтегрованих знань і 

вмінь що,  своєю чергою,  зумовлює використання інтегративного підходу до форм і методів 
навчання. Проблема методів навчання посідає важливе місце у педагогічних дослідженнях 
упродовж багатьох десятиліть: вивчалися сутність методів навчання, питання їх класифікації, 
вибору та взаємодії. Однак ці дослідження спрямовані, головним чином, на вибір методів 
навчання, їх удосконалення. Менш теоретично вивченим є питання взаємодії методів 
навчання фахових дисциплін, особливо у професійній освіті. Військова освіта – одна з 
галузей професійної освіти і має низку своїх особливостей. 

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. Проблематиці розвитку і вдосконаленню вищої 
військової освіти України присвячена низка досліджень [1-3]. Проведено аналіз розвитку 
військової освіти в Росії [4], США [5], Туреччини [6], Казахстану [7] та інших країн світу [8]. 
Встановлено, що в західних країнах використовується прусська система військової освіти, 
яка надає пріоритет загальноосвітній підготовці і розвитку аналітичних здібностей офіцера 
перед власне військовими дисциплінами на першому етапі його навчання. Це ж стосується і 
США. В Росії і країнах СНД відмінною рисою підготовки майбутніх командирів в 
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 ВНЗ, 
дозволяють молодому офіцерові швидко освоювати і споріднені військові спеціальності, а 
також без додаткової підготовки виконувати обов'язки на вищестоящих посадах до рівня 
командира батальйону.  

Разом з тим автори багатьох досліджень вважають, що перший етап навчання в 
цивільних і військових ВНЗ має багато спільного, хоча все ж потребує уточнення щодо 
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відповідної диференціації. 
У психолого-педагогічній літературі стосовно навчання в цивільних ВНЗ 

досліджувалися такі питання: активні методи навчання [9]; алгоритми вибору методів 
навчання [10,11]; вибір і поєднання методів навчання [12]; загальні методи навчання [13-15], 
інтегративний пiдхiд до використання методів навчання [16]; інтерактивні методи навчання 
[17]. 

Аналіз психолого-педагогічної, методичної та спеціальної літератур свідчить, що нині 
низка наукових розробок присвячена інтеграції змісту навчання, активно досліджуються 
інтегративні форми навчання, зокрема інтегровані уроки, семінари, лекції тощо. Якщо 
інтегративним формам навчання приділялась увага в науково-педагогічній і методичній 
літературі, то методи навчання за інтегративного підходу до навчання – проблема 
малодосліджена. За безумовної важливості цих досліджень ступінь розробки проблеми 
інтеграції методів навчання у професійній освіті є недостатнім, тому ця проблемає 
малодослідженою, хоча в ній закладений значний педагогічний потенціал. 

Мета статті. Визначити спільні і відмінні особливості навчання студентів військових  і 
цивільних навчальних закладів з метою вдосконалення процесу навчання, зокрема, в 
цивільних ВНЗ, де є військові кафедри. 

Основний матеріал.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. 

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 поведінки, високий 
рівень відповідальності, відчуття обов’язку, чесне відношення до дорученої справи, 
компетентність, професіоналізм [3]. Створенню такого середовища повинні забезпечувати 
соціальні, психологічні, педагогічні чинники, задіяні ще з навчання у військовому ВНЗі.  

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. 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 [8]. 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). 

Якщо в цивільних ВНЗах 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 навчального 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 ВНЗ.  
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Приділяється значна увага новим технологіям у навчальному процесі.Експертами 
Міністерства оборони США Doom був визнаний потенційним прототипом комп'ютерних 
симуляторів для підготовки бійців спеціальних підрозділів [18]. За замовленням 
Міністерства оборони США дві організації InstituteforCreative Technologies і 
Каліфорнійський Університет створили прототип комп'ютерного симулятора для корпусу 
Морської Піхоти - MarineDoom. 

Комп'ютерні симулятори широко застосовуються в збройних силах США для навчання 
стрільців, водіїв, льотчиків, танкістів, механіків, моряків і т. д. 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 DeltaForce, 
використовуються для створення бойової системи управління і зв'язку LandWarrior, якою в 
перспективі буде оснащений кожен американський солдат [19]. 

У цивільних навчальних закладах від студентів вимагається аналітичне усвідомлення 
навчальної, а згодом і виробничої проблеми, яка порівняно не обмежена в часі. Студенти 
повинні вміти працювати з конструкторськими, інформаційними середовищами, що 
допомагають виконати поставлене завдання, а не імітують ситуативні події реального світу. 

У сучасних збройних силах понад 70 % військово-облікових спеціальностей належать 
до операторського типу діяльності (командири та навідники-оператори складних систем і 
комплексів тощо),  пов’язаних з отриманням,  обробкою інформації та прийняттям рішень з 
керування сучасними озброєннями і військовою технікою. Бойове застосування озброєння, 
яке має високі тактико-технічні характеристики, передбачає виконання десятків операцій 
(зокрема й типу «прийняття рішень») в умовах жорстких обмежень часу. Дії цих фахівців 
визначають у підсумку ступінь реалізації бойових можливостей озброєння, тобто 
ефективність його бойового застосування, рівень бойової готовності та боєздатності 
військових підрозділів у цілому [1]. Це визначає рівень важливості та актуальність 
підготовки кваліфікованих фахівців операторського типу. Для цього необхідна відповідна 
підготовка фахівців на сучасній навчальній матеріально–технічній базі та за сучасними 
методиками, завдяки якій вони досягають необхідного рівня кваліфікації. 

Результати спеціальних досліджень з оптимізації процесу підготовки навідників 
зенітних самохідних установок, проведені за критерієм максимізації рівня досягнутої 
підготовленості, свідчать, що використання сучасних тренажерно-моделювальних засобів 
дає змогу збільшити ефективність підготовки в 1,5 рази [1]. Для досягнення максимального 
рівня підготовленості необхідно не тільки переходити на інтенсивні форми бойового 
навчання на базі тренажерно–моделюючих засобів, але й збільшувати кількість тренувань 
більше як у 2 рази з одночасним зменшенням перерв між ними. Такі результати мають 
поширюватися на фахівців операторського типу діяльності інших військово–облікових 
спеціальностей, оскільки закономірності та принципи процесу їхньої підготовки однакові.  

Перехід до інтенсивних форм бойової підготовки пов’язаний з реформуванням системи 
фізичної підготовки. Удосконалення системи фізичної підготовки в Україні вимагає 
розширення наукових досліджень у цій сфері. При цьому актуальними стають такі завдання, 
як розробка методологічних і методичних основ фізичної підготовки майбутніх 
контрактників, обґрунтування навчальних програм з фізичної підготовки для вищих 
військових навчальних закладів, удосконалення системи перевірки та визначення норм 
фізичної підготовленості курсантів військових ВНЗ тощо [4].  

У практиці вивчення фахових дисциплін майбутніми випускників цивільних ВНЗ 
наявна низка суперечностей, зокрема між (рисунок) [20]: вимогами суспільства до сучасного 
фахівця та рівнем його підготовки у вищих технічних навчальних закладах; новими 
вимогами до циклу професійно орієнтованої підготовки майбутніх фахівців та традиційними 
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методами щодо вирішення цього питання; доцільністю використання інтеграції методів 
навчання як перспективної тенденції у підготовці майбутніх фахівців і недостатнім рівнем її 
реалізації у вищих технічних навчальних закладах; об’єктивними вимогами до інтеграції 
методів навчання та недостатньою підготовленістю викладачів вищих технічних навчальних 
закладів до цього виду діяльності. Ці суперечності окреслюють проблему теоретичного та 
практичного дослідження інтеграції методів навчання у професійній підготовці.  

У професійній підготовці майбутніх фахівців суттєву роль відіграють інтегративні 
процеси. Інтеграція – це процес і результат взаємодії елементів (із заданими властивостями), 
що супроводжується відновленням, встановленням, ускладненням і зміцненням істотних 
зв’язків між цими елементами на основі достатньої підстави, у результаті чого формується 
зінтегрований об’єкт (система) з якісно новими властивостями, у структурі якого 
зберігаються індивідуальні властивості вихідних елементів (І. Козловська). Цілісність як 
структурна організація певного об’єкта і цілісність як спосіб його осягнення суб’єктом є 
визначальною характеристикою інтегративного підходу. Ніяке розуміння новоотриманих 
знань не досягається інакше, як через включення їх у цілісність. В основі поняття цілісності 
лежить поняття про результат сутності інтеграції елементів,  які їх складають,  на основі 
спільних для цих елементів закономірностей (К. Гуз). 

 
Рис. 1. Суперечності у практиці вивчення фахових дисциплін 

 
У будь-якому акті навчальної діяльності поєднуються завжди декілька методів. Методи 

ніби проникають один в одного, характеризуючи з різних сторін одну і ту ж взаємодію 
викладача і студентів. За інтегративного пiдходу до навчання можна застосовувати всі 
iснуючi методи навчання, але їх можливості значно зростають унаслідок розширення 
понятійного й операційного апарату та збільшення кiлькостi елементів рiзнопредметних 
знань.  

Забезпечуючи композиційну побудову, передачу і засвоєння змісту навчання, а також 
зворотний зв’язок у навчальному процесі, метод виступає не лише як засіб реалізації 
діяльності викладача і студента, але і як форма цього засобу – форма руху змісту і процесу 
навчання. Серед усіх залежностей, що визначають побудову і вибір методів навчання, на 
першому місці –  їхня відповідність цілям і змісту освіти. Мета створює внутрішній зв’язок 
між усіма методами. Зв’язки між методами визначають взаємодоповнювальність, характер і 
організацію діяльності студентів. Iнтеграцiя знань відіграє значну роль у формуванні 
фахових знань і залежить від типу навчального закладу та від умінь викладачів вибирати та 
поєднувати методи навчання. Вибір останніх визначається логічною структурою змісту 
навчальної інформації.  

У дидактичній структурі кожного методу розрізняють низку загальних компонентів 
(прийомів, дій, операцій), які в кожній конкретній педагогічній ситуації потребують 
відповідного поєднання і певної послідовності застосування. Ці компоненти неоднаково 
актуальні для всіх методів навчання.  

Загалом інтеграція методів проходить такі етапи [21]: перший етап – формування 
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“банку” методів; характеристика кожного методу за ознаками, основними функціями, 
внутрішніми правилами застосування, відмінностями від інших методів; розбиття методу на 
компоненти; другий етап – моделювання змісту навчання (цілі навчання, рівень і характер 
потреб студентів, відповідність форм і методів контролю за проходженням навчального 
процесу); третій етап  – вибір методів для інтеграції залежно від мети навчання і його змісту, 
а також виявлення структурних елементів, що інтегруються. Таким чином, педагогічні умови 
інтеграції методів навчання слугують забезпеченням їх реалізації в умовах навчального 
процесу вищих технічних навчальних закладів. Очевидно, що ці умови можна 
конкретизувати, доповнювати, укрупнювати чи диференціювати.  

Для технічної освіти, яка є чутливою до науково-технічних досягнень у сферах 
технологій і матеріалознавства, актуальною проблемою є підвищення ефективності навчання 
майбутніх фахівців, зокрема завдяки зближенню його навчальної та виробничої складових. У 
більшості досліджень поза увагою залишаються методи професійної діяльності, до яких 
необхідно готувати студентів. Значна частина методів навчання та методів професійної 
діяльності є аналогічною за структурою (проблемний метод, метод мозкового штурму, 
алгоритми вирішення інженерних завдань тощо). Ми розрізняємо два аспекти оволодіння 
методом діяльності: репродуктивна діяльність, спрямована на отримання відомого 
результату відомими засобами; продуктивна діяльність, пов’язана з вибором нових цілей і 
відповідних засобів, або досягнення відомих цілей за допомогою нових засобів. Основні 
методи навчання мають різні форми втілення і засоби реалізації.  

Для більш повного засвоєння фахових дисциплін інтеграція між метою та діяльністю 
всередині кожного методу доповнюється зовнішньою інтеграцією між самими методами. 
Створений ланцюжок методів, поєднаних завдяки послідовній інтеграції, наближає до 
оволодіння комплексом методів професійної діяльності. 

Інтеграція на основі структури методу передбачає знання раціональної структури 
кожного з методів, їх можливі різновиди й умови доцільного використання, тобто те, які 
прийоми,  дії,  операції викладача і студентів входять у той чи інший метод і яка їх 
послідовність раціональніша в різних педагогічних ситуаціях.  

Як показало дослідження[20], у роботі викладачів переважає підхід, який передбачає 
ізольоване використання або ж випадкове поєднання методів. Ці методи сприяють 
досягненню поставлених цілей навчання, що є відображенням його зовнішньої сторони, 
однак недостатньо задіяна внутрішня. Саме внутрішня сторона методу дає можливість 
оцінити рівень логіко-мисленнєвої та самостійної діяльності студентів. Аналіз використання 
типів методів навчання дозволяє стверджувати, що домінує використання окремих методів, 
водночас міжпредметних – значно знижується, а інтегративних – зводиться майже нанівець. 
Загалом практики надають перевагу словесним, інтерактивним і самостійним методам.  

Виявлено, що викладачі зацікавлені в інтеграції методів навчання[20], однак не мають 
достатньо часу та відповідної підготовки для реалізації цих процесів. Отже, викладачі добре 
усвідомлюють той факт, що подання матеріалу різними методами, а особливо коли вони 
взаємопов’язані між собою, суттєво впливає на якість навчального процесу. У ході 
експерименту підтвердилося, що поза увагою викладачів фахових дисциплін залишилися 
методи професійної діяльності, які спрямовані не лише на навчання студента, а й на 
формування у нього потреби в навчанні, потреби і готовності до самоосвіти і саморозвитку. 

Проведений аналіз якості професійних знань студентів із використанням традиційного 
й інтегративного підходів до методів навчання показав, що використання інтегративного 
підходу дає кращі результати [21]. По-перше, збалансовується рівень знань із фахових 
дисциплін; по-друге, ліквідується нерівномірність у знаннях різних сторін професійної 
діяльності (зростає не лише глибина фахових знань, а й підвищується здатність студентів 
оперувати ними); по-третє, зростає загальний рівень якості професійних знань. 

Отже, підсумовуючи вище наведене, можна виділити основні ознаки, притаманні освіті 
курсантів і студентів військових і цивільних ВНЗ (таблиця 1). 
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Таблиця 1 
Стан підготовки студентів військових і цивільних навчальних закладів 

Вищий навчальний заклад № 
п/п Ознаки 

військовий цивільний 
1 Етапність навчання 1 етап – загальноосвітні дисципліни 

2 етап – спеціальні дисципліни 
2 Співвідношення практичного і 

теоретичного навчання 
Теоретичне – 30%  
Практичне – 70%  

Теоретичне – 70%  
Практичне – 30%  

3 Тип діяльності випускників Операторний  Аналітичний 
4 Інтеграція методів навчання Необхідна, але не розповсюджена 
5 Використання комп’ютерних симуляторів Важливе, але мало 

використовується 
Маловажливе 

6 Морально – психологічне виховання домінуюче загальноприйняте 
7 Фізична підготовка домінуюча загальноприйнята 

 

Висновки. На основі проведеної систематизації і аналізу ознак навчання студентів і 
курсантів військових і цивільних ВНЗ можна виділити ознаки, що визначають відмінності в 
процесі навчання. Відмінність повязана з метою підготовки випускників ВНЗ і методами їх 
навчання. Разом з тим є спільні ознаки (етапність, інтегративність методів навчання), 
покращення яких дозволить підвищити ефективність навчання. 
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к.т.н., доц. Зинько Р.В., к.пед.н., доц. Билык О.С., Гавенко Б.И., Шпак О.Б. 

ОТЛИЧИЯ УЧЕБЫ КУРСАНТОВ И СТУДЕНТОВ ВОЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 
Подготовка специалистов нового типа требует формирования у них интегрированных 

знаний и умений что, в свою очередь, предопределяет использование интегративного подхода к 
формам и методам учебы. Военное образование – одна из отраслей профессионального 
образования и имеет ряд своих особенностей среди которых основным является доминирование 
практических навыков над теоретическими, физическая и морально–психологическая 
подготовка. На основе проведенной систематизации и анализа признаков учебы студентов и 
курсантов военных и гражданских ВНЗ выделены признаки, которые определяют отличия в 
процессе учебы. Эти отличия связанные с целью подготовки выпускников ВНЗ и методами их 
учебы: тип деятельности выпускников гражданских ВНЗ – аналитический, в военных – 
операторный. Вместе с тем есть общие признаки (этапность, интегративность методов 
учебы), улучшение которых позволит повысить эффективность учебы. Особенно важная 
интегративность методов учебы. Сочетание (интеграцию) методов учебы следует 
осуществлять на основе цели, которая создает внутреннюю связь между всеми методами. 
Связи между методами определяют взаимодополняемость, характер и организацию 
деятельности студентов. Интеграция знаний играет значительную роль в формировании 
профессиональных знаний и зависит от типа учебного заведения и от умений преподавателей 
выбирать и совмещать методы учебы. Выбор последних определяется логической структурой 
содержания учебной информации. 

Ключевые слова: профессиональное образование, методы учебы, признака учебы. 
 

Ph.D. Zinko R.V., Ph.D. Bilyk O.S., Gavenko B.I., Shpak O.B. 
DIFFERENCES OF STUDIES OF STUDENTS OF SOLDIERY AND CIVIL 

EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 
 

Preparation of specialists of new type requires forming for them of computer-integrated 
knowledges and abilities that, in same queue, predetermines the use of the integrativegoing near forms 
and methods of studies. Military education – one of industries of trade education and has a row of the 
features among which basic there is prevailing of practical skills above theoretical, physical and morally – 
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psychologicalpreparation. On the basis of the conducted systematization and analysis of signs of studies of 
students and students soldiery and civil highschoolsis selected signs which determine differences in the 
process of studies. There are differences with the purpose of preparation of graduating students of 
highschoolsand methods of their studies: type of activity of graduating students of civil highschools– 
analytical, in soldiery – statement. At the same time there are general signs (stage, integrated methods of 
studies) the improvement of which will allow to promote efficiency of studies. Especially important 
integrated methods of studies. It is necessary to carry out combination (integration) of methods of studies 
on the basis of purpose which creates an intracommunication between all of methods. Connections 
between methods determine mutually to complement, character and organization of activity of students. 
Integration of knowledges plays a considerable role in forming of professional knowledges and depends 
on the type of educational establishment and from abilities of teachers to choose and combine the methods 
of studies. Choice last determined the logical structure of maintenance of educational information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 37.014.53                                                                             Кючюк Джаміля кизи  
(ЖДУ імені Івана Франка) 

 
СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РЕФОРМ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

РЕСПУБЛІКИ ТУРЕЧЧИНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ.) 
 

У статті розглянуто соціально-історичні передумови реформ в системі вищої освіти 
Республіки Туреччини (друга половина ХХ – поч. ХХІ ст.); проаналізовано дисертаційні 
дослідження з проблеми дослідження. Представлено структуру державної освіти Туреччини. 
Виділено найбільш значущі передумови розвитку вищої, середньої та початкової освіти 
Туреччини: історичні, соціально-політичні, соціокультурні. Здійснено характеристику розвитку 
університетської науки в Туреччини, визначено основні критерії сучасної моделі турецької вищої 
школи. Розглянуто проблеми якості підготовки вчителя зорієнтовані на освітні реформи 
Туреччини. 

Ключові слова: система вищої освіти Республіки Туреччина, передумови розвитку вищої 
освіти, історичні, соціально-політичні, соціокультурні передумови реформ в системі вищої 
освіти. 
 

Вступ та постановка проблеми. На сучасному етапі входження України у 
європейський простір особливу зацікавленість у вітчизняних науковців педагогічної галузі 
науки викликає досвід реформування освіти Турецької Республіки –  країни,  яка не будучи 
членом ЄС бере активну участь у Болонському процесі. Самобутність Турецького 
реформування пов’язана з державною політикою амбівалентності релігійних устроїв та засад 
громадянського суспільства [7, с. 259-281], адже до цього часу жодній мусульманській країні 
не вдавалось так гармонічно увійти до європейських освітніх традицій. Тому й не дивно, що 
Туреччина приєдналася до Болонського процесу ще в 2001 році, а місцеві дипломи 
випускників вищих навчальних закладів визнаються університетами ЄС та США. 
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Туреччина, як і Україна, орієнтована на підвищення конкурентоспроможності та 
формування інноваційного суспільства на основі взаємодії науки, освіти і виробництва, 
відчуває сильний вплив загальноєвропейських інтеграційних тенденцій і характеризується 
пошуком оптимальної відповідності між сформованими традиціями і новими вимогами, 
пов'язаними з входженням в європейський освітній простір. Туреччина є єдиною 
мусульманською країною, яка бере участь у створенні європейського освітнього простору (з 
2001 р.). Будучи зацікавленою, з одного боку, у збереженні власної національної та 
культурної ідентичності, і з іншого – в оптимальному використанні досвіду європейських 
країн у модернізації вищої школи, Туреччина накопичила досвід вирішення пов'язаних із 
загальним контекстом проблем, який становить великий інтерес і для України. 

Упродовж останніх років серед наукових досліджень особливостей Турецької освіти 
слід згадати праці К.  Салімової,  яка розглядала історію розвитку шкільної справи,  де 
релігійне виховання і навчання поєднано з становлення світської державної системи освіти, 
основними рисами якої є обов’язковість, демократичність та безкоштовність [3, с. 107-114]; 
роботи С. Сапожникова, у яких здійснено історичний аналіз системи підготовки 
педагогічних кадрів, становлення й розвиток системи довузівської освіти, здійснено огляд та 
структурний аналіз реформування державних освітніх послуг у сучасній Турецькій 
Республіці, як країни члена Чорноморського економічного співтовариства [4, с. 82-88].; 
дисертаційне дослідження «Загальна та професійна освіта Туреччини: (Проблеми, 
становлення та розвиток) (1995 р.) Сойлемез М. , в якому розкрито  генезис загальної та 
професійної освіти як підсистеми цілісної турецької національної системи освіти, виявив 
вплив соціально-економічних, політичних умов турецького суспільства на розвиток 
загальної та професійної освіти; дисертаційне дослідження С. Усманової, яка порівнювала 
багаторівневі моделі сучасної освіти України та Туреччини, зокрема аналізуючи різні 
механізмі отримання ступенів «бакалавр»,  та «магістр»,  а також підготовку наукових та 
педагогічних працівників вищої освіти [6, с. 208-213]; роботи турецьких науковців (С.Алкен, 
С.Оцдемур, Х.Тюзун та ін.)  

Метою цієї статті, як складової нашого дослідження є визначення основних історико-
педагогічних передумов реформування вищої педагогічної освіти Туреччини в умовах 
євроінтеграційних процесів. 

Аналіз останніх досліджень. Проаналізовані нами історичні, релігієзнавчі та історико-
педагогічні джерела створюють підґрунтя для вивчення проблеми підготовки вчителя в 
Республіці Туреччина та надають можливість визначити основні передумови освітніх 
реформ, що відбуваються в умовах інтеграційних процесів.  

Починаючи з 1923 року в Туреччині відбулися дуже важливі соціальні, економічні, 
політико-правові та культурні,  в тому числі і в галузі освіти,  зміни.  На зміну ідеології 
«османізму» прийшла ідеологія «тюркізму», яка проникла і в школу. Діяльність Мустафи 
Кемаля Ататюрка стає підґрунтям освітніх реформ. 

Для проведення реформ у системі освіти Мустафа Кемаль запросив до Туреччини 
Джона Дьюї, відомого американського педагога, філософа та громадського діяча. 

У 1924 році Д. Дьюї відвідав Туреччину, на той час відсоток не грамотного населення 
був дуже великим, саме тому створення сучасної системи освіти стало питанням виживання 
молодої Республіки. У своєму звіті Д. Дьюї зазначав, що освіту, перш за все, слід розглядати 
як внесок в молоде покоління,  від якого залежить майбутнє країни [1,  с.  27].  Постало 
питання виживання турецького населення. 

Туреччина, відмовившись від арабської графіки, перейшла на графіку на основі 
латинського алфавіту. Із конституції були видалені посилання на іслам як на офіційно 
прийняту в країні релігію. Навчання стало світським. Мустафа Кемаль здійснив безліч 
поїздок по віддаленим місцям, де сам навчав населення грамоті, за це його почали називати 
«Першим вчителем Республіки». 
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Отже, до соціально-політичних передумов реформ у др. пол. ХХ – поч. ХХ ст., на нашу 
думку, слід віднести становлення нормативно-правової бази освітньої галузі Республіки 
Туреччини. 

Після прийняття нових законів у країні спостерігається тенденція до різкого зростання 
грамотних людей та відсутність спеціально підготовлених педагогічних працівників. 
Найбільш значущими передумовами реформ у Туреччині можна вважати соціокультурні, а 
саме: зростання освітніх запитів місцевого населення та розширення прав жінки у 
турецькому суспільстві.. 

Реформи, здійснені під керівництвом Ататюрка, з одного боку, сприяли досягненню 
жінками цивільних прав, з іншого – багато в чому забезпечили перебудову турецького 
суспільства. Жінки отримали можливість брати активну участь у таких важливих сферах, як 
освіта і політика, ділове життя. Держава за допомогою політики рівності статей 
підтримувала їх участь у всіх сферах суспільного розвитку. 

Отже, у числі найважливіших реформ, запропонованих Ататюрком, що безпосередньо 
вплинули на становище турецької жінки, є: Закон про освіту «Tevhidi Tedrisat Kanunu» 
(1924), що забезпечував жінкам можливість навчатися разом з чоловіками; Закон про 
зовнішній вигляд «Kyafet Kanunu» (1925); Цивільний кодекс «Türk Medeni Kanunu» (1926), 
кардинально змінив правовий статус жінок і зрівняв її в правах з чоловіками. 

Реформи, проведені Ататюрком, зіграли важливу роль у боротьбі з неграмотністю, 
феодальними пережитками, особливо щодо жінок. Проте, перетворення не торкнулися 
глибин соціально-економічної структури суспільства і тому лише частково змінили статус 
жінок. Реформи сприяли поширенню ідеалів рівності в суспільній свідомості жінок, 
долучивши їх до суспільно діяльності. 

Освіта поступово стала мати національне забарвлення: при вивченні історії, мови та 
літератури встановлювались національні зв’язки. Серйозне значення надавалося освіті 
народу, в тому числі і жіночій освіті. Разом з тим політичний тиск з боку держави був дуже 
сильний. Уряд проводив свої реформи, спираючись на військову силу, насаджуючи в школах 
тоталітарну ідеологію. Існувала одна єдина партія – Республіканська народна партія (РНП). 
Таке положення тривало до Першої Світової війни. Після війни заглибилися міжнародні 
взаємини, збільшився обмін інформацією. Одночасно зросло невдоволення однопартійною 
системою. Нарешті, була створена Партія Демократії (ПД).  

На цьому етапі основними принципами національної освіти були: загальність і 
рівноправність; обов'язковість (базової освіти); безперервність; демократизм; Ататюркізм [5, 
С. 10]. 

Для реалізації цих принципів був необхідний єдиний план, який був прийнятий в кінці 
правління Демократичної партії. У цьому плані підкреслювалося, що в Турецькій Республіці, 
обов'язком держави є: забезпечення економічного, соціального і культурного прогресу, 
першочергове спрямування інвестицій на потреби суспільства, складання планів розвитку. 
Після військового перевороту 1979 року в Туреччині були скорочені інвестиції в сферу 
освіти. Але це тривало не довго, були проведені повторні вибори, на яких перемогла Партія 
Вітчизни. Творцем і лідером цієї партії був Тургут Озал, який залишив помітний слід у 
політичному, економічному та культурному житті Туреччини за роки свого правління (1971-
1993 рр.).  

На освіту було виділено великі кошти з державного бюджету.  Дуже швидко зросла 
кількість учнів дітей в початкових і середніх школах,  професійних ліцеях,  коледжах і в 
університетах. Якщо до 1975 р. число університетів в Туреччині не перевищувало 18, то в 
результаті реформи освіти до 1993 року кількість університетів зросла до 57. Спостерігається 
тенденція до зростання кількості приватних шкіл,  різних ліцеїв та курсів підготовки до 
вступу в університет. 

Однак, незважаючи на ці та інші позитивні заходи, прийняті в період правління Тургута 
Озала, в Туреччині не вирішені всі проблеми навчання і виховання, а саме: зростання 
кількості учнів відстає (пропорційно) від зростання населення; не вирішено економічні 
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труднощі освітніх установ; не вирішена проблема нестачі вчителів; не створені робочі місця 
для випускників професійних і технічних шкіл; державні школи не володіють тим науково-
матеріальним потенціалом, який є в приватних школах [5]. 

Політика та стратегія національної освіти визначаються в урядових програмах, 
Конституцією Республіки Туреччини, законами про освіту, а також в заповітах Ататюрка. По 
«Основному закону про народну освіту»  № 1739  народна освіта має два основні напрями:  
«організовану освіту» і «загальнодоступну освіту». Організована освіта являють собою всю 
шкільну та професійну освітню систему Туреччини, яка складається з чотирьох ступенів – 
дошкільної, початкової, середньої (середньої спеціальної) і вищої освіти. Важливими 
структурними підрозділами загальнодоступної освіти в країні є Центри народної освіти і 
Центри наставництва. До діяльності залучаються люди вікової групи 14-44 років з метою 
навчання грамоти.  

Отже, найбільш значущими передумовами ми вважаємо соціокультурні, а саме: 
розвиток вищої, середньої та початкової освіти Туреччини. 

Основою освітніх реформ у Туреччини стало структурування та уніфікація вищої 
школи, шляхом приєднання закладів не університетського типу (інститути, коледж тощо) до 
університетів, в результаті чого було значно зменшено загальну кількість ВНЗ, а самі 
університети безпосередньо перетворено на потужні інтегровані навчальні та наукові центри. 
Система оцінювання у вищій школі Туреччини відбувається за Європейською кредитно-
модульною системою ECTS (AKTS). 

Система державного управління закладами освіти країни є централізованою та 
здійснюється Міністерством національної освіти, до складу якого входять центральне 
представництво (Міністерський офіс (апарат управління), Рада з вищої освіти та дисципліни 
–  «YÖК»,  Головні службові відділи,  Консультативні та контрольні відділи,  а також 
допоміжні підрозділи та інституції які утворено при сприянні безпосередньо міністра, 
наприклад,  –  Центр професійних і технічних освітніх досліджень та розвитку або Рада з 
координації проектів. Зазначимо, що різні регіональні та місцеві представництва державного 
управління освітою діють у 81 провінції та 922 районах. Окрім того, існує й зарубіжне 
представництво – у 39 країнах світу а також інституції – філії (Адміністративна колегія, 
Національна освітня академія тощо) [2, С. 88-93].  

Великим гуманітарним здобутком країни є значне фінансування галузі освіти, рівень, 
якого складає 10 відсотків від загального державного бюджету. Натомість, окрім щорічних 
державних субсидій, університети створюють власні позабюджетні джерела доходу, такі як 
дослідні проекти, консультаційні послуги, служби з охорони здоров’я і створення дочірніх 
підприємства (ферм, рибних господарств, друкарень – служб тощо). Весь прибуток від такої 
діяльності надходить до спеціальних фондів, організація і використання яких регулюються і 
контролюються виключно самими університетами. 

Позитивним дослідом реформування галузі освіти є розвиток університетської науки. У 
цьому напрямку Туреччина є наочним прикладом для наслідування в Україні. Відповідно до 
звіту «Знання,  мережі і країни:  глобальне наукове співробітництво в ХХІ столітті»  
(Knowledge, networks and nations: Global scientific collaboration in the 21st centery) Туреччина 
поліпшила свою наукову діяльність, яка за темпами розвитку конкурує з Китайською 
Народною Республікою, практично вдвічі випередивши Великобританію за кількістю 
публікацій у рецензованих журналах. 

Основними характеристиками сучасної моделі турецької вищої школи є наступні:  
· домінуюча роль держави в управлінні вищою школою, що виражається в 

централізації, обмеженні академічної свободи та автономії ВНЗ, домінування державного 
сектора вищої освіти;  

· поєднання світського характеру вищої освіти, американізації його структури з 
ідеологією індустріального розвитку на основі ісламських цінностей і розвитку турецької 
ментальності, що виражається в існуванні унітарної (єдиної) інституційної структури вищої 
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школи (університет) при динамічному розвитку приватних ВНЗ некомерційної 
спрямованості, розширенні доступності вищої освіти і т.д.;  

· пріоритетний розвиток науково-дослідницького потенціалу вищої школи, що дозволяє 
їй грати роль центру фундаментальної науки в країні;  

· використання сучасних західних стратегій внутрішньовузівського управління 
(принципи стратегічного планування, цільового фінансування і т.д.), що узгоджуються з 
принципами ісламської ідеології (виборність керівництва середньої ланки, партисипативне 
управління із залученням усіх партнерів і т.д.);  

· високий ступінь гетерогенності університетів у рівні розвитку, 
конкурентоспроможності та якості наданих послуг; у вищій школі реалізується дворівневе 
вища освіта – бакалавр / магістр з домінуванням першого ступеня; ефективність і якість 
діяльності вищої школи визначається формуванням культури якості у вищій школі,  
заснованому на вдосконаленні вузівської системи забезпечення та оцінки якості;  

· посилення інтернаціоналізації вищої освіти (співпраця з іноземними фахівцями в 
питаннях забезпечення якості, визнання кваліфікацій, розвитку спільних програм і 
мобільності, підготовці кадрів до інноваційної діяльності, розширення наукових зв'язків та 
вивчення іноземної мови як найважливішої складової освітніх програм професійної 
підготовки);  

· розвиток інтегрованих науково-освітніх програм підготовки фахівців (у співпраці з 
закордонними колегами, представниками бізнес-спільноти). 

Уряд Туреччини до вирішення проблеми якості підготовки вчителя провести освітні 
реформи спонукає: 

По-перше, високий рівень безробіття випускників у віці 20-24 і 25-29 років, що 
викликано крім економічних проблем невідповідністю кваліфікації випускників 
університетів вимогам сучасного ринку праці.  

По-друге, конкурентоспроможність випускників на ринку праці безпосередньо 
залежить від якості їх професійної підготовки, обумовленої конкурентоспроможністю ВНЗ 
на ринку освітніх послуг.  

Втретє, реалізовані програми практичного навчання в університетах не відповідають 
сучасним стандартам якості і, отже, ускладнюють розвиток інноваційних проектів.  

Ключовою і загальною для України та Туреччині в сучасних умовах є проблема 
готовності випускників ВНЗ до інноваційної діяльності. Наслідком цих проблем в Туреччині 
є труднощі, пов'язані з: 1) працевлаштуванням молодих фахівців відповідно до профілю 
підготовки і рівнем кваліфікації; 2) їх низьким рівнем конкурентоспроможності на ринку 
праці на відміну від інших освітніх і вікових груп фахівців;  3)  зниженням можливостей 
реалізації їх професійного та особистісного потенціалу. 

Отже, проаналізований масив історичних, історико-педагогічних джерел дає 
можливість виділити історичні, соціально-політичні та соціокультурні передумови реформ у 
Туреччині (др. пол. ХХ – поч. ХХ ст.).  

До історичних передумов ми віднесли:  
· давні історичні традиції Туреччини;  
· державна політика країни (Республіканська народна партія (однопартійність – відміна 

уроків релігії, що зменшило інтерес до школи); Партія Демократії (введення уроків релігії));  
· діяльність Мустафи Кемаля Ататюрка як підґрунтя освітніх реформ. 
Соціально-політичні передумови, на нашу думку, стали такі: становлення нормативно-

правової бази освітньої галузі Турецької Республіки. 
Найбільш значущими передумовами ми вважаємо соціокультурні, а саме:  
· розширення прав жінки в турецькому суспільстві (Закон про єдиний освіті «Tevhidi 

Tedrisat Kanunu» (1924); Закон про зовнішній вигляд «Kyafet Kanunu» (1925); Цивільний 
кодекс «Türk Medeni Kanunu» (1926));  

· зростання освітніх запитів турецького населення;  
· розвиток початкової, середньої та вищої освіти Турецької Республіки. 
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ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТУРЦИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХХ - НАЧАЛУ ХХІ СТ.) 
 

В статье рассмотрены социальноисторические предпосылки реформ в системе высшего 
образования Республики Турции (вторая половина ХХ - поч. ХХІ ст.); проанализированы 
диссертационные исследования по проблеме исследования. Представлена структура 
государственного образования Турции. Выделены наиболее значимые предпосылки развития 
высшего, среднего и начального образования Турции : исторические, социально-политические, 
социокультурные. Осуществлена характеристика развития университетской науки у Турции, 
определены основные критерии современной модели турецкой высшей школы. Рассмотрены 
проблемы качества подготовки учителя сориентированы на образовательные реформы Турции. 

Ключевые слова: система высшего образования Республики Турция, предпосылки развития 
высшего образования, исторические, социально-политические, социокультурные предпосылки 
реформ в системе системе высшего образования. 
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OF CENTURY) 
 

In the article socialhistorical pre-conditions of reforms are considered in the system of higher 
education of Republic of Turkey (second half of ХХ - поч. ХХІ of century); dissertation researches are 
analysed on issue of research. The structure of state formation of Turkey is presented. The most 
meaningful pre-conditions of development of higher, middle and initial education of Turkey are 
distinguished: historical, socio-political, sociocultural. Description of development of university science is 
carried out at Turkey, the basic criteria of modern model of Turkish higher school are certain. The 
problems of quality of preparation of teacher are considered orientated on educational reforms of Turkey. 
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ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ У 
СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 
Автор статті висвітлює питання підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в 

сфері дозвілля в аспекті реформ, що відбуваються в сучасній освіті України. 
Ключові слова: соціальний педагог, система вищої освіти, Болонський  процес, готовність 

до професійної діяльності, технологія організації навчального прцесу.  
 
Постановка проблеми. Сьогодення для України характеризується низкою подій, які  

мають велику соціальну вагу. Соціально-економічні зміни в державі, модернізація 
українського суспільства на демократичних і гуманістичних засадах зумовлюють й 
стратегічні зміни в освіті.  Система освіти,  як і культура її народу,  є унікальним явищем,  бо 
глибоко пов’язана з духовними і матеріальними аспектами минулого і сучасного. Освіта є 
пріоритетним напрямом державної політики: цивілізовані країни виходять з того, що освіта – 
це стратегічний ресурс соціально-економічного, культурного і духовного розвитку 
суспільства, поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення 
міжнародного авторитету й іміджу самої держави, в якій створено умови для самореалізації 
кожної особистості.  

За роки незалежності на основі Конституції України створено відповідну правову базу 
в галузі освіти, визначено пріоритети реалізації державної політики в цій галузі. Кардинальні 
зміни в Україні зумовили необхідність розробки національної стратегії розвитку освіти, 
здійснення реформування освіти упродовж найближчих років у нових соціально-
економічних умовах. При реформуванні вищої освіти, з одного боку, враховувалися 
пріорітети збереження культурної різноманітності національної системи освіти, а з іншого – 
завдання поліпшення міжнародної співпраці, мобільності, працевлаштування.  

Так, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки закладено 
основу для внесення змін до структури і змісту системи освіти, спрямованих на підвищення 
якості і конкурентоспроможності освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед 
національною системою освіти в нових умовах її інтеграції в європейський і світовий 
освітній простір.  

Перехід національної системи вищої освіти України на принцип Болонської декларації  
(Україна приєдналась до Болонського процесу в травні 2005  року,  цим вона взяла на себе 
зобов'язання, які також вплинули на визначення напрямів реформи вищої освіти) сприяє 
динамічному впровадженню інновацій у навчально - виховний процес вищих навчальних 
закладів, підвищенню якості освіти.  

Отже, на сьогодні вважається край важливим наблизити українську освіту до 
міжнародних стандартів, збагатити її дієвими теоретичними і практичними розробками, 
оптимізувати структуру, забезпечити високоякісними кадрами, так як змінюються характер  
й культура праці, її  технологічний рівень, - все це впливає й на вимоги до працівників. 
Підвищуються й вимоги до існуючих зараз професій: попит на ринку праці є переважно на 
тих, хто здатний розв’язувати складніші проблеми. З’являються нові професії, що вимагають 
нової кваліфікації та вищого інтелектуального рівня. 

Виходячи з вищезазначеного найвагомішим першим етапом Національної стратегії 
розвитку освіти в Україні в галузі реформування освіти на період до 2021  року визначено 
підготовку педагогічних кадрів високої професійної культури через формування освіченої, 
творчої особистості майбутнього спеціаліста.  

Сьогодні країна стала на шлях професійної підготовки вчителів, соціальних педагогів у 
відповідності із сучасними світовими стандартами, визначеними Болонським процесом та 
узгодження з пріоритетними напрямками системи національної освіти та виховання, 
орієнтуючись на виконання соціального замовлення держави, яке  обумовлюється 
кардинальними змінами в соціальному, громадському та індивідуальному бутті. 



 311 

У зв язку із загальними змінами сьогоднішнього суспільства, змінами сімейного 
складу, враховуючи труднощі сімейного виховання вагома роль у виховання підростаючого 
покоління відводиться закладам позашкільної ( додаткової) освіти, установам та 
організаціям, зміст роботи яких полягає у виконання наступних функцій: доповнення 
сімейного виховання, допомога школі, організація дозвілля та навчання раціонально його 
використовувати.  

На сучасному етапі перетворень в країні вирішується й задача формування активної 
суспільно – громадської позиції у підростаючого покоління. Саме дозвіллю як одному з 
провідних факторів забезпечення всебічного розвитку особистості надається увага 
науковцями країни. Термін «дозвілля» викликає у більшості приємне уявлення. До терміна 
«дозвілля»можна ставити багато запитань: що таке « дозвілля»?, від чого залежить зміст 
занять у дозвіллєвий час? Під час дозвілля можна займатися роботою,  яку любимо,  яка нас 
задовольняє, приносить радість й користь.?Водночас, існують заняття у вільній час, які 
можуть небезпечно зашкодити людині. Вважається, що основу культури заповнення дозвілля 
людина здобуває насамперед в сім ї. Проте важливо пам ятати, що  існують ще й інші 
чинники, які впливають на наше дозвілля: школа, однолітки, сусіди, телебачення, інтернет 
тощо.  

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Залежно від соціально - економічних умов 
дозвілля постійно змінюється змістовно, структурно і функціонально. Основна мета 
модернізації дозвіллєвої діяльності сьогодні полягає у забезпеченні умов креативного 
відпочинку задля кожного учасника, яке сприяє відтворенню їх фізичних та духовних 
потенцій, інтенсивному розвитку творчих здібностей, особистісному зростанню Збільшення 
соціальної ваги дозвілля сприяло зростанню інтересу до проблем організації дозвіллєвої 
діяльності у представників наукових галузей в країні та за її межами.  

Так, проблеми стану дозвіллєвої діяльності, її місце в світовому просторі досліджують 
науковці Німеччині. Науковці Франції розглядають дозвіллєву діяльність у світлі змін  
способу життя, в категоріях якості життя. Своєрідним проявом нових соціально-культурних 
рухів стали філонтропічні фонди, фундації культурологічного спрямування США, які в 
організації дозвілля опираються на ініціативу громадян[ 2].  

В умовах вітчизняних трансформацій соціально-філософський аспект дозвілля, 
науковий аналіз теорії і практики організації дозвіллєвої діяльності досліджують Іконнікова 
С., Ільїнський І., Лисовський В., Цимбалюк Н. та ін. Особливості процесу саморозвитку і 
самореалізації особистості у сфері дозвілля вивчають Бєляєва О., Бакланова Т., 
Чувардинський О., Шульга Н., Чепелєв В. та ін[ 5]. 

Формування мети статті. За всіх обставин статус спеціаліста – організатора сфери 
дозвілля є об’єктивною потребою суспільства. Тому, метою даної статті є визначення 
підходів до організації підготовки майбутніх соціальних педагогів як організаторів 
дозіллєвої діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Керуючись стратегією та  тенденціями розвитку 
університетської освіти України в контексті Європейського простору вищої освіти на період 
до 2020 р.( як результатом зустрічей міністрів європейських країн, що відповідають за вищу 
освіту в країнах-учасницях Болонського процесу), запровадження основних положень 
Болонського процесу передбачає врахування національних підходів до організації навчання, 
змісту освіти,  традицій у підготовці майбутніх фахівців з вищою освітою.  У багатьох 
керівних європейських документах, щодо розвитку вищої освіти зазначається, що 
університети в значній мірі повинні зберігати свої власні традиції, надбання, досвід, тому 
мова не йде про пряме запровадження закордонного досвіду в навчальний процес 
українських університетів. 

Зважаючи на те, що поступові сходинки в напрямку реформування вищої школи 
України наближують всіх учасників цього процесу до усвідомленого результату - освіти 
європейського рівня, відповідальність вищих навчальних закладів за стан фахової підготовки 
майбутніх спеціалістів зростає з кожним днем. Реалізація даного стратегічного завдання 
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вимагає наявності та підготовки багатопрофільного кола вчителів, соціальних педагогів, 
вихователів центрів дозвілля  для дітей та молоді. 

В основу освітнього процесу має бути покладений системно-структурований підхід, 
який вимагає використання взаємозв'язку усіх структурних складових професійної 
підготовки майбутніх спеціалістів - від мети до кінцевого результату через об'єднання зусиль 
усіх суб'єктів навчально-виховного процесу; через єдність зовнішніх (зміст, форми і методи 
навчання) і внутрішніх (мотиваційна, вольова, інтелектуальна, дієва сфери особистості) 
сторін процесу; через реалізацію особистісно - зорієнтованого підходу, що є основою 
гуманізації освіти й виявляється у визнанні особистості студента як суб'єкта, якого 
характеризує особистісна активна позиція у можливості вибору форми своєї участі в цьому 
навчально-пізнавальному процесі (питання реалізації особистісно - зорієнтованого підходу в 
системі вищої освіти розглядають І.Д.Бех, С.І.Подмазін та інші [1]).  

Як умова розвитку й саморозвитку особистості при організації навчально-виховного 
процесу на базі закладів вищої освіти необхідно спиратися на систему принципів як 
«керуючої ідеї», наприклад: принцип соціальної обумовленості навчально-виховного 
процесу; принцип науковості змісту и методів освітнього процесу; принцип систематичності 
й послідовності в оволодінні досягнень науки; принцип раціонального поєднання 
індивідуальних и групових форм, традиційних та інноваційних засобів навчання; принцип 
усвідомлення творчої активності и самодіяльності студентів... Істотним моментом 
професійної підготовки спеціалістів, соціальних педагогів особливо, є активізація 
мотиваційнї сфери особистості майбутнього специаліста поряд із підняттям якості рівня 
освіти до сучасних потреб суспільства, окремої людини.  

До перших вузів, котрі почали займатися підготовкою соціальних педагогів належали 
Запорізький державний університет, Донецький державний університет і Харківська 
державна академія культури. З 1994 року в школах України вже офіційно було введено 
посаду соціального педагога. З цього ж року спеціальною підготовкою соціальних педагогів 
почав займатися і інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Харківського 
державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Одночасно з метою широкого 
ознайомлення майбутніх учителів з питаннями соціально-педагогічної теорії та практики в 
більшості навчальних закладів педагогічного профілю (Луганський державний педагогічний 
університет, Полтавський державний педагогічний університет, Харківський державний 
педагогічний університет та деяких ін.) з другої половини 90-х років XX ст. починають 
відкриватися спеціальні кафедри соціальної педагогіки. 

Прикладом інноваційного підходу до підготовки соціальних педагогів є освітньо – 
виховна робота факультету психології та соціальної роботи Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя, де питання підвищення якості підготовки фахівців 
розглядається як визначальна проблема. Відповідно до сучасних вимог вищої школи на 
факультеті все більше робиться наголос на якості та універсальності підготовки 
високоосвічених фахівців, їхньої адаптованості до сучасного ринку праці. Актуальним є 
запровадження дисципліни «Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля» орієнтованого 
на підготовку студентів до організації соціально – педагогічної роботи у сфері дозвілля. При 
читанні дисципліни соблива увага приділяється тому, щоб поряд із врахуванням загальних 
рекомендацій та порад міністерства для всіх університетів України, формувалося своє власне 
освітнє кредо: культура організації навчання, культура співпраці викладачів і студентів, 
культура оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Загальна психолого-педагогічна підготовка соціальних педагогів до роботи в сфері 
дозвілля включає дві інтегровані складові: 1 - спеціальні психолого-педагогічні знання, 
вміння й навички; 2 - особистість соціального педагога, його загальна й професійно-етична 
культура. Професіоналізм в соціально-педагогічній діяльності вимірюється рівнем 
психолого-педагогічної майстерності, рівнем креативності, здатністю майбутнього фахівця 
знаходити адекватні форми застосування в практичній роботі здобутих знань та постійно 
самовдосконалюватися. 
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Зокрема, програмою дисципліни передбачено використання лекційних та практично - 
лабораторних форм занять. Одним з принципових і важливих моментів підготовки 
соціальних педагогів у вищій школі НДУ є те, що поряд із формуванням системи 
професійних знань студенту надається можливість самостійного творчого занурення і 
живого осмислення широкого спектру аспектів професійної галузі. В якості провідних умінь 
студентів, як сіб єктів соціально-педагогічного впливу визначаються комунікативні вміння 
(вести бесіду, діалог, дискусію тощо). 

Вивчення дисципліни надає студентам практичну (в центрах соціальних служб, клубах, 
будинках милосердя для самотніх, обласних дитячих притулках, приймальниках— 
розподільниках тощо) можливість орієнтуватися у проблемах організації соціально-
педагогічної роботи в сфері дозвілля, озброює їх умінням інформувати, організовувати, 
прогнозувати та встановлювати правильні відносини з людьми, аналізувати процес та 
наслідки спільної творчої роботи, визначати перспективи розвитку особистості в процесі 
дозвіллєвої діяльності.  

Науково-практичне значення курсу полягає в тому,  що розроблена модель підготовки 
студентів до соціально-педагогічної роботи в сфері дозвілля враховує психолого-педагогічні 
аспекти самобачення, самоформування особистості, особливості опанування ролі 
соціального педагога – організатора дітей та молоді в сфері дозвілля. 

Висновки. Дотичний огляд проблеми свідчить про те,  що в Україні підготовка 
кваліфікованих кадрів, здатних до професійного становлення здійснюється у відповідності 
до сучасних світових стандартів, визначених Болонським процесом. Аналіз проблеми 
підготовки соціально - педагогічних кадрів сфери організації дозвіллєвої діяльності вказує на 
факт того, вже у вищих педагогічних закладах має вестися робота з розроблення і 
запровадження професійних стандартів майбутніх спеціалістів як основи підвищення якості 
змісту професійної діяльності у відповідністі до вимог роботодавців; із підготовка соціально 
- педагогічних кадрів вдосконалення їх компетенцій як соціальніх педагогів – організаторів 
сфери дозвілля відповідно до сучасних вимог. 

Також пріоритетом розвитку національної системи освіти України сьогодні є курс на 
перетворення її в ґрунтовну та якісну галузь,  збагатити її дієвими теоретичними і 
практичними розробками, забезпечити високоякісними кадрами, враховуючи той факт, що 
успіх формування духовності особистості дітей та молоді засобами дозвіллєвої діяльності 
знаходиться у прямій залежності від рівня професійної підготовки фахівців, систематичного 
вдосконалення та підвищення їх кваліфікації, як аніматорів. 
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ПОЧАТКОВА ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА ЮНАКІВ У НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДАХ ФРАНЦІЇ 

 
Актуалізовано проблеми модернізації військової освіти в Україні на національно-

патріотичних засадах з урахуванням розвитку ліцеїв із посиленою військово-фізичною 
підготовкою, розглянуто організацію та стан сучасної початкової військової підготовки юнаків, 
проблеми навчальних закладів та особливості навчально-виховного процесу за умови підтримки 
учня батьками, його історичний розвиток, педагогічний досвід у школах оборони Франції за 
родами військ. 

Ключові слова: освіта, військова освіта, ліцей із посиленою військово-фізичною 
підготовкою, школа оборони, коледж, ліцей, класи підготовки, навчальний заклад закритого 
типу, навчально-виховний процес, цикли підготовки, фізична підготовка, патріотичне 
виховання. 

 
Постановка проблеми. Для багатьох країн початок XXI століття обтяжений тягарем 

невирішених проблем із комплектування Збройних Сил особовим складом, оскільки існує 
необхідність пошуку нових шляхів для залучення на службу до Збройних Сил  різних верств 
населення, і перш за все молоді. Це пов’язано з тим, що в житті країн відбуваються значні 
зміни, у ході яких будуються держави з усіма демократичними інститутами. У зв’язку з 
євроінтеграційними процесами [5], «Революцією гідності» та геополітичними викликами, що 
постали перед нашою нацією все більшого значення набуває початкова військова підготовка 
підростаючого покоління як в нашій, так і європейських державах. 
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У наслідок цих змін сьогоднішній випускник середньої школи зіткнеться з реаліями 
життя, що принципово відмінні від тих, до яких традиційно готувала школа в усі попередні 
десятиліття.  Нові реалії життя вимагають від випускника не лише добре орієнтуватися в 
стрімко зростаючих інформаційних потоках, знати основи й механізми ринкової економіки, 
чинне законодавство держави, уміти користуватися наданими правами й свободами, 
приймати самостійні рішення при виборі тих чи інших варіантів поведінки та діяльності, 
бути готовим нести повну відповідальність перед законом, людьми і власною совістю за 
зроблений вибір. А насамперед вміти відстоювати власну людську гідність та думки, 
поважати історію й культуру країни, у якій народився і живе, виборювати свободу слова, 
думки, вибору дій та поведінки у різноманітних ситуаціях у всіх її гуманістичних проявах, 
бути громадянином і патріотом незалежної України. 

Виникла нагальна потреба у модернізації військової освіти, що є складником системи 
освіти кожної держави, яка забезпечує кадровим потенціалом Збройні Сили та інші військові 
формування. А також потреба у побудові військового й патріотичного виховання кадрів на 
національних традиціях, які усвідомлюють себе органічною частиною нації, шанують закон і 
національні традиції України, наділені почуттями національної гідності та відповідальності 
за долю своєї Батьківщини. 

Апробованим напрямком розвитку військової освіти України є мережа загальноосвітніх 
навчально-виховних закладів військового профілю (ліцеїв із посиленою військово-фізичною 
підготовкою),  які існують в Україні та розширюють свою діяльність на підставі  
Розпорядження Президента України “Про розширення мережі ліцеїв з посиленою військово-
фізичною підготовкою” від 11.05.1999 р. № 94/99-рп [14, с.1]. 

Сьогодні виникає необхідність ретельно вивчити прогресивний досвід створення та 
функціонування військових закладів таких держав як Франція, Німеччина, Великобританія, 
Бельгія та інших іноземних держав, виявити переваги та врахувати помилки, взяти на 
озброєння найкращі надбання зарубіжної військової освіти.  

Мета статті – висвітлення органіграми початкової військової підготовки у 
навчальних закладах Франції та дидактичних умов організації навчально-виховного процесу 
підростаючого покоління. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Питанням організації добору та 
комплектування збройних сил армії іноземних держав присвячені праці вітчизняних 
дослідників  В.Телелима, Ю.Приходько В.Гудима, М.Науменка, С.Печурова. Організація 
навчально-виховного процесу у військово-навчальних закладах Франції досліджена та 
висвітлена  М.Симаковим [16; 17;18;19;20;21 ]. 

Проблеми національного виховання громадян і патріотів країни на гуманістичних 
засадах були предметом уваги відомих учених минулого, літераторів, державних і 
громадських діячів: В.Мономаха, Я.Мудрого, Т.Шевченка, Б.Грінченка, С.Русової, 
Г.Ващенка, І.Огієнка, В.Сухомлинського, В.Черновола та ін.. Відстоювали державну, 
політичну і духовну самостійність України, виховували молодь у патріотичному дусі на 
гуманістичних ідеях та національних ідеалах такі відомі діячі в галузі культури та освіти, як 
І.Вагилевич, Я.Головацький, І.Вишневський, П.Могила, Г.Сковорода, О.Духнович, 
М.Шашкевич.  

У сучасних наукових працях вітчизняних учених і практиків управління освітою 
В.Гнатюка, Л.Калініної, Л.Карамушки, О.Онаць, Л.Паращенко, В.Олійника, Р.Шияна та 
інших обґрунтовано  концептуальні та соціокультурні основи управління загальноосвітніми  
навчальними закладами різних типів, особливості органіграм закладів, специфіка управління 
системою виховання на  громадських засадах у процесі розбудови суверенності України [1; 
2; 3; 4; 5; 15 ]. 

Основна частина. Відповідно до мети статті наведемо та охарактеризуємо органіграми  
початкової  військової підготовки у навчальних закладах Франції та розкриємо специфіку 
організації навчально-виховного процесу підростаючого покоління.  
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У Франції існуюча система начальної підготовки юнаків та організація навчально-
виховного процесу поділена на три блоки.  Перший блок –  початкова школа,  складає п’ять 
років навчання;  другій блок –  коледж,  складає чотири роки навчання;  третій блок –  ліцей,  
складає два-три роки навчання. Обов’язковими є перший та другий блоки. Ліцей є останньою 
ланкою середньої освіти та одночасно перехідною ланкою до віщої освіти. Навчання в 
державних школах безкоштовне. На відміну від українського загальноосвітнього закладу, у 
французькому на даному етапі по-перше – починають вивчення спеціалізації, по-друге – 
отримують атестат про середню освіту не всі ліцеїсти, а лише 80%. Діти іноземних громадян, 
що проживають у Франції тимчасово, приймаються на загальних підставах у державні та 
приватні ліцеї [6, с.1]. 

Початкова військова підготовка у Франції проводиться школою оборони, яка 
відноситься до системи середньої військової освіти та проводить підготовку учнів для вступу 
до військових навчальних закладів. До школи оборони Франції належать шість навчальних 
закладів,  які здійснюють начальну військову підготовку для трьох видів родів військ 
Франції. До них належать: національна військова школа Prytanee (Ла Флеш), військова школа 
Сен-Сір (або Coldo), військова школа в Экс-ан-Прованс, військова школа Отен, військово-
морське училище в Бресті, військово-повітряна школа в Монбоно-Сен-Мартен. 

Щороку близько 4000 учнів інтернату 6-го класу (Отен і Гренобль) віком 11-12 років  
приймають до підготовчих класів із усіх регіонів Франції, також приймаються діти громадян 
інших країн, що проживають у Франції, та діти  із-за кордону, батьки яких перебувають на 
службі держави. Більш 70% пропонованих місць у школах зарезервовані для дітей 
військових французького громадянства або резервістів.  

Так 1 березня 2006 року згідно з указом Уряду Франції було здійснено заміну терміна 
«військове училище» на термін «середня школа оборони». Фінансування шкіл здійснюється з 
бюджету Міністерства оборони,  яке надає учням загальну середню освіту,  як і інші школи 
без спеціальної військової спрямованості, знаходяться під контролем міських органів та 
національної освіти. Дані навчальні заклади виконують роль подвійного призначення. По-
перше –  учні,  які відвідують середню школу оборони,  у тому числі діти офіцерів 
Міністерства оборони та посадових осіб, отримують якісну освіту та виховання, незважаючи 
на постійну ротацію їх батьків,  а по-друге –  сім’ї отримують допомогу шляхом участі 
системи інтернатів у наданні якісної освіти.  

В основному середні школи оборони зарезервовані для дітей французького 
громадянства. Та за зверненням батьків, надається можливість бути зарахованим до класів 
середньої школи дітям військовослужбовців іноземних громадян, які обслуговують або 
відслужили у французькій армії,  за умови обов’язкової підтримки учня батьками або 
опікунами на період навчання. Існує пільгова категорія дітей, що бажають вступити до 
школи оборони, яка визначається Міністром оборони по мінімуму з числа батьків 
військових. Розподіл прийому до коледжу оборони щорічно визначається також Міністром 
оборони за пропозицією класифікаційного комітету з урахуванням наявності встановленого 
пакету документів, необхідних для вступу учня. Зарахування здійснюється за умови 
складання вступних іспитів [12, с.1]. 

Першим номером представлена національна військова школа Притані (Prytanée National 
Militaire), що знаходиться на кордонах Мен, Анжу і Турень. Вона була заснована в 1604 році 
королем Генріхом IV для виховання молоді, отримання освіти, прищеплення любові до 
науки, честі та гідності, а також заради можливості служити суспільству. Район Henri IV 
знаходиться в центрі міста, в якому знаходяться підготовчі класи для вступних іспитів до 
військово-навчальних закладів. Район Gallieni розташований на в’їзді в місто Ла-Флеш, 
околиця, у ньому знаходиться середня школа. Спочатку це були казарми, побудовані в 1876 
році для розміщення 117 піхотного полку, а з 1923 року дана площа була виділена для 
вторинних класів. Теперішня інфраструктура школи існує ще з 1950 року. Адміністрація 
середньої школи представлена заступником директора національної військової школи 
Prytanee  (La  Fleche),  який є директором та головним командиром даного району,  він 
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представляє інтереси Голови національної військової школи. Класи з першого по останній 
нараховують приблизно по п’ять сотень учнів,  які протягом усього терміну навчання,  у 
складі класу,  проживають в гуртожитку та знаходяться на системі інтернату з обладнаною 
інфраструктурою. Створення класів здійснюється за напрямом підготовки до вступу у вищий 
військовий навчальний заклад та передбачає виконання статутної дисципліни, носіння 
уніформи за встановленим кольором та фасоном, які закріплені за класами [13, с.1-3].      

Даний навчальний заклад нараховує понад чотириста років історії з дня створення та 
має багато традицій, у тому числі пов’язаних із Наполеоном, які на сьогодні є частиною 
повсякденного життя студентів. 

Друга військова школа Сен-Сір (École spéciale militaire de Saint-Cyr) французького 
Міністерства оборони розташована в муніципалітеті Сен-Сір на території військової академії 
з вартісними історично-національними цінностями та традиціями. Основна мета школи – 
надання освіти молоді, чиї батьки перебувають на службі державі, підготовка для вступу до 
вищих шкіл та підготовка молодих курсантів. Основним ідеям і традиціям підпорядковується 
процес організації навчання і системи виховання молоді як національно-демократичної на 
основі особистісних, громадських, сімейних, національних і абсолютно вічних цінностей. 
Учні військової школи готуються до вступу на конкурсній основі до вищих військово-
навчальних закладів, як їхні цивільні однолітки. Процес підготовки відрізняється від 
цивільного навчального закладу обов’язковим вивченням військових предметів та 
обов’язковими спортивними тренуваннями протягом чотирьох годин на тиждень [10, с.1].       

Третім навчальним закладом представлено військовий коледж Екс-ан-Прованс (Aix-en-
Provence),  який є спадкоємцем двох військових шкіл Рамбуйє і Сант-Іполит-дю-Фор на базі 
яких у 1934 році сформували школу Епіналь. Загальна мобілізація під час війни змусила 
змінити місце дислокації. Школа переїхала в Екс-ан-Прованс 19 грудня 1946 року та була 
розміщена в казармах Міолліс і отримала назву “Військова підготовча школа в Екс-ан-
Прованс”, з 1974 року військове училище. У 1956 році була створена військова школа 
Корніш Ліоте, яка мала підготовчі класи для військово-навчальних закладів, офіційно 
протрималася до 1999 року та була виключена із системи армійської підготовки. Свою 
нинішню назву військова школа оборони Екс-ан-Прованс здобула в 1983 році. Навчальний 
заклад знаходиться під командуванням військового полковника. Допомагають полковнику в 
управлінні навчальним закладом директор школи, якій відповідає за організацію навчально-
виховного процесу. Чисельність – 800 студентів, які розподіляються на класи відповідно до 
фаху. Навчальним процесом передбачено 6 класів: один підготовчий клас для вищої освіти 
(PECS), два класи за профілем МPSI, один клас за профілем РCSІ, секція економічних класів, 
підготовча частина літературних класів. Дана система підготовки учнів дозволяє на другій 
рік навчання перейти до класів за профілями МР, PК, PSI відповідно класів підготовки за 
фахом. Учні підготовчих економічних і літературних класів продовжують другий рік 
навчання без змін. 

За вимогами навчального закладу передбачена уніформа для учнів, яка надається 
школою. Форма одягу учнів не використовується для того щоб стерти громадську різницю 
між ними, з іншого боку таке врегулювання передбачає ввічливість і охайний зовнішній 
вигляд майбутніх військовослужбовців. Різниця між класами та роком навчання визначена 
кольором уніформи учнів [8, с.1-2].  

Одна із шести шкіл оборони французького Міністерства оборони розташована в комуні 
Отен (Сона і Луара), історичному місці, що відноситься до середньої школи семінару, до 
складу якої входить підготовче військове училище кавалерії і військова підготовча школа. 
Частина школи розміщена на території колишнього монастиря сімнадцятого століття, який 
був заснований у 1675  році епіскопом Габріель де Рокет (Отен).  У різні історичні періоди 
конструкція добудовувалась за планами архітекторів та використовувалась урядом Франції 
відповідно до потреби того часу. 

У1885 році французький уряд вирішив на базі школи створити військову підготовчу 
школу кавалерії.  До школи приймалися хлопчики віком від 13  до 18  років,  частіше всього 
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діти офіцерів кавалерії, навчання яких відносилося до військової кар’єри. Під час Першої 
світової війни всі діти були відправлені у відпустку.  У подальшому школа кавалерії 
розширювала свою військову освіту. Випускники брали участь у бойових діях. Під час війни 
відбулася передислокація школи. Після закінчення бойових дій було проведено 
реформування навчального закладу. Організація середньої школи Отен знаходиться нині у 
віданні Міністерства оборони Франції. Зарахування в класи відбувається після перевірки 
табеля серед діти військових та дітей,  батьки яких знаходяться на державній службі,   які в 
даний час стають учнями (тільки для середньої школи).  У 2012  році 15%  місць у середніх 
школах були виділені на учнів-стипендіатів, незалежно від професійної спрямованості. Для 
підготовчих класів вищих шкіл характер набору дещо інший, відмінність полягає не в 
обов’язковій приналежності батьків до військової служби та родин службовців, можуть 
прийматися діти й з інших родин. Заводиться особова справа до якої прикріплено лист 
вербування. Таким чином, ці учні починають вивчати підготовчий курс до військових 
училищ [9, с.1-2]. 

Військово-морське училище в Бресті [7] засноване в 1966 році як військово-морський 
коледж,  що на сьогодні є одним із шести шкіл французької оборони та має місію надання 
якісної військової освіти, здійснення підбору персоналу та підтримки сімей військових. 

Військово-морська середня школа поділяється на дві частини: перша частина – сама 
школа, яка включає класи перший, другий і третій за двома спеціальностями, та друга 
частина – загальноосвітні класи науково-економічного та соціального напрямку. Головна 
мета підготовчих класів для вищих шкіл полягає у підготовці учнів до вступу на конкурсній 
основі у вищі навчальні заклади різних родів військ Франції. Також передбачені класи для 
підготовки до магістратури та аспірантури. Інфраструктура навчального закладу включає 
навчальні корпуси, гуртожитки, бібліотеку, центр харчування, тренажерний зал, трек, 
спортивні споруди для занять легкою атлетикою,  регбі,  футболом.  На території школи є 
також каплиця. 

Вища військово-морська школа у другому класі навчання проводить набір 
конкурентоспроможних учнів до написання в кінці третього класу  іспитів із математики, 
французької та іноземної мов. Цей конкурс є спільним для всіх французьких військових 
училищ, за винятком учнів, що складають іспити до військово-повітряних навчальних 
закладів. Вимоги до вступу військових і цивільних учнів є спільними та представлені тестом 
із французької мови,  математики,  а також іноземної мови (англійської або німецької).  Для 
вступу за профілем НРІС учень має вибір складання іспиту між фізикою,  хімією або 
інженерними науками; за профілем МPSI – між математикою, фізикою або інженерними 
науками; за профілем CPES надається можливість до підготовки тих, хто не здатний скласти 
іспит з математики. 

Всі учні проживають за визначеними правилами інтернату, виконують роботу з 
підтримки порядку в місці проживання та прибирання закріпленої території, виконання 
військової дисципліни, правил носіння уніформи. Програма навчання та години ідентичні 
тим, які запроваджуються і в звичайних цивільних навчальних закладах. Однак більш 
ретельна підготовка викладається французькою мовою, з тим щоб краще підготувати учнів 
для участі в конкурсі Військово-морської академії. Крім того, є два обов’язкових види 
спорту – легка атлетика та плавання, які в обсязі однієї години додатково введені до 
розкладу занять. Старшокласники слідують аналогічним правилам із деякими винятками: для 
них можливий напівпансіон. 

Порівняно з цивільним навчальним закладом додатковою є одна година спортивного 
спрямування, більш ніж дві персоналізованих години для осіб, які не мають намірів робити 
військову кар’єру. Звільнення учнів із навчального закладу до дому або на екскурсії в місто, 
передбачено за графіком, у середу вдень і у вихідні дні. Учні, батьки яких не проживають за 
місцем їх навчання, знаходяться в школі за згодою батьків або опікунів.  

Додатково старшокласники військово-морської школи можуть брати участь у 
позакласних спортивних заходах з регбі, футболу, гандболу, вітрильним змаганням та інших. 
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Існує також секція з легкої атлетики та плавання. Для учнів, які залишаються цивільними 
особами, передбачено носіння мундиру та проходження військової підготовки. Передбачено 
звільнення у вихідні дні, у будні дні можливі короткі поїздки. Проїзд міським транспортом 
безкоштовній. Під час шкільних канікул учні знаходяться вдома, школа закрита [7, с.1-3].   

Повітряна 749 школа була створена в 1941 році та розташована в муніципалітеті 
Монтбоннот-Сен-Мартен (Montbonnot-Sen-Marten), поблизу Гренобля. Починаючи з 1987 
року школа була розташована на проспекті Джозефа Вальє в Греноблі,  в будівлях з 
інноваційною архітектурою. У вересні 1995 року була переведена в місто теперішньої 
дислокації, де нині її загальна площа складає 21 га. Повітряна 749 школа має складну 
організаційну структуру, що включає коледж, середню школу і підготовчі класи для 
військово-навчальних закладів.  

Лише у підготовчих класах готують учнів до вступу у навчальні заклади французької 
армії на конкурсних засадах. Особливими є класи ретранслятори, в яких відрізняється курс із 
математики. Зміна програми з математики дозволяє пройти конкурс на загальних підставах 
до всіх типів навчальних закладів.  

Коледж і школа призначені для дітей співробітників повітряної армії, в першу чергу 
для тих, хто втратив батьків при виконанні службових обов’язків, для дітей співробітників і 
студентів, які мають право на отримання стипендії. 

Інтернати для учнів структурно поділяються на три відділи: перший дивізіон – коледж, 
другій дивізіон –  середня школа,  третій дивізіон –  підготовчі класи для вступу до вищих 
шкіл. Підготовчі класи для всіх учнів є обов’язковими протягом двох циклів. Стосовно 
середньої школи учні повинні підписатися на систему піврічного кордону. Ніяка зовнішня 
причина по проходженню піврічного кордону не признається, графік звільнення варіюється 
залежно від волі учня та батьків, обов’язковим є звільнення в кожні вихідні дні. 

Спортивні складові підготовки учнів передбачають біг, плавання, силові тренування та 
інші індивідуальні види спорту. Командні види спорту  заборонені, щоб уникнути 
можливості травмування. Передбачено також навчання повітряним видам спорту, в межах 
наявності місць,  як практика польотів і стрибки з парашутом.  На відміну від інших 
підготовчих класів, учні з повітряним профілем повинні пройти дані тренування. Всі 
тренування проходять на матеріальній базі навчального закладу. Всі авіаційні патенти, 
отримані таким чином, є патенти цивільної авіації і не є військовими. Всі викладачі є 
офіцери за фахом,  які часто носять цивільну форму одягу (біла футболка з червоними 
рукавами), яка передбачена для визначення посади професора. Цивільний персонал 
представлено завучем та вчителями, які є складовою національної освіти. 

Інфраструктура для потреб учнів передбачає медичне обслуговування, яке 
забезпечується двома лікарями і кількома медсестрами, гуртожитки для учнів, офіцерів та 
персоналу, поштове відділення, перукарню, кінотеатр, басейн, пральню та інші приміщення. 
Учні носять уніформу наданою школою,  яка відрізняється між класами кольором сорочок.  
На відміну від цього учні підготовчих класів мають дотримуватися загальної дисципліни 
встановленої у Збройних Силах Франції [11, с.1-2]. 

Висновки. У Франції, як і в багатьох державах світу, військова освіта вважається 
найважливішою складовою суспільного, економічного, культурного життя країни і 
необхідною умовою безпеки країни та забезпечення її сталого розвитку. Без якісної 
військової освіти неможливе становлення демократичного суспільства, що здійснюється 
доволі активними темпами і висуває нові вимоги до рівня освіченості молодого покоління та 
початкової військової підготовки юнаків у школах різних типів оборони Франції. 

Вивчення та аналіз історичних і соціально-педагогічних передумов створення 
військово-навчальних закладах Франції як соціально-педагогічних систем засвідчує, що їх 
становленню передувала майже столітня історія від національної військової школи Притані 
(Prytanée National Militaire, 1604 р.), заснованої королем Генріхом IV для виховання молоді, 
отримання освіти, прищеплення любові до науки, честі та гідності, до її сучасних  різних 
типів зі складною організаційною структурою та інфраструктурою. 
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На основі аналізу діяльності закладів військового профілю встановлено, що зміст 
початкової військової підготовки юнаків у школах різних типів мають певні особливості у 
генеруванні та реалізації концептуальних і суспільно-прогресивних ідей, індивідуальній 
суспільно-воєнній профілізації старшокласників, вихованні патріотів і громадян Франції на 
засадах патріотизму, громадськості, відданості Батьківщині, толерантності, миру, ранньому 
виявленню й розвитку індивідуальності особистості, всебічній підтримці сімей 
військовослужбовців.  

Організація навчально-виховного процесу в школах оборони Франції базується на 
комплексному підході шляхом поєднання загальної освіти та військової організації 
життєдіяльності учнів у системі інтернату. 

Виховання в школах оборони Франції дозволяє сформувати національну свідомість, 
розвинену духовність, правову, військову та фізичну культуру, розвинути здібності та 
таланти майбутніх офіцерів Збройних Сил Франції.  
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НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА ЮНОШЕЙ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

ФРАНЦИИ 
 
Актуализированы проблемы модернизации военного образования в Украине на условиях 

патриотического воспитания старшекласников с учетом развития лицеев с усиленной военно-
физической подготовкой, рассмотрены вопросы организации и состояния современной 
начальной военной подготовки старшеклассников, проблемы учебных заведений и особенности 
организации учебно-воспитательного процесса с поддержкой ученика родителями, 
историческое развитие, педагогический опыт в школах обороны Франции всех родов войск. 
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подготовкой, школа обороны, колледж, лицей, классы подготовки, учебное заведение закрытого 
типа, учебно-воспитательный процесс, цикли подготовки, физическая подготовка, 
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BASIC MILITARY TRAINING BOYS IN SCHOOLS OF FRANCE 
 
Actualized the problems of modernization in military education in Ukraine and development of 

schools with heavy military, physical training and patriotic education for seniors.  Studied the 
organization of the modern basic military training for students, the problems of educational institutions 
and especially the organization of the educational process with student parents support, historical 
development, teaching experience in France schools of Defesсe and all armed forces. 
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УДК 37.046.16                                                       д.пед.н., проф. Плахотнік О.В. (КНУ) 
 

РОЛЬ СУЧАСНОЇ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ УФОРМУВАННІ 
ЦІЛІСНОГО СВІТОГЛЯДУ 

 
Модернізація системи освіти потребує дослідження її інноватики як міждисциплінарної 

галузі наукового знання. Основні принципи інноваційної освіти повинні бути покладені в основу 
аналізу нових функцій і нового змісту природознавчої освіти. У рамках нової парадигми 
природознавча освіта може й повинна стати соціально й особистісно значимим чинником, 
завдяки величезному змістовному, пізнавальному, світоглядному й методологічному потенціалу її 
засад. 

Ключові слова: система освіти, інноватика, природознавча освіта.  
 

Постановка проблеми. Особливості інноваційних процесів, що відбуваються в освіті, 
ставлять перед його учасниками якісно нові завдання. Своєчасне, а ще краще випереджальне, 
усвідомлення й вирішення цих завдань можливо тільки на основі глибокого аналізу тенденцій 
реформування освіти, що назріли та необхідних змін її структури, компонентного складу, 
ієрархії і взаємозв'язків компонентів, на більш глибокому рівні, зміни їхніх функцій.  

Один із ключових результатів такого аналізу складається в усвідомленні глибокої зміни 
функцій природознавчої освіти. Обґрунтуванню необхідності й сутності цього виміру і 
присвячена наша стаття. 

Особливості нинішнього етапу розвитку цивілізації пов'язані із загостренням цілого 
комплексу ключових проблем розвитку суспільства. До них відноситься економічна, 
екологічна, енергетична криза, а також наростання соціальних і національних конфліктів. 
Техногенний тип культури, що спочатку сприяв суспільному прогресу, нині активно 
породжує засоби знищення цивілізації. 

В усьому світі йде пошук нових систем освіти, більш демократичних, диверсифікованих 
і результативних з позицій інтересів особистості й суспільства. Нові вимоги до рівня наукової 
грамотності й освіченості в цілому диктуються інтересами виживання людини як біологічного 
виду та соціального суб'єкта. 

Прагнення перебороти в освіті професійну замкнутість і культурну обмеженість, 
орієнтація на широку й цілісну особистість характерні для всього світового співтовариства. В 
Україні на тлі глибоких соціальних змін з початку дев'яностих років ХХ століття система 
освіти перебуває в стадії реформування. Необхідність реформ викликана, зокрема, тим, що у 
вищій школі по цілому ряду напрямків утворився істотний розрив між глобальними 
потребами суспільства і результатами освіти:, між об'єктивними вимогами часу і загальним 
недостатнім рівнем освіченості; між професійною орієнтацією і потребою особистості в 
задоволенні різноманітних пізнавальних інтересів; між сучасними методологічними 
підходами до розвинених наук і архаїчним стилем їхнього викладання. 

Спроби модернізації вищої освіти у нас неодноразово запроваджували в шістдесяті -  
восьмидесяті роки. Однак вони не привели до серйозного успіху, оскільки не зачіпали 
концептуальних засад системи освіти. Все це привело в останні роки до появи нової освітньої 
парадигми, у рамках якої відбувається перегляд орієнтирів і пріоритетів: із примата 
прагматичних знань на розвиток загальної культури й наукових форм мислення; з історичного 
контексту становлення наукового знання на сучасні уявлення про структуру та цілісний зміст 
системи наук [1; 2]. 

Таким чином, акцент пріоритетів освіти повинен бути перенесений на розвиток 
особистісних якостей учасників освітнього процесу. 

Сформована в минулому система „підтримуючого навчання” (А. Печчеі) уже не 
відповідає вимогам постіндустріальної цивілізації,  що формується.  Щоб стати творцем і 
організатором соціального життя, людина повинна у процесі освіти розвнуити здібності до 
проективного погляду на майбутнє. Як відзначив президент Римського клубу А. Печчеі, цього 
можна досягти лише за допомогою інноваційної освіти [4]. Самі терміни: інноваційна і 
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традиційна освіта, ідея їх альтернативності були запропоновані групою вчених у доповіді 
Римському клубу в 1978 році, який звернув увагу світової наукової громадськості на факт 
неадекватності принципів традиційної освіти вимогам сучасного суспільства до особистості й 
до розвитку її пізнавальних можливостей. Інноваційна освіта трактувалося як орієнтована на 
створення готовності особистості до швидко наступаючих змін у суспільстві, як готовність до 
невизначеного майбутнього за рахунок розвитку здібностей до творчості, до різноманітних 
форм мислення, а також здатності до співробітництва з іншими людьми [4, с. 6-7]. 

Нова освітня парадигма як пріоритет вищої освіти саме й розглядає орієнтацію на 
інтереси особистості, адекватні сучасним тенденціям суспільного розвитку. 

Головним гуманістичним змістом соціального розвитку в сучасних умовах стає 
утвердження ставлення до людини як вищої цінності буття, злиття суспільних і особистих 
інтересів, створення умов для вільного розвитку кожної людини. 

Людина як самоціль розвитку, як критерій оцінки соціального прогресу являє собою 
гуманістичний ідеал перетворень, що відбуваються в країні. Поступальний рух до цього 
ідеалу пов'язаний з гуманізацією життя суспільства, у центрі планів і турбот якого повинна 
стояти людина зі своїми запитами, інтересами, потребами. 

Гуманізація як похідна від поняття «гуманізм» і «гуманність» виступає соціально-
ціннісною та морально-психологічною основою громадського життя, відносин між людьми. У 
цьому зв'язку вона характеризує й ціннісні аспекти освіти як суспільного явища. Гуманізація 
освіти відповідно може бути розглянута як найважливіший соціально-педагогічний принцип, 
що відбиває сучасні суспільні тенденції в побудові й функціонуванні системи освіти [3, с. 62]. 

За всіма цільовими функціями гуманізація освіти є умовою (фактором) гармонійного 
розвитку особистості, збагачення її творчого потенціалу, росту сутнісних сил і здібностей. 
Гуманізація освіти припускає реально функціонуючу систему, що забезпечує єдність 
безперервного загальнокультурного, соціально-морального і професійного розвитку 
особистості з урахуванням індивідуальних запитів і суспільних потреб. 

Освіту можна вважати особистісно орієнтованою, якщо з її допомогою вдається 
вирішити наступні завдання: 

- гармонізувати відносини людини із природою через освоєння сучасної наукової 
картини світу; 

- стимулювати інтелектуальний розвиток і збагачення мислення через освоєння 
сучасних методів наукового пізнання; 

- сприяти успішній соціалізації особистості через занурення в існуючу культурну, у 
тому числі техногенне й комп’ютеризоване середовище; 

- навчити людину жити в умовах насиченого й активного інформаційного середовища, 
створити умови й передумови для безперервної самоосвіти, для особистісного й професійного 
росту та для здійснення самореалізації; 

- створити умови для набуття нового рівня наукової та функціональної грамотності, 
для одержання фундаментальної базової освіти, яка дозволяє швидко й безболісно 
переключатися на суміжні галузі професійної діяльності в умовах зростаючих тенденцій 
інтегративного розвитку науки і техніки. 

Нова парадигма вищої освіти організаційно втілюється в багаторівневість і 
диверсифікованість. Однак змістові і технологічні компоненти відновлення освіти ще до 
кінця не відпрацьовані, а тому вимагають глибокого вивчення й психолого-педагогічного 
обґрунтування, без якого нові починання ризикують залишитися більш-менш успішними 
емпіричними вкрапленнями в систему традиційної освіти. 

Основні принципи інноваційної освіти можуть і повинні бути покладені в основу 
аналізу нових функцій і нового змісту природознавчої освіти. У рамках нової парадигми 
природознавча освіта може й повинна стати соціально й особистісно значимим чинником, 
завдяки величезному змістовному, пізнавальному, світоглядному й методологічному 
потенціалу її засад. 
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Нова парадигма природознавчої освіти, спираючись на її концептуально нові засади, 
повинна, разом з тим, сприяти виходу на якісно новий рівень найважливішої характеристики 
сучасної освіти -  її цілісності. 

Насамперед, необхідно констатувати, що існують певні міфи з приводу поділу функцій 
природознавчої і гуманітарноъ освіти. Довгий час, як відзначає директор інституту філософії 
РАН B.C. Стьопін, у нас складалось уявлення, що світоглядна підготовка - це справа 
суспільних наук, а природничі науки - це професійна підготовка, що неправильно в принципі 
[5, с. 56].  

Порівнюючи типи цивілізаційного розвитку, B.C. Стьопін підкреслює, що кожен з них 
характеризується особливостями відповідного йому типу культури. Ці особливості виражені 
системою фундаментальних цінностей і світоглядних орієнтирів, які можуть модифікуватися 
й варіюватися в різних національних культурах, проте зберігаючи ряд загальних ознак як 
глибинний інваріант [6, С.4]. 

Питання про пошуки нових орієнтацій, нових цінностей сучасної техногенної цивілізації 
зараз постало дуже гостро.  Саме у цьому типі цивілізаційного розвитку науки про природу 
відіграють особливу роль. Вони не лише забезпечують технологічний прогрес, вони 
формують менталітет людей, глибинні структури мислення і. таким чином, реалізують свої 
гуманітарні функції. Природничі науки формують особливий тип раціональності, 
раціональності критично-аналітичної [5, с.57]. 

Критично-аналітична раціональність, властива природознавчому знанню, важлива для 
світоглядних орієнтацій сучасної людини. Вона привчає людей до усвідомлення відносності 
систем відліку й суджень,  до обґрунтованого,  а не підказаному емоціями шляху пошуку 
рішень, до з'ясування обмеженості й модельності наших уявлень про світ, до нових уявлень 
про об'єктивність наукового знання й одиничності «правильного» рішення, до розуміння 
додатковості й альтернативності як природних, так і соціальних факторів. 

Інакше кажучи, це дуже важливий для сучасного світу, для сучасного рівня культури 
спосіб мислення. Якщо обмежити цей тип раціональності, що зараз і відбувається, то наслідки 
можуть бути найнеприємніші. 

Аналізуючи й узагальнюючи зміст подій, що відбуваються, можна стверджувати, що 
цивілізація й (культура) сьогодні зобов'язані саме природничим наукам новим змістом 
пізнання. На зміну примітивному антропоцентризму, уявленням про знання, які народжує 
якийсь сторонній спостерігач, приходить розуміння загального взаємозв'язку. 

Прийняття діалектики цілісності, включеності людини в систему - одне з найбільших 
наукових досягнень сучасного природознавства й цивілізації в цілому [7, с.67]. 

Ідеї, які в рафінованому вигляді були сформульовані в природознавстві мають 
загальнолюдське значення. Підкреслюючи це, Моісєєв М.М. сподівається, що «...коли-небудь 
філософи зрозуміють, що вивчення проблеми Людини варто починати не з вивчення 
філософії екзистенціалізму й психоаналізу, яким цивілізація також зобов'язана багато чим, а з 
вивчення висловлень Н.Бора -  одного з найбільших мислителів XX  століття (поряд з 
Ж.А.Пуанкаре, В.Вернадським, М.Хайдеггером), з вивчення принципів еволюціонізму та 
біосферно-ноосферної концепції. Адже всі цивілізаційні кризи сьогодення й майбутнього 
неможливо вирішувати поза парадигмою цілісності - цілісності суспільства, цілісності 
біосфери й, найімовірніше, цілісності Світобудови» [7, с.65-66]. 

Значний внесок у пізнання, розуміння й пояснення сучасного світу вносить синергетика 
- новий міждисциплінарний напрямок наукових досліджень [8]. Синергетичні дослідницькі 
програми останнім часом виходять далеко за межі природознавчого знання, своєї первісної 
сфери застосування. І це не випадково. Синергетика орієнтована на те, щоб виявити закони 
еволюції й самоорганізації складних систем будь-якої природи, незалежно від природи 
складових їхніх елементів. У синергетиці виникає ціла серія нових парадоксальних ідей, 
образів і уявлень, по суті справи, філолофсько-світоглядного характеру, що дає підстави 
говорити про становлення якогось нового синергетичного бачення світу. Цей світ відкритий і 
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складноорганізований, він не „став”, а „становиться”, безупинно виникаючий і змінюваний 
[8]. 

Синергетичне бачення світу припускає, що фізична, соціальна й ментальна реальність є 
нелінійною й складною. Цей істотний результат синергетичної епістемології спричиняє 
серйозні наслідки для нашої поведінки. „Слід ще раз підкреслити, що лінійне мислення може 
бути небезпечним у нелінійній складній реальності...  Ми повинні пам'ятати,  що політику й 
історію монокаузальність може вести до догматизму, відсутності толерантності й фанатизму. 
Синергетичний підхід до вивчення складних систем дає шанс запобігти хаосу в складному 
нелінійному світі й використати креативні можливості синергетичних ефектів” [8, с.21]. 

Таким чином, корінне перетворення наукової картини світу на основі досягнень 
синергетики вносить істотно нові моменти в засади наукового пошуку й впливає на всю 
сучасну культуру, даючи можливість по-новому розглядати проблему взаємозв'язків 
природознавчого і гуманітарного знання в сучасних умовах. 

Однією з вузлових загальноцивілізаційних проблем називає М.М.Моісєєв 
взаємовідношення природних і гуманітарних наук [7, с. 174]. Підкреслюючи, що сфери 
природознавчого і гуманітарного знання тісно переплетені між собою, він вважає 
помилковим і шкідливим для сучасної цивілізації їхнє протиставлення. Імовірно, поділ науки 
про природу й науку про дух, що здійснив у свій час Дильтей, було справедливо для XIX ст. і, 
можливо, для першої половини XX ст. Але зараз воно втратило свій зміст. 

Можна констатувати, що сучасний синтез досягнень різних наук протікає в умовах, коли 
все більшу роль у науковому пізнанні починають відігравати великі комплексні програми і 
проблемно-орієнтовані міждисциплінарні дослідження. 

Ця тенденція набула в науці кінця XX ст. чітко виражені риси, особливо у зв'язку з 
появою як об'єктів дослідження складних, часто унікальних комплексів, вивчення яких 
припускає спільну роботу фахівців різного профілю. 

Сучасне природознавство має справу з об'єктами, котрі так чи інакше зачіпають людське 
буття,  і теза про „ціннісну нейтральність”  знання усе більше стає неадекватним рівню його 
сучасного розвитку. 

Таким чином, сьогодні виникли принципово нові тенденції розвитку наукового знання, 
які привели до відтворення загальнонаукової картини світу як цілісної системи наукових 
уявлень про природу, людину й суспільство [6, 7, 8; 9]. Ця система уявлень, що формується на 
базі принципу глобального еволюціонізму, стає фундаментальною дослідницькою програмою 
науки на етапі інтенсивного міждисциплінарного синтезу знань. 

Насамперед варто виділити ті принципово нові ідеї сучасної наукової картини світу, які 
стосуються уявлень про природу й взаємодію з нею людини. Ці ідеї не вписуються в 
традиційне для техногенного підходу розуміння природи як неорганічного світу, байдужного 
до людини, і розуміння ставлення до природи як до „мертвого механізму”, з яким можна 
експериментувати нескінченно і який можна освоювати вроздріб, перетворюючи його й 
підкоряючи людині. 

У сучасній ситуації формується нове бачення природного середовища, з яким людина 
взаємодіє у своїй діяльності. Вона починає розглядатися не як конгломерат ізольованих 
об'єктів і навіть не як механічна система, але як цілісний живий організм, зміна якого може 
проходити лише в певних межах. Порушення цих меж приводить до зміни системи, її 
переходу в якісно новий стан, що може викликати незворотне руйнування цілісності системи. 

Прагнення розглянути людину в її зв'язку з іншим світом,  думаючи про світ як 
органічну цінність, виступає важливим світоглядним орієнтиром, здатним привести до зміни 
традиційних для техногенної цивілізації уявлень про призначення людини і її діяльності. Нові 
світоглядні ідеали ставлення до природи, засновані на новій етиці, що відкидає принцип 
панування над природою, що включає ідею, людини, та прокладає шлях до нового розуміння 
раціональності як діалогу людини з світом. 
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Діалог із природою в новому типі раціональності сполучається з ідеалом відкритості 
свідомості до різноманітності підходів, до тісної взаємодії (комунікації) різних 
індивідуальних свідомостей і менталітетів різних культур. 

Врахування перспективних інтересів суспільства й окремої особистості ставить 
відновлення природознавчої освіти в число пріоритетних завдань розвитку системи вищої 
освіти. 

Пошук шляхів удосконалення природознавчої освіти призвів на початку 90-х років до 
розробки концепції фундаменталізації освіти (О.Суханов, О.Голубєва, О.Савельєв та ін..) 

Завдання фундаментальної освіти - забезпечити оптимальні умови для виховання 
гнучкого й багатогранного наукового мислення, різних способів сприйняття дійсності, 
створення внутрішньої потреби в саморозвитку та самоосвіті протягом всього життя людини. 

Як основа фундаменталізації проголошується створення такої системи й структури 
освіти, пріоритетом якої є не прагматичні, вузькоспеціалізовані знання, а методологічно 
важливі, довго живучі й інваріантні знання, що сприяють цілісному сприйняттю наукової 
картини навколишнього світу, інтелектуальному розквіту особистості і її адаптації в 
соціально-економічних і технологічних умовах, які дуже швидко змінюються [10; 11]. 

Фундаментальна освіта повинна бути цілісною, для цього окремі дисципліни 
розглядаються не як сукупність традиційних автономних курсів, а інтегруються в єдині цикли 
дисциплін, зв'язані загальною цільовою функцією й міждисциплінарними зв'язками.  

Основну мету природознавчої підготовки студентів-гуманітаріїв слід розглядати як 
розкриття змісту цілісного світогляду на основі міждисциплінарного синтезу й еволюційно-
синергетичної парадигми. Вона реалізується в процесі: 

- формування раціонального стилю мислення; 
- використання природознавчого методу пізнання природи й суспільства; 
- досягнення синтезу історико-наукового, філософського, природознавчого і 

гуманітарного знання; 
- відтворення фізичної картини світу і її еволюції в процесі пізнання та формування 

уявлень про ідеї самоорганізації як нового світогляду; 
- усвідомлення причин зміни парадигми наукового мислення [67, с.27-28]. 
Таким чином, при розробці дидактичних моделей реалізації гуманітаризації освіти варто 

брати до уваги, що в сучасних умовах особливо затребуваний той тип знання, що перетворює 
завдання організації великої кількості предметної інформації в легко доступну для огляду 
систему змістів. Саме змістів, а не форм, як це робиться зараз у всіх науках. 

Завданням сфери освіти людини є створення максимальних умов для розкриття цього 
істинно людського, орієнтованого на цілісну організацію свідомості, і тому суто 
гуманітарного знання у всіх фундаментальних предметних областях, а не тільки в 
гуманітарних предметах [10, с.40]. 

Висновки. Отже, у сучасній освіті природознавство повинне виконувати взаємозалежні 
й взаємообумовлені функції, зокрема: 

1) загальноосвітню, що припускає формування сучасної загальнонаукової картини світу, 
уточнення й конкретизацію її специфічних рис, систематизацію й узагальнення знань з 
найважливіших напрямків розвитку сучасної науки як особливої сфери культури,  яка 
взаємодіє з іншими її сферами; 

2) світоглядну, котра включає формування цілісної, багаторівневої, складно 
організованої системи поглядів і уявлень про єдність світу й місце людини в цьому світі, що 
визначає ставлення людини до світу,  до інших людей і самої себе,  що формує раціональну,  
адекватну й відповідальну орієнтацію людини у природі та соціумі; 

3) методологічну, що припускає оволодіння сучасними методами виявлення і наукової 
постановки проблем, пошуком або розробкою методів їхнього вирішення, умінням оцінити 
знайдені рішення з позицій вірогідності, можливості підтвердження їхньої точності й 
оптимальності, і, у цілому, організації й побудови практичної діяльності людини в динамічно 
мінливих соціокультурних умовах; 
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4) інтегративну (загальнокультурну), що орієнтує на обґрунтування закономірного 
об'єднання досягнень природних і гуманітарних наук на основі сучасної загальнонаукової 
картини світу й інших сфер культурної творчості, що формує нові універсалії культури й нові 
системи ціннісних пріоритетів нетрадиційних стратегій людської життєдіяльності. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЕ ФУНКЦИИ СОВРЕМЕННОГО 
ЕСТЕСТВОВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Модернизация системы образования требует исследования ее инноватики как 

междисциплинарной отрасли научного знания. Основные принципы инновационного 
образования должны быть положены в основу анализа новых функций и нового содержания 
природоведческого образования. В рамках новой парадигмы природоведческое образование 
должно стать и личностно значимым фактором, благодаря глубокому содержательному, 
познавательному и методологическому потенциалу его основ.  

Ключевые слова: система образования, инноватика, природоведческая образование. 
 

Ph.D. Plakhotnik O.V. 
EDUCATION AND DEVELOPMENT FUNCTIONS OF NATURAL SCIENCE STUDYING 
 
Modernization of an education system requires its novation research as interdisciplinary branch of 

scientific knowledge. Fundamental principles of innovation education should be assumed as a basis of 
analysis of new functions and new content of naturalists’ education. In the context of new paradigm 
naturalists’ education should become personally significant factor owing to deep, substantial, cognitive 
and methodological potential of its bases. 

Keywords: education, innovation, natural education. 
 



 328 

УДК 371                                                                               Расулов И.М. (Кокадский ГПИ, 
 г. Ташкент, Узбекистан) 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 
В статье освещены особенности процесса развития культуры проектирования учащегося 

(студента) на основе творческого использования компьютерной технологии, раскрыта 
сущность организационно-технологических сторон процесса педагогической деятельности. 

Ключевые слова: компьютерная технология, творческое использование компьютерной 
технологии, форма обучения, форма деятельности, процесс развития культуры проектирования 
учащихся (студентов), компоненты педагогической деятельности, творческий подход. 

 
Введение. ХХI век вошел в историю человечества как «век информации». Информация 

сегодня рассматривается во всех сферах жизни общества (социальной, экономической, 
культурной и др.)  не столько как средство общения,  но и как продукт бизнеса.  Роль 
компьютерных технологий и всемирной сети в распространении информации среди 
субъектов неизмеримо высока.   В этой  связи особое значение приобретает разумное и 
целенаправленное использование информации. Вопросы эффективного, рационального 
использования информации, воспитания информационной культуры пользователей, 
особенно молодежи, глубоко волнуют общественность и, в первую очередь, педагогических 
работников образовательных учреждений. Для решения данной проблемы необходимо 
обучать получателей образования «оптимальному общению» с компьютерными 
технологиями. В обучении учащейся молодежи «правильному общению» учителю следуют 
использовать различные педагогические формы. Для начала разберемся с тезаурусом 
понятий «форма обучения», «форма воспитания», «форма деятельности». 

Форма (араб. «шаклун» означает «вид», «образ») воспринимается как внешний вид, 
состояние вещи, тела, объекта [4, с. 537]. «Форма обучения» трактуется как 
«организационная структура процесса обучения» [1, с. 237]. Понятие «форма воспитания» 
близко к предыдущему,  но выделяются аспекты образования воспитательный и 
дидактический. И.П. Подласый акцентирует внимание на формулировке «внешний вид 
определенного процесса» [2]. На протяжении многих лет исторического развития в 
различных философских теориях постоянно исследовались вопросы о неразрывной связи 
содержания и формы, степени их соотношения. Естественно поэтому, что формы обучения и 
воспитания, дидактические и воспитательные цели, задачи и принципы определяются на 
основе содержания и представляют собой неразрывное единство. По мнению И.П. 
Подласого, содержание указывает на то, что нужно изучать, воспитывать, форма же 
показывает как, какими путями реализовать содержание. Понятно, что изменение 
содержания влечет за собой изменение формы и наоборот. Содержание формирует, форма 
же дополняет содержание. Но ведущая роль остается за содержанием. Выбор форм обучения 
и воспитания непосредственно связан с дидактическими и воспитательными принципами, 
которые должны не только полностью соответствовать форме обучения и воспитания, но и 
помогать в достижении эффективности и ожидаемых результатов в педагогическом  
процессе. При определении (или выборе) форм обучения и воспитания необходимо 
учитывать: цель обучения (воспитания), содержание, задачи (образовательные и 
воспитательные), их направленность, возраст, количество учащихся; уровень обученности 
(воспитанности), жизненный опыт, традиции ученического коллектива, расположение 
образовательного учреждения, его техническое и материальное обеспечение, региональные 
особенности, учебно-технологическую оснащенность учебного заведения, 
профессиональный уровень, опыт и квалификацию педагогического коллектива.  
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В выборе форм деятельности, направленной на организацию учебно-воспитательного 
процесса и самообразования, велика роль учителя. Большое значение в этом процессе имеет 
правильное понимание смысла определения «форма деятельности». 

Форма деятельности – внешний вид, состояние системных, комплексных действий со 
стороны социального субъекта. Если принять во внимание, что наиболее важными 
показателями деятельности являются сознательность, целевая направленность, 
результативность (эффективность) и социальные особенности, то формам педагогической 
деятельности должны быть присущи конкретность цели, выбор эффективных методов и 
средств и обязательно общественная значимость результатов труда. В свете 
вышеизложенного в статье предполагается раскрыть сущность процесса получения 
ожидаемых  результатов. 

На всех этапах развития общества основными видами деятельности являлись 
организация, производство, оказание услуг, управление и общественная сфера (обучение, 
воспитание, оказание помощи). С этих позиций оценивается и педагогическая деятельность,  
направленная на развитие культуры проектирования личности с помощью  творческого 
использования компьютерной технологии. В такой педагогической деятельности должны 
найти отражение дидактические и воспитательные аспекты. Задача учителя в данном 
процессе – ознакомить учащихся со всеми (необходимыми) возможностями компьютерной 
технологии, дать о ней достаточно полное понятие, с точки зрения воспитания, формировать 
у учащихся творческий подход, знания, умения и навыки (ЗУН) культуры проектирования, 
соблюдая этапность, последовательность и системность. Успешность процесса развития 
культуры проектирования на основе творческого применения компьютерных технологий в 
современных условиях является актуальной задачей, так как её решение способствует 
удовлетворению социальных запросов общества. 

Реализация задач, связанных с формированием культуры проектирования у учащихся  
осуществляется по нескольким направлениям (этапам). 

I. Организация. Деятельность учащихся непосредственно связано с выполнением 
определенных заданий. Прежде всего, учитель определяет дидактические и воспитательные 
задачи развития культуры проектирования у учащихся (студентов) на основе творческого 
использования компьютерной технологии. Эти задачи, как было сказано выше, определяются 
исходя из содержания.  

На организационном этапе внимание учителя направлено на следующие 
педагогические действия: 

– разъяснение видов компьютерных услуг, сущности творческого подхода, основ 
культуры проектирования; 

– правильная организация в методическом плане педагогической деятельности, а 
именно: определение  основной цели, которая заключается в формировании у учащихся 
культуры проектирования с одновременным развитием творческих способностей с помощью  
компьютерной технологии; 

– обоснование содержания педагогической деятельности, направленной на развитие 
культуры проектирования учащихся (студентов). Компонентами данной деятельности 
являются: основополагающие принципы, теоретические и практические идеи, осознанный 
выбор эффективных форм, методов, средств и методик, составление проекта дидактического 
процесса, разработка плана или сценария воспитательного мероприятия, подготовка 
комплекса заданий дидактического или воспитательного характера, анализ и контроль 
деятельности учащихся, определение критериев оценки; 

– установление сотрудничества между учителем и учащимися в учебно-воспитательном 
процессе (при этом обращается внимание на то, когда и в какой форме организуются 
сотрудничество, практические работы, и как реализуется сотрудничество учителя и 
учеников); 

– отбор самых эффективных методов и методик, органически связанных с содержанием 
практических заданий; 
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– обеспечение практического выполнения проекта дидактического процесса, плана или 
сценария воспитательного мероприятия (учащихся необходимо обеспечить указаниями, и 
инструкциями или образцами по составлению проектов, планов, сценариев учебно-
воспитательных мероприятий).       

Очень важно определить, в какой форме организует свою деятельность учитель в 
процессе развития культуры проектирования учащихся (студентов). Изучение 
педагогической практики, наблюдения за деятельностью учащихся убеждают, что 
эффективными формами зарекомендовали себя творческие работы, выполняемые 
индивидуально, в группе или коллективно, представление (презентация) проектов, выставки 
творческих работ «Школы мастерства». 

II. Направленнось. Каждый педагог стремится создать необходимые условия для того, 
чтобы в процессе развития културы проектирования у учащихся с помощью компьютерных 
технологий субъект раскрыл свои внутренние возможности, проявил способности. И очень 
важно при этом, насколько психологически комфортной будет обстановка в коллективе. 
Поэтому необходима заинтересовать учащихся содержанием и организацией работы в микро 
и макрогрупах, где бы каждый учащийся нашел своё место и определил свою степень 
участия в достижении общей цели в условиях взоимопонимания и взоимоподдержки. Такая 
совместная работа поможет учащемуся (студенту) удовлетворить свои потребности и 
научиться уважать себя. Это и есть процесс всестороннего совершенствования, достижения 
социальной зрелости. 

Процесс развития културы проектирования учащихся средствами компьютерной 
технологии требует от учителя индивидуального подхода к каждому учащемуся с учетом его 
личностных качеств, возрастных и психологических особенностей. Педагог должен 
поддерживать и уважать точку зрения, идеи и мысли своих учеников (разумеется, если они 
не противоречат здровому смыслу). И учебные задания для учащихся учителю следует 
предлагать дифференцированно (с индексом сложности), в зависимости от возможностей и 
способностей учащихся. Тогда на занятиях учащиеся не будут скучать,  так как 
поддерживается их интерес, появляется уверенность, и можно надеяться на положительный 
результат.  

III. Представление информации. В рассматриваемом нами процессе развития 
культуры проектирования учащихся средствами компьютерных технологий особое значение 
имеет представление учащимся информации. Это могут быть следующие виды информации: 

1. информация в рамках учебного материала; 
2. информация, содержащая сведения о педагогических принципах; 
3. информация о видах компьютерных услуг, сущности и приемах творческого 

подхода, о культуре  проектирования и развитии способностей, связанных с ней; 
4. сведения о личности учащегося (студента). 
Информация, используемая в педагогической деятельности учителя, должна быть 

предметной, помогать в правильной организации познавательной деятельности учащихся и 
разумном руководстве ею, в объективной оценке результатов. Информация, передаваемая 
учителем, используется как средство, способствующее приобретению жизненного опыта, 
овладению ЗУН; 2) как источник и стимул к организации деятельности; 3) как способ 
достижения эффективности деятельности.  

В зависимости от цели сообщения информация учителя может иметь научно- 
теоретический (обогащение сознания учащихся) или практико-методический (мобилизация 
на практические действия) характер. Научно-теоретическая информация  содержит научные 
знания по предмету, опорные понятия, пояснения, комментарии. В практико-методической 
информации представлены указания, образцы, тренировочные упражнения и т.п. 

IV. Контроль. При осуществлении контроля в процессе развития культуры 
проектирования ученика (студента) учитель не должен придерживаться авторитарного 
подхода. Напротив, педагог в основном наблюдает за правильностью выполнения задания, 
если обнаружит ошибку, то постарается помочь исправить её, при необходимости дает 
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практико-методический совет, отмечает правильность или ошибочность решения. Следует 
подчеркнуть, что в данном процессе роль учителя сводится не столько к контролю, сколько к 
созданию возможности практической реализации проекта или другого задания.  Для 
проведения опосредованного контроля (то есть не через учителя) можно использовать 
возможности отдельных объектов и субъектов. В качестве «средств контроля» могут 
выступать компьютерные технологии, специальные листы контроля, технологические  
карты, перфокарты (объект), а также учащийся (студент), группа, коллектив (субъект). 

В ходе педагогического наблюдения учитель держит в поле зрения следующие 
аспекты: 

1. Соответствие выбранного предмета деятельности важности поставленной задачи  
(например, подготовка учащихся к работе в малых группах или коллективе; творческие 
проекты, готовность к созидательной (конструкторской) работе. 

2.  Возможность наиболее полного отслеживания хода выполнения (например, отбор 
учебных тестов с помощью компьютера). 

3. Отбор критериев и показателей для осуществления наблюдения (например: 
внимательное изучение учеником (студентом) содержания учебного или воспитательного 
задания; выдвижение собственных идей или решений при обсуждении задания в малых 
группах; выполнение учеником определенной части задания при совместной работе в группе 
или коллективе установление отношений сотрудничества с другими учащимися;  оказание 
помощи товарищам по группе; проявление особой активности в ходе решения задания; 
возложение ответственности на себя в выступлении с информацией по поводу решения 
задачи и др.). 

4.  Выделение учащихся, которые требуют особого внимания в процессе 
педагогического наблюдения. 

5.  Прогнозирование возможных ошибок со стороны учащихся и мер по их 
исправлению. 

6.  Подготовка к фиксированию результатов непосредственного контроля. 
V. Анализ результатов и оценка эффективности деятельности учащихся 

(студентов). 
Учитель должен уделить серьезное внимание анализу выполненных учащимися работ в 

процессе развития у них культуры проектирования, подробно ознакомить учащихся с 
состоянием выполнения учебных заданий. Успешность решения заданий свидетельствует о 
достижении учителем намеченной цели, эффективности его педагогической деятельности. 
Результативность процесса развития культуры проектирования проявляется в следующем:1) 
в показателях усвоения учащимися ЗУН; 2) в уровне социальной зрелости ученика 
(студента); 3) в правильности методических сторон педагогической деятельности, 
эффективной организации  донного процесса; 4) в профессиональном мастерстве учителя;  5)  
в выполнении важного социального заказа  по воспитанию гармоничной личности. 

VI. Диагностика (разработка перспективного плана, создание тактического 
проекта). В последние годы обращается особое внимание в области обучения и воспитания 
на прогнозирование педагогических процессов. Их состояние, устойчивые тенденции 
развития дают возможность определять перспективные задачи. Педагогическая диагностика 
означает изучение, оценивание, направленность и исправление (одновременно) деятельности 
ученика, учителя или руководителя образовательного  учреждения на уровне процесса или 
ситуации [3]. 

Прогностика педагогического процесса развития культуры проектирования личности 
средствами компьютерной технологии включает в себя вооружение учащихся информацией 
об услугах компьютерных технологий, о сущности и видах творческих подходов; культуре 
проектирования и развитии соответствующих способностей путем организации творческих 
работ, проектов, подготовки презентаций. При этом должна соблюдаться преемственность и 
связь между существующим положением и перспективой. Учителя в этом процессе могут 
опираться на работы и методики по педагогической диагностике: «Диагностика уровня 
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полученного образования», «Диагностика зоны ближайшего и отдаленного развития» (П.И. 
Третьяков); «Диагностика уровня усвоения системы знаний», «Диагностикауровня 
подготовки учащихся с материалами учебных текстов» (Г.А. Русский) [3]. 

Использование принципов педагогической диагностики и ведущих идей, изложенных в 
названных пособиях дает возможность создавать авторские проекты и методики. 

Выводы. Таким образом, процесс развития культуры проектирования учащегося 
(студента) на основе творческого использования компьютерной технологии достаточно 
сложен и требует соответствующей подготовки учителя. Для того чтобы процесс был 
эффективным, необходимо уделять внимание организационно-технологическим сторонам 
педагогической деятельности учителя. Они заключаются в организации, направленности, 
представлении информации, контроле, анализе результатов и оценке эффективности 
деятельности учащихся (студентов) и диагностике (разработке перспективных планов, 
создании проекта тактики). Серьезный подход к каждому из названных аспектов 
педагогической деятельности позволит достигнуть намеченной цели.  
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ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

 
У статті висвітлено особливості процесу розвитку культури проектування учня 

(студента) на основі творчого використання комп'ютерної технології, розкрито сутність 
організаційно-технологічних сторін процесу педагогічної діяльності.  

Ключові слова: комп'ютерна технологія, творче використання комп'ютерної технології, 
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компоненти педагогічної діяльності, творчий підхід. 

 
 

Rasulov I.M. 
ORGANIZATIONAL CULTURE OF TECHNOLOGICAL ASPECTS OF DESIGN PERSON 
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In this article highlights the features of the process of cultural development design student based on 

the creative use of computer technology, reveals the essence of organizational and technological aspects 
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КВАЗІПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 

У статті розкрито можливості використання квазіпрофесійної діяльності як сучасної 
технології професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Проаналізовано досвід 
упровадження різноманітних форм та методів квазіпрофесійної діяльності у навчальний процес 
педагогічного університету з метою формування професійної компетентності майбутніх 
учителів іноземних мов.  

Ключові слова: професійна компетентність, професійна підготовка, квазіпрофесійна 
діяльність, учитель іноземної мови.  

 
Постановка проблеми. Модернізація системи вищої педагогічної освіти України в 

контексті Болонського процесу вимагає оновлення діяльності вищих навчальних закладів із 
урахуванням національних надбань та європейського досвіду професійної підготовки 
конкурентоспроможних компетентних педагогічних фахівців.  

Сучасні вимоги соціального замовлення вимагають принципово нових підходів до 
організації навчання, зокрема, у сфері професійної підготовки вчителів іноземної мови. Для 
досягнення поставленої мети необхідним є пошук шляхів, засобів і методів активізації 
пізнавальної діяльності майбутніх фахівців, і на цьому підґрунті, розвиток їх творчого 
мислення та самостійності. З огляду на означену проблему модернізації системи педагогічної 
освіти виникає необхідність заміни традиційного репродуктивно-знаннєвого навчання  
спеціалістів на активне, індивідуально-творче. Реалізація активного характеру навчання має 
мобілізувати процес набуття соціально та особистісно необхідних інтелектуальних і 
технологічних знань, сприяти творчому формуванню професійного становлення майбутніх 
фахівців. 

Згідно з вимогами Державного освітнього стандарту випускник вищого навчального 
закладу за спеціальністю «Іноземна мова» повинен бути здатний: вести професійну 
діяльність в іншомовному середовищі; аналізувати свої можливості; здобувати нові знання, 
використовуючи сучасні інформаційні освітні технології; вміти ставити мету і 
сформулювати завдання, що пов'язані з реалізацією професійних функцій; методично і 
психологічно бути готовим до кооперації в роботі з колегами;  до зміни виду й характеру 
власної професійної діяльності, роботи над міждисциплінарними проектами тощо. 

Мета статті – розглянути основні форми квазіпрофесійної діяльності, що 
використовуються у процесі професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови. 

Аналіз досліджень і публікацій. До проблеми квазіпрофесійної діяльності зверталося 
чимало науковців, зокрема Н. Бакаєва, А. Балаєва, М. Бірштейн, Я. Бєльчикова, 
А. Вербицький, В. Галушко, І. Демченко, Н. Дем’яненко, Ю. Друзі, О. Єфремова, 
І. Зязюн, В. Коваленко, В. Коткова, М. Крюкова, Е. Маслико, І. Мамардашвілі, С. Пістряк, 
А. Смолкіна, О. Штепа, П. Щербань та ін. Окремі питання впровадження контекстного 
підходу в навчальний процес розглядали М. Боброва, Н. Борисова, Л. Гусак, B. Зілкевічус, В. 
Король, С. Кучеренко, В. Кругліков, М. Мащенко, М. Тиріна, О. Тумашева, А. Федорова, 
Ж.  Холодов, М. Шубік та ін.; в зміст професійної діяльності – В. Бондар, І. Зимня, В. 
Кальней,  О.  Овчарук,  О.  Пометун,  О.  Савченко,  А.  Хуторський,  С.  Шишов та ін.  Деякі 
аспекти професійної підготовки майбутніх вчителів іноземної мови досліджували В. Баркасі, 
О. Бердичівський, Т. Долгова, Т. Комарницька, Т. Єрьоменко, М. Князян, С. Ніколаєва, 
Л. Таланова, О. Трубіцина та ін.  

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукової літератури та наявного досвіду 
підготовки фахівців у системі вищої освіти показав, що однією з найбільш істотних причин 
недостатнього рівня професійної компетентності випускників факультету іноземних мов є 
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спрямованість традиційного навчання на засвоєння теоретичних знань, а не на набуття 
практичних навичок майбутньої професійної діяльності.  

Недостатня ефективність традиційного навчання майбутніх педагогів спонукає 
науковців до пошуку більш дієвих технологій формування професійної компетентності. В 
якості одного з важливих шляхів розв’язання  означеної проблеми виступає посилення 
практичної спрямованості навчання, об'єднання теоретичної і практичної складових 
підготовки майбутніх учителів іноземної мови. Ця задача може бути розв’язана шляхом 
упровадження контекстного підходу в процес професійної підготовки, що забезпечує 
природний зв'язок одержуваних знань з майбутньою педагогічною діяльністю. 

Наукове обґрунтування основних концептуальних положень контекстного навчання 
було здійснено А. Вербицьким. Їх апробація в навчальному процесі вищої школи дозволила 
йому переконливо довести, що стратегічним напрямком інтенсифікації або активізації 
навчання є не збільшення обсягу переданої інформації, її пресування або прискорення 
процесів зчитування, а створення дидактичних і психологічних умов усвідомленості 
навчання, включення в нього студента на рівні не лише інтелектуальної, а й особистісної та 
соціальної активності. 

Варто зазначити, що контексний підхід до цього часу використовувався обмежено і 
недостатньо досліджений в педагогічній теорії підготовки майбутніх учителів іноземної 
мови. Основною проблемою професійної підготовки є перехід від актуально здійснюваної 
навчальної діяльності студента до засвоєння ним професійної діяльності: у межах одного 
типу діяльності необхідно сформувати принципово інший. Зафіксувавши відрив 
теоретичного навчання від майбутньої педагогічної практики, з одного боку, і неможливість 
перенести саму практику в стіни навчального закладу, з другого, деякі науковців дійшли до 
висновку про необхідність проміжної ланки між навчальною та власне професійною 
діяльністю. У психологічних джерелах така діяльність  опосередковано отримала назву 
«квазіпрофесійна», тобто діяльність студента, яка є навчальною за формою й професійною за 
змістом, що являє собою трансформацію змісту й форм навчальної діяльності в адекватні їм, 
гранично узагальнені, зміст і форми професійної діяльності [1; с. 6].   

Наведемо коротку характеристику квазіпрофесійної діяльності, яку, на нашу думку, 
найбільш доцільно використовувати у процесі професійної підготовки майбутніх учителів 
іноземної мови. 

А. Вербицкий, Н. Бакшаєва виділяють три базові форми діяльності й деяку кількість 
проміжних. Базовими виступають: навчальна, квазіпрофесійна, навчально- професійна 
діяльності. Проміжними є будь-які форми – традиційні й нові, що відповідають специфіці 
мети і конкретного змісту навчання на відповідному етапі навчання.  

Отже, квазіпрофесійна діяльність є проміжною, підготовчою формою у процесі 
професійної підготовки, яка має на меті практико-орієнтовне теоретичне навчання, що 
здійснюється завдяки моделюванню цілісних фрагментів педагогічної діяльності через ігрові 
та проектні форми і методи. Проблема моделювання педагогічних ситуацій була предметом 
вивчення у працях В. Зінченко, І. Зязюна, Р. Дорогих, В. Семиченко, П. Щербаня та інших 
науковців. Дослідники стверджують, що процес підготовки майбутніх учителів, зокрема й 
учителів іноземних мов, – це набуття досвіду гнучкої та адекватної поведінки з учнями. 

Одним із найбільш ефективних способів такої підготовки є моделювання педагогічних 
ситуацій, адже професійно-педагогічна спрямованість особистості майбутнього педагога 
формується на основі перебудови її ставлення до соціальних цінностей, суспільних 
принципів, навчання та майбутньої професійної діяльності. 

В. Зінченко зазначає, що «однією з особливостей сучасної вищої педагогічної освіти є 
створення передумов, які б дозволили студентові – майбутньому фахівцеві – перейти від 
навчання до професійної діяльності. Модель діяльності, безперечно, є прикладним 
дослідженням, оскільки обумовлена заздалегідь визначеною метою та орієнтована на 
практичне застосування результатів. Тому створення моделі діяльності повинно 
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здійснюватись на основі комплексного, міждисциплінарного підходу, що забезпечує 
дослідження діяльності фахівця як цілісної системи» [5, с. 81].  

До таких форм навчання, які моделюють професійну діяльність, належить 
квазіпрофесійна діяльність (квазі – від лат. quasi – якби, немов), у якій студенти виходять за 
межі опрацювання вузької теми заняття, шляхом включення в моделювання реальних 
ситуацій, в яких розв’язують  професійні завдання та питання професійної взаємодії. 
Квазіпрофесійний досвід сприяє розвитку у студентів не лише пізнавальної активності, а й 
професійної мотивації [5].  

Задається напрям діяльності студентів від навчальної до професійної, що пов’язано із 
трансформацією загальних інтересів, потреб, мотивів у пізнавально-професійні, оскільки 
кожна змодельована ситуація потребує від майбутнього фахівця активної пізнавальної 
діяльності та творчого пошуку.  

П.  Щербань відводить провідне місце серед форм і методів активного навчання 
педагогічним іграм, які передбачають імітаційне моделювання проблемних і психолого-
педагогічних ситуацій зі шкільного життя. Навчально-педагогічну гру будь-якого виду 
науковець розуміє як практичну групову вправу з вироблення оптимальних рішень, 
застосування методів і прийомів у штучно створених умовах, що відтворюють реальну 
психолого-педагогічну ситуацію на заняттях у школі [9, с. 15]. Навчально-педагогічні ігри, 
що містять потенціал щодо формування професійно-педагогічної спрямованості майбутнього 
вчителя, мають свої якісні характеристики й особливості.  

Так, у навчальному процесі ДВНЗ „Переяслав-Хмельницуький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди” широкого використання набули ділові та рольові 
ігри. Ділові ігри імітують професійну діяльність, пов’язану з управлінням навчально-
виховного процесу,  тоді як рольова гра передбачає розвиток у студентів аналітичних 
здібностей, формування умінь приймати правильні рішення в різних психолого-
педагогічних.  

Отже, припускаємо, що використання ділових та рольових ігор у навчально-виховному 
процесі є ефективними методами квазіпрофесійної підготовки майбутнього вчителя 
іноземних мов. Розрізняють такі види навчально-педагогічних ігор: аналіз конкретних 
психолого-педагогічних ситуацій та аналіз інцидентів, мозкова атака, ігрове проектування.  

На нашу думку, в процесі формування професійно-педагогічної спрямованості 
майбутніх учителів іноземних мов доцільно використовувати ділові ігри, оскільки вони за 
своєю специфікою здатні виявляти та впливати на розвиток певних професійно-особистісних 
якостей, наявність яких допоможе майбутнім фахівцям в управлінні навчально-виховним 
процесом у майбутній професійній діяльності.  

При цьому Г. Гунда та В. Сагарда зазначають, що, незважаючи на розмаїття форм, які б 
надали студентам можливість експериментувати та аналізувати педагогічні явища, лише 
окремі з них включені в програму підготовки вчителів [2, с. 50].  

Метод педагогічного впливу з позиції змістовності надає можливість студенту набути 
досвіду майбутньої професійної діяльності,  допоможе усвідомити,  що ж він може сьогодні 
(самодіагностичний аспект) і дати інформацію для роздумів про майбутнє. 

Включення студентів у ситуації професійної спрямованості створює умови, в яких 
майбутні вчителі одержують можливість самостійно аналізувати педагогічні процеси, 
встановлювати зв’язки між явищами, педагогічними впливами й відповідними реакціями 
учнів, усвідомлювати логічні зв’язки, послідовність дій, зіставляти раніше вивчене з новими 
знаннями й використовувати їх для розв’язання педагогічних завдань [9, с. 79].  

Ефективним виявився метод активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, 
що характеризується такими ознаками: наявністю конкретної ситуації, розробкою 
колективом (підгрупами або індивідуально) варіантів розв'язання ситуацій, їх публічним 
захистом, підведенням підсумків і оцінкою результатів. 

Розрізняють декілька видів ситуацій:  
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1) ситуація–проблема, яка є описом реальної проблемної ситуації (забезпечує пошук 
ефективних шляхів розв’язання ситуації);  

2) ситуація–оцінка, яка окреслює положення, висновок із якого вже знайдено розв’язок 
(спонукає до критичного аналізу ухвалених рішень, надання мотивованого висновку щодо 
ситуації та шляхів її розв'язання);  

3) ситуація–ілюстрація – описує ситуацію та пояснює причини її виникнення, подає 
процедуру її розв’язання (оцінка ситуації в цілому, проведення аналізу шляхів її розв'язання, 
висловлення згоди/незгоди);  

4. Ситуація–попередження передбачає застосування вже ухвалених раніше рішень, з 
огляду що ситуація має тренувальний характер,  є ілюстрацією до тієї або іншої теми 
(здійснення аналізу ситуації та знайдених розв’язків із використанням раніше набутих 
теоретичних знань) [8, с. 102]. 

Метод конкретних ситуацій призначений для того,  щоб допомогти студенту краще 
розібратися у процесі навчання. У більшості випадків не існує єдиного правильного 
розв’язку. Одночасне існування кількох альтернативних рішень і можливість вибору 
формують у студента певну гнучкість підходу до розгляду організаційних проблем. Цей 
метод активного навчання контекстного типу спрямовано на розвиток поведінкових умінь як 
професійного, так і соціального характеру і припускає введення певних елементів 
театралізування. У якості матеріалів для розігрування ролей виступають, зазвичай, типові 
професійні ситуації, у процесі розв’язання яких формуються професійні навички й уміння 
майбутніх учителів, тобто відбувається відпрацювання дій гравців у заданих умовах.  

Умовно можна виділити кілька типів ігор. Розігрування ролей – метод навчання за 
характером імітованої ситуації, кількістю дійових осіб, однозначністю прийнятих рішень, 
контролю ситуації та поведінки дійових осіб. Ігрове проектування є практичним заняттям, 
сутність якого полягає в розробці різних видів проектів в ігрових умовах,  де максимально 
відтворюється реальність. Цей метод характеризується високим ступенем поєднання 
індивідуальної та групової роботи студентів. Створення загального для групи проекту 
вимагає, з одного боку, знання технології процесу проектування, а з іншого, умінь 
спілкуватися і підтримувати взаємини між учасниками проекту для розв’язання професійних 
питань.  

Ігрове проектування може перейти в реальне, якщо його результатом буде розв’язок 
конкретної практичної проблеми, а сам процес буде перенесено в умови реального 
навчального процесу школи.  

Дидактична гра – це форма організації цілеспрямованої взаємодії всіх її учасників, що 
динамічно розвивається при педагогічному керівництві; її метою є формування у студентів 
уміння вже в процесі навчання у вищому навчальному закладі поєднувати теоретичні знання 
з практичною діяльністю. Характерними ознаками дидактичної гри є моделювання ситуації 
навчального характеру та приняття навчально-виховних рішень, розподіл ролей між 
учасниками гри, різноманіття рольових цілей під час вироблення рішення, взаємодія 
учасників гри, наявність спільної мети, колективне приняття рішень; багатоальтернативність 
рішень; наявність системи індивідуального чи групового оцінювання діяльності учасників 
гри [4, с. 31].  

Використання ділових та рольових ігор, на відміну від традиційних занять, створює 
емоційно-комфортну атмосферу, стан захоплення, де учасники гри забувають про все, 
повністю входячи в свої ролі. Впровадження ігрової методики у процес вивчення 
педагогічних дисциплін вважаємо одним із перспективних шляхів забезпечення педагогічної 
взаємодії, удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів. Навчально-педагогічні 
ігри є суттєвим чинником проникнення і занурення в багатий світ професії вчителя, а участь 
у них – усвідомленням власного професійного вибору і відповідальності за цей вибір. 

Висновки. Отже, оптимальність процесу професійного становлення майбутніх 
учителів іноземної мови значною мірою забезпечується за рахунок використання в 
навчальному процесі квазіпрофесійної діяльності, яка дає змогу студенту виявити творчу 
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активність, привчає до відповідальності та спрямовує їх зусилля на досягнення мети, сприяє 
формуванню педагогічної культури, вихованню самостійності, наполегливості, 
самоконтролю, витримки, культури спілкування, що становлять основу успішної 
педагогічної діяльності та є складовими професійної компетентності. 
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КВАЗИПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 
В статье раскрыты возможности использования квазипрофессиональной деятельности 

как современной технологии профессиональной подготовки будущих учителей иностранных 
языков. Проанализирован опыт внедрения различных форм и методов квазипрофессиональной 
деятельности в учебный процесс педагогического университета с целью формирования 
профессиональной компетентности будущих учителей иностранных языков. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, профессиональная подготовка, 
квазипрофессиональной деятельность, учитель иностранного языка. 
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KVAZIPROFESSIONALNAYA ACTIVITY AS MODERN TECHNOLOGY TRAINING OF 
FUTURE TEACHERS OF FOREIGN LANGUAGES 

 
In the article reveals the possibility of using quasiprofessional activity as modern technology 

training future teachers of foreign languages. The experience of the introduction of various forms and 
methods of quasiprofessional activities in the educational process Pedagogical University for the purpose 
of formation of professional competence of future teachers of foreign languages.  

Keywords: professional competence, training, quasiprofessional activity, the teacher of a foreign 
language. 

 

http://www.library.by/portalus/modules/psychology/


 338 

УДК 355.233.231.1(045)                                                               к.пед.н., доц. Уліч В.Л. (ВІКНУ) 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ВОЇНА-ПАТРІОТА В 
УМОВАХ ВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 

 
У статті розглядаються основні аспекти зміни формування в учасників спеціальних 

операцій почуття патріотизму та як наслідок – виграш або поразка під час їх проведення. Звідси 
виникає необхідність перегляду педагогічних та громадських цінностей, що дасть змогу науково 
обґрунтувати методи та способи формування у молоді справжнього патріота, захисника своєї 
Батьківщини, з’ясувати в чому полягає проблема різкої підміни понять “патріот” на “сім’янин” 
в реальному бою та визначити місце і роль держави, громадських інститутів у військово-
патріотичному вихованні підростаючого покоління. 

Ключові слова: держава, патріот, захисник, антитерористична операція, бойовий дух, 
педагогічний цикл виховання 

 
Постановка проблеми. Необхідність військово-патріотичного виховання в Збройних 

Силах України обумовлюється перш за все тими вимогами, які ставляться до 
військовослужбовців державою і суспільством, Військовою присягою і Статутами Збройних 
Сил України - документами глибокого патріотичного змісту та іншими нормативними 
актами. Високі моральні й патріотичні вимоги ставляться до офіцерів у Кодексі честі офіцера  
Збройних Сил України. Зрозуміло, що свідомо й точно виконувати ці вимоги може лише 
воїн-громадянин, патріот. Ці положення можна вважати соціальними вимогами держави до 
військовослужбовців, а ідеалом патріотично вихованого захисника Вітчизни - такий його 
образ, який повністю їм відповідає.  

У 1998 року затверджена Указом Президента України «Концепція виховної роботи у 
Збройних Силах  та інших військових формування України», 25 жовтня 2002 року  виданий 
Указ Президента України "Про концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного 
виховання молоді",  міністром оборони України затверджена Програма військово-
патріотичного виховання у Збройних Силах України на 2008-2011 роки та Перспективний 
план її реалізації. Державна програма розвитку ЗСУ на 2006-2011 роки одним із основних 
напрямів роботи в гуманітарній та соціальній сфері у ЗС України визначає військово-
патріотичну роботу, яка буде проводитись шляхом рекламування військової служби, 
всебічної підтримки з боку державних та місцевих органів усіх рівнів ветеранських, 
військово-патріотичних, молодіжних та дитячих об’єднань і клубів, метою діяльності яких є 
формування громадянина-патріота, початкової військової підготовки в освітніх закладах, 
висвітлення героїко-патріотичної тематики у літературі, мистецтві та культурі [4]. 

Прагнення України стати повноправним членом європейської та світової спільноти 
потребують від Збройних Сил України новітніх підходів до організації відносин з 
громадськістю із використанням сучасних форм та методів комунікації. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз основних тенденцій динаміки ціннісних 
орієнтації різних соціальних груп українського суспільства за останнє десятиліття дозволяє 
зробити висновок про зміну їхньої спрямованості і зрушенні у бік матеріально-
прагматичного підходу. Мова йде насамперед про деформації раніше сформованих 
традиційних цінностей, що відбивають зміст вищих людських чеснот: чесності, порядності, 
милосердя, доброти, чуйності, прагнення відстоювати загальні національні інтереси своєї 
країни. Вивчення даних соціологічних досліджень з цього питання свідчить про те, що в 
загальній системі ціннісних орієнтації громадян значно знизився статус саме духовно-
моральних цінностей. Так, якщо в 80-х роках матеріальну забезпеченість відносили до вищих 
цінностей своєї життєвої орієнтації 26 % респондентів, то через десять років – дві третини. За 
цей період матеріальна забезпеченість як соціально значима цінність, здійнялася в ієрархії 
ціннісних орієнтації з 8-го рейтингового місця на 3-є місце. Вище її за значимістю 
перебувають тільки такі цінності, як любов, здоров'я й сімейне щастя. Частка респондентів, 
що вважають духовність однієї з вищих цінностей скоротилася за цей період з 16,2 % (14-е 
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рейтингове місце) до 1,7 % (18-е місце). Із цього витікає, що орієнтація, насамперед молоді, 
на духовно-моральні цінності в період проведених реформ стала менш стійкою [1].    

У сучасних Збройних Силах України зростання значення духовності зумовлено низкою 
істотних причин: 

по-перше, результати реформ у воєнній галузі та виконання Державної Програми 
розвитку ЗС України на 2006-2011 рр. багато залежать саме від характеру та змісту духовних 
процесів; 

по-друге, в Україні після проголошення незалежності держави старі духовні цінності 
втрачаються, а нові ще лише формуються. Прикладом цього може стати неоднозначне 
сприйняття, навіть негативне ставлення різних груп населення до нагородження  Р. 
Шухевича та С.  Бандери.  Іде пошук тих духовних пріоритетів,  які могли б стати 
фундаментом для відродження кращих духовних традицій українського воїнства і всебічно 
сприяли б виконанню найважливіших функцій Збройних Сил; 

по-третє, в умовах плюралізму, інформаційного протиборства можлива недооцінка 
ролі духовного та морального стану армії, що негативно вплине на якість і темпи 
реформування всієї військової організації України та держави в цілому; 

по-четверте,  актуалізується питання відновлення духовного аспекту як складової 
частини військового порядку і високої дисципліни. Існуючі реалії свідчать про неможливість 
зміцнити дисципліну, звівши цей процес лише до контролю за особовим складом і покарання 
порушників; 

по-п‘яте, стурбованість викликають такі асоціальні явища в армійському середовищі, 
як випадки самогубства, нестатутні стосунки, у тому числі “дідівщина”, безвідповідальність, 
кругова порука, крадіжки особистого, військового майна, зброї, боєприпасів тощо. 

Звернення до історії України, її подій і явищ, правильна оцінка їх у гуманітарній 
підготовці воїнів є засобом формування високих громадських ідеалів та історичної 
свідомості. Зростає інтерес населення до історії Українського війська, його традицій. Це має 
стати невід¢ємною складовою духовного відродження Збройних Сил України, зміцнення  
морально-психологічного стан армії. Військова історія України багата на приклади 
самовідданого служіння Батьківщині, дотримання військової честі й гідності, любові до 
свого народу. Такі приклади з позицій оновленої історичної свідомості народу, перетворення 
її в могутню силу переосмислення минулого становлять основу духовного виховання 
захисників України, нащадків її слави і традицій. 

Шляхи вирішення проблем патріотичного виховання молоді визначили  автори 
Концепції національно-патріотичного виховання молоді,   яка затверджена Міністерством 
України у справах сім'ї,  молоді та спорту,  Міністерством освіти і науки України,  
Міністерством оборони України, Міністерством культури і туризму України 27.10.2009 № 
3754/981/538/49 [7]. Багато положень цієї Концепції викликає непорозуміння.  

В документі підкреслюється, що національно-патріотичне виховання формується на 
прикладах історії становлення Української державності, українського козацтва, героїки 
визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту. Концепція 
передбачає створення цілісної системи національно-патріотичного виховання молоді шляхом 
реалізації таких виховних завдань: утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки 
ролі українського війська в українській історій, спадкоємності розвитку Збройних Сил у 
відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від княжої доби, 
Гетьманського козацького війська, військ Української народної республіки, Січових 
стрільців, Української повстанської армії до часів незалежності. Але чомусь у авторів 
Концепції жодного слова не знайшлось про армію, яка перемогла фашизм під час Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 років? Не виключно, що без їх Перемоги могло б і не бути 
незалежної України. Чи автори впали в безпам‘ятство? Чи сивочолі ветерани, які збираються 
9 травня відзначити День Перемоги, не нагадують, що вони якраз і є темі героями, які 
захистили,  у тому числі і Україну,  від загибелі?   Що,  героїзму в той час не було?   Наведу 
данні енциклопедії. «Під час Великої Вітчизняної війни Радянського Союз 1941-1945 р. з 
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більш ніж 12  тис.  осіб,  удостоєних звання Герой Радянського Союзу за мужність і відвагу,  
виявлені в боях проти гітлерівських загарбників, українців понад 2 тис. Із 113 двічі Героїв 
Радянського Союзу в боях на території України брали участь 83; 32 з них є українцями та 
уродженцями України. З-поміж трьох тричі Героїв Радянського Союзу (О. Покришкін, І. 
Кожедуб, С. Будьонний) уродженцем України є маршал авіації І. Кожедуб, ім‘я якого 
занесене в книгу рекордів Гіннесса.» [5 - С. 94.].     

Чи можливо здійснювати  формування психологічної та фізичної готовності молоді до 
виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних 
інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до 
державної та військової служби, як що молодь сьогодні бачить не адекватне відношення до 
своїх дідів та прадідів, які віддавали своє життя за Батьківщину в роки Великої Вітчизняної 
війни,  але шанують їх тільки  на День Перемоги,  дату якої певні політичні сили у вищому 
законодавчому органі держави намагались змінити?  

Декілька слів про участь у патріотичному вихованні козацтва.  Окремі представники 
влади намагаються  ухвалити закон про відродження та розвиток українського козацтва як 
важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді. Чи потрібно 
ухвалювати спеціальний закон? Всі громадяни України, згідно з Конституцією України, 
мають право об‘єднуватися за інтересами, у тому числі й прихильники козацьких традицій. 
Для здійснення своїх завдань цілком достатньо й  існуючого Закону «Про об‘єднання 
громадян». На його основі працюють же ветеранські організації учасників війни, військової 
служби.  Сьогодні у більшості людей домінує думка,  що козацтво –  наше хоч і славне,  але 
минуле. Доба козаччини залишила найяскравіші сторінки на скрижалях історії. Але 
намагання сьогодні десятків само створених козацьких організацій узаконити свій особливий 
статус викликає подів. Зовсім незрозуміло права козацтва на носіння форми одягу 
військового зразка, надання самим собі військових звань включно до генерала армії (що 
історично не відповідає дійсності), нагородження багатоманітними орденами та шаблями. 
Все це нагадує буфонаду. Пересічному громадянину в строкатому розмаїтті козацтва 
зорієнтуватися вкрай важко [11]. До речи, сьогодні особливо актуальне серед військових 
питання носіння воєнної форми одягу зовсім сторонніми людьми (подібну форму із 
погонами з зірочками  носять і козаки, і податківці, і лісники, і гірняки, і ветеринари, і навіть 
охоронники приватних структур). Давно треба було би розглянути у законодавчих  
структурах право на носіння військової уніформи тільки осіб,  які мають відношення до 
встановлених законами України  військових формувань. 

Тепер щодо нагородження орденами та почесними званнями. Військові відносяться к 
таким подіям завжди уважно: вони дійсно знають ціну нагородженням. Особливо якщо це 
робиться с порушенням норм законодавства і етичної (інколи і історичної) справедливості, 
то це викликає багато запитань і непорозумінь. Можна  погоджуватися чи ні з присвоєнням 
звання Героя України Р. Шухевичу і С. Бандері, але не вдаючись в причини негативної 
реакції на це ветеранів Великої Вітчизняної війни, подивимось юридичний бік справи. 
Наприклад, Указ з присвоєння звання Героя України Степану Бандері, тричі порушує Статут 
«Про звання Герой України» [14]. По-перше, Героєм може бути тільки громадянин України 
("Звання Герой України присвоюється громадянам України за здійснення визначного 
геройського вчинку або визначних трудових досягнень). Бандера був громадянином Польщі 
та Німеччини, але не України. По-друге, один із пунктів визначає: «Звання Герой України не 
присвоюється за заслуги, які мали місце в минулому і не пов‘язані зі становленням та 
розвитком незалежної України». Заслуги Бандери – у минулому. По-третє, міські та обласні 
ради,  які висунули Бандеру на високе звання,  не мали права цього робити.  В Статуті 
визначено, що «Подання про присвоєння звання Герой України вносять Президент України, 
Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, 
Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура 
України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада та Рада 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські 
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державні адміністрації, а також Комісія державних нагород та геральдики при Президентові 
України». Тому неоднозначно сприймається Указ Президента України «Про присвоєння 
звання Герої України» С. Бандері не тільки населенням України. Навіть Європарламент  
прийняв резолюцію, в якій міститься негативна оцінка цього Указу. (Голос України. -  2009. 
– 24 грудня). У пункті 20 Резолюції зазначається: «Європарламент глибоко шкодує щодо 
рішення…посмертно нагородити Степана Бандеру, лідера Організації українських 
націоналістів (ОУН), яка співпрацювала з нацистською Німеччиною…» [13].     

Патріотичне виховання військовослужбовців на військових традиціях є найважливішим 
напрямком у діяльності органів військового управління,  командирів і начальників, офіцерів 
структур з виховної та соціально-психологічної роботи. Від того, як поставлене військово-
патріотичне виховання, залежить, у кінцевому підсумку, могутність держави, її сила й міць, 
моральний дух народу і Збройних Сил. Серед основних завдань Департаменту з гуманітарної 
політики МО України чомусь не визначена пріоритетною військово-патріотичне виховання. 
Не вважаю, що гендерна політика в Збройних Силах України або забезпечення релігійних 
прав і свобод військовослужбовців важливіше, ніж патріотичне виховання. 

У сучасних умовах патріотичне виховання являє собою,  з одного боку,  найважливішу 
складову частину системи виховання в суспільстві. З іншого боку, воно є одним з напрямків 
соціально значимої діяльності, безпосередньо пов'язаної з розвитком у молоді патріотизму, 
формуванням у неї готовності до захисту Батьківщини. 

23 лютого 2010 року в газеті «Народна армія» з‘явилася стаття Н. Філіпчук «Чи 
народився Матросов в Україні?» [16]. Автором проведена велика робота щодо уточнення 
окремих сторінок біографії Героя Радянського Союзу Олександра Матросова. Але наскільки 
ця стаття буде сприяти патріотичному вихованню молоді, якщо вона направлена на 
розвінчування Героя? Соціальна значимість знайдених негативних фактів авторки статті 
тьмяніє у зрівнянні з пошуковою роботою Євгена Гербича, який відшукав імена 850 
червоноармійців, котрі загинули в німецькому полоні [2].  

Особливо тісно патріотичне виховання пов'язане з навчально-виховною діяльністю в 
усіх її сферах (в системі загальноосвітньої й вищої школи, Збройних Силах тощо). 
Найістотнішим компонентом цього зв'язку виступає така ціль виховання, як формування та 
розвиток громадянськості, любові до Батьківщини, готовності реалізувати себе в інтересах 
зміцнення суспільства й держави. Сучасний період розвитку Збройних Силах України 
характеризується необхідністю запровадження нових підходів до навчання і виховання, 
організації морально-психологічного забезпечення  життєдіяльності військ, особливо в 
умовах недостатнього фінансування соціальних і культурних програм. 

Але сьогодні немає законодавчого акта щодо вирішення на  державному рівні проблем 
формування у громадян патріотизму як основи консолідації суспільства та зміцнення 
Збройних Сил.  

В сучасної української історіографії все більш вживається термін Друга світова війна 
замість Велика Вітчизняна війна (відносно війни в Україні). Ця тенденція спостерігається і у 
шкільних підручниках. Але ж у нормативно-правовій базі домінує поняття Велика 
Вітчизняна війна ( Закон України “Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
1941-1945 років” № 1684-Ш від 20.04.2000 року, Указ Президента України “Про відзначення 
65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945рр.” №1152/2008 від 10.12.2008 
року, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22 
жовтня 1993 року, N 3551-XII та інші.) На жаль, політична заангажованість щодо 
трактування історії, невизначеність понятійної термінології відносно подій минулої війни 
впливає на свідомість молоді. Згідно з опитуванням Українського центру економічних і 
політичних досліджень імені Олександра Разумкова, на запитання, «з якою назвою війни 
проти фашизму Ви більш згодні» було отримано такі відповіді: близько 56% опитаних 
називають «Велика Вітчизняна війна»,  понад 32%  -  «Друга світова війна»,  більше 6%  -  
«німецько-радянська війна» і 6% взагалі не можуть відповісти на запитання [17]. 
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Висновки. Нещодавно на прес-конференції в Укрінформі, організованій Українським 
інститутом національної пам‘яті відбулася презентація нового проекту підручників з історії 
України для учнів 5-12 класів. Була запропонована нова концепція розгляду історії України 
під гаслом: «Підручник не повинен брехати». Основне завдання – розкриття білих плям в 
історії [3]. На розгляд громадськості запропоновано створення такого підручника, який би не 
сіяв внутрішнього розбрата, а сприяв злагоді в суспільстві. Нині в Україні 72 підручників з 
історії, за якими її вивчають учні. Вони різняться ідеологією і принциповим поглядом на 
війну. Певна частина цих підручників має «регіональний» характер, а відповідно – з погляду 
регіональних інтересів у них подається історія України.  При висвітленні багатьох 
історичних фактів треба бачити передусім позитивні моменти. Радянський Союз, приміром, 
тлумачиться не як окупаційна держава, а як держава, яка, наскільки могла, була успішною. 
Зміниться підручник і зовні.  Основний принцип структури тексту – це колонки. Ліворуч має 
подаватися текст без оцінювання, а праворуч – ілюстраційний ряд як доповнення до тексту. 
Таким чином, учень сам повинен вибирати історичну правду [9]. Але, чи в змозі вибрати 
правду без допомоги вчителя, самостійно, учні 5-8 класів? 

Для створення ефективної соціально значимої системи військово-патріотичного 
виховання доцільно було б врахувати  пропозиції із порівняльного аналізу, зробленого 
автором, деяких положень української Концепції національно - патріотичного виховання 
молоді [7]. 

Сьогодні функціонування системи патріотичного виховання у Російської Федерації  
здійснюється на базі державної програми «Патріотичне виховання громадян Російської 
Федерації на 2006 - 2010 роки», яка затверджена постановою уряду Російської Федерації у 
2005 році і розроблена у відповідності із Концепцією патріотичного виховання громадян 
Російської Федерації 2003 року в рамках Державної програми "Патріотичне виховання 
громадян Російської Федерації на 2001-2005 роки" [8]. (Бачимо, що програма «Патріотичне 
виховання громадян Російської Федерації» уточнюється на наступні п‘ять років). Наша 
Концепції національно - патріотичного виховання молоді носить відомчий характер і 
розрахована на період 2009-2015 роки. Але зміст її відрізняється від нині існуючих 
нормативних документів щодо військово - патріотичного виховання. І з приходом до влади 
іншої політичної сили, ймовірно, будуть змінюватися підходи до патріотичного виховання. 
Тому доцільно  розробити загальнодержавний  правовий документ з питань національно- 
(військово-) патріотичного виховання молоді (громадян) України. 
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к.пед.н., доц. Улич В.Л. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВОИНА-

ПАТРИОТА В УСЛОВИЯХ ВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 
В статье рассматриваются главные аспекты изменения формирования у участников 

специальных операций чувства патриотизма и как следствие – выигрыш или поражение во 
время их проведения. Отсюда возникает необходимость пересмотра педагогических и 
общественных ценностей, что позволит научно обосновать методы и способы формирования у 
молодежи настоящего патриота, защитника своей Родины, выяснить в чем заключается 
проблема резкой подмены понятий “патріот” на “семьянин” в реальном бою и определить 
место и роль государства, общественных институтов в военно-патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.  

Ключевые слова: государство, патриот, защитник, антитеррористическая операция, 
боевой дух, педагогический цикл воспитания 

 
Ph.D. V.Ulich V.L. 

PSYCHO-PEDAGOGICAL PROBLEMS OF FORMATION OF WARRIOR-PATRIOT IN 
TERMS OF DOING SPECIAL OPERATIONS 

 
The articles discuss the main aspects of the changes in the formation of participants in special 

operations patriotism and as a result - win or defeat during their execution. Hence the need to review the 
educational and social values that will enable science to justify the methods and means of forming the 
youth a true patriot, a defender of his homeland, to find out what the problem is abrupt substitution of 
concepts "patriot" to "family man" in real combat and determine the place and role of the state and 
public institutions in the military-patriotic upbringing of the younger generation.  

Keywords: government, patriot, defender, anti-terrorist operation, morale, pedagogical training 
cycle 
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Україна) 

Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка 
(м. Житомир, Україна) 

Воровка Магарита Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент Мелітопольського 
державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницкого (м. Мелітополь, 
Україна) 

Габчак Наталія Францівна, кандидат географічних наук, доцент, декан факультету 
туризму та міжнародних комунікацій, Ужгородський національний університет (м. Ужгород, 
Україна) 

Гавенко Богдан Іванович, адвокат, закінчив Львівський державний університет 
внутрішніх справ (м. Львів, Україна) 

Гайша Олександр Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, заступник 
директора Інституту заочної та дистанційної освіти, Національний університет 
кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв, Україна) 

Галянт Сергій Валентинович, магістр кафедри комп’ютерних систем та мереж 
Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, Україна) 
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Гамерська Ірина Ігорівна, викладач кафедри практики англійської мови 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, 
Україна) 

Гахович Сергій Вікторович, кандидат технічних наук, старший науковий 
співробітник, заступник начальника науково-дослідного центру Військового інституту 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Голдис Олександр Васильович, магістр кафедри комп’ютерних систем та мереж 
Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, Україна) 

Горбатюк Олександр Михайлович, магістр кафедри комп’ютерних систем та мереж 
Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, Україна) 

Гришин Сергій Павлович, кандидат технічних наук, начальник лабораторії науково-
методичного забезпечення Науково-методичного центру кадрової політики Міністерства 
оборони України (м. Київ, Україна) 

Гурман Іван Васильович, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри 
програмної інженерії Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, 
Україна) 

Данова Мария Александровна, ассистент кафедры инженерия программного 
обеспечения Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» (г. 
Харьков, Украина)  

Демченко Сергій Володимирович, науковий співробітник науково-дослідного центру, 
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 
Україна) 

Джулій Андрій Володимирович, кандидат технічних наук, асистент кафедри 
комп’ютерних систем та мереж Хмельницького національного університету (м. 
Хмельницький, Україна) 

Джулій Володимир Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 
комп’ютерних систем та мереж Хмельницького національного університету 
(м. Хмельницький, Україна) 

Добровольський Юзеф Броніславович, кандидат технічних наук, доцент, заступник 
начальника кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету (м. Київ, 
Україна) 

Дудник Надія Зеновіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Дрогобицький 
державний педагогічний університет імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна) 

Дудник Олександра Олександрівна, аспірант кафедри загальної педагогіки та 
дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 
(м. Дрогобич, Україна) 

Ємцов Андрій Анатолійович, начальник відділу науково-методичного забезпечення 
(впровадження новітніх технологій кадрового менеджменту) Науково-методичного центру 
кадрової політики Міністерства оборони України (м. Київ, Україна) 

Желнован Ганна Миколаївна, кандидат технічних наук, Харківський національний 
автомобільно-дорожній університет (м. Харків, Україна) 

Жердєв Микола Костянтинович, доктор технічних наук, професор, провідний 
науковий співробітник науково-дослідного центру Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Жиров Борис Григорович, науковий співробітник науково-дослідного центру, 
Військовий інститут, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, 
Україна) 

Жиров Геннадій Борисович, кандидат технічних наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник науково-дослідного центру, Військовий 
інститут, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Завадовський Віталій Віталійович, студент кафедри комп’ютерних систем та мереж 
Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, Україна) 
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Зборовська І.А. кандидат технічних наук, доцент, Одеська державна академія 
технічного регулювання і якості (м. Одеса, Україна) 

Зеленська Вікторія Станіславівна, студентка ОКР «Магістр» групи КСм-09-1, 
кафедри комп’ютерних систем та мереж Хмельницького національного університету (м. 
Хмельницький, Україна) 

Зінько Роман Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, викладач кафедри 
електронного машинобудування Національного університету “Львівська політехніка” 
(м. Львів, Україна) 

Карпенко Олексій Володимирович, кандидат технічних наук, Департамент утилізації 
компонентів ракетного палива ракет і боєприпасів (м. Київ, Україна) 

Кирда Алла Григорівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри, Національний 
авіаційний університет (м. Київ, Україна) 

Коблєнєв О.О., магістр Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, 
Україна) 

Коврига Євгеній Олегович, магістр кафедри комп’ютерних систем та мереж Хмельницького 
національного університету (м. Хмельницький, Україна) 

Козина Юлия Юрьевна, кандидат технічних наук, доцент кафедры, Одеський 
національний політехнічний університет (м. Одеса, Україна) 

Кольцов Руслан Юрійович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник 
наукового-дослідного центру Військового інституту Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Кошовий Микола Дмитрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
авіаційних приладів та вимірювань, Національний аерокосмічний університет 
ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (м. Харків, Україна) 

Красильников Сергій Романович, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
комп’ютерних систем та мереж Хмельницького національного університету 
(м. Хмельницький, Україна) 

Крихта Віталій Вікторович, кандидат технічних наук, заступник начальника кафедри, 
Військовий інститут, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, 
Україна) 

Кузавков Василь Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, докторант, 
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету 
телекомунікацій (м. Київ, Україна) 

Кючюк Джаміля кизи, аспірант кафедри педагогіки Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна). 

Лалетін Сергій Павлович, науковий співробітник науково-дослідного центру, 
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 
Україна) 

Лапінський Олександр Віталійович, магістр кафедри комп’ютерних систем та мереж 
Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, Україна) 

Лещенко Олег Іванович, кандидат технічних наук, доцент кафедри Інформаційно-
вимірювальних технологій, Одеська державна академія технічного регулювання і якості (м. 
Одеса, Україна) 

Лєнков Олексій Сергійович, науковий співробітник Військового інституту 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Лєнков Сергій Васильович, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки 
і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, начальник 
науково-дослідного центру, Військовий інститут Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Литвиненко Наталія Ігорівна, кандидат технічних наук, старший науковий 
співробітник науково-дослідного центру, Військовий інститут Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 
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Лоза Віталій Миколайович, кандидат технічних наук, старший науковий 
співробітник, науково-дослідний центр, Військовий інститут Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Мазор Сергій Юрійович, кандидат технічних наук, доцент, Інститут спеціального 
зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський 
політехнічний інститут" (м. Київ, Україна) 

Малюга Андрій В’ячеславович, кандидат технічних наук, провідний науковий 
співробітник відділу науково-методичного забезпечення (впровадження новітніх технологій 
кадрового менеджменту) Науково-методичний центр кадрової політики Міністерства 
оборони України (м. Київ, Україна) 

Маслов Олег Вікторович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
фізики, Одеський національний політехнічний університет (м. Одеса, Україна) 

Мельник Андрій Васильович, кандидат географічних наук,  старший науковий 
співробітник,  доцент кафедри туризму факультету туризму та міжнародних комунікацій,  
Ужгородський національний університет (м. Ужгород, Україна) 

Мельников Олександр Григорович кандидат наук з державного управління старший 
науковий співробітник науково-дослідного центру Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Мірошніченко Олег Вікторович, кандидат технічних наук, старший науковий 
співробітник, старший науковий співробітник науково-дослідного центру Військового 
інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Мокрицький Вадим Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор 
кафедри інформаційних технологій і проектування в електроніці та телекомунікаціях, 
Одеський національний політехнічний університет (м. Одеса, Україна) 

Муляр Ігор Володимирович, кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних 
систем та мереж Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, Україна) 

Мясіщев Олександр Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор 
кафедри комп’ютерних систем та мереж Хмельницького національного університету (м. 
Хмельницький, Україна) 

Новакевич Виталий Юрьевич, магистр кафедры компьютерных систем и сетей 
Хмельницького национального университета (м. Хмельницкий, Украина)  

Огнєвий Олександр Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, доцент 
Хмельницького Національного Університету (м. Хмельницький, Україна) 

Онищук Микола Іванович кандидат історичних наук, доцент, доцент Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Осипа Володимир Олександрович, кандидат технічних наук,  доцент,  старший 
науковий співробітник, Військовий інститут Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Останіна Ніна Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 
педагогіки, Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя 
(м. Ніжин, Україна) 

Охрамович Михайло Миколайович, кандидат технічних наук, старший науковий 
співробітник, старший науковий співробітник науково-дослідного центру Військового 
інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Пампуха Ігор Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, начальник відділу – 
заступник начальника науково-дослідного центру, Військовий інститут Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Пахарєв Сергій Олександрович, викладач військової підготовки, Військовий інститут 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Пашков Сергій Олександрович, кандидат військових наук, доцент, старший 
науковий співробітник науково-дослідного центру, Військовий інститут Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 
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Петрасова Світлана Валентинівна, аспірант кафедри, Національний технічний 
університет "Харківський політехнічний інститут" (м. Харків, Україна) 

Петрик Валентин Михайлович, кандидат наук з державного управління, доцент, 
старший викладач Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ “КПІ” 
(м. Київ, Україна) 

Петрученя Анна Григорьевна, викладач Мелітопольського державного педагогічного 
університета імені Богдана Хмельницкого (м. Мелітополь, Україна) 

Плахотнік Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідуюча кафедри 
педагогіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Присяжнюк Микола Миколайович, кандидат технічних наук, доцент кафедри, 
Національна Академія Служби безпеки України (м. Київ, Україна) 

Прохоров Олег Анатолійович, кандидат педагогічних наук, Департамент військової 
освіти та науки (м. Київ, Україна) 

Расулов Иномжон Муйдинович, преподаватель кафедри  Информатики и 
информационных технологий Кокандского Госпединститута (г. Коканд, Республика 
Узбекистан) 

Романенко Вадим Петрович, заступник завідувача кафедри, Інститут спеціального 
зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський 
політехнічний інститут” (м. Київ, Україна) 

Ряба Людмила Олександрівна, науковий співробітник науково-дослідного центру, 
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 
Україна) 

Сакович Лев Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри, 
Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету 
України “Київський політехнічний інститут” (м. Київ, Україна) 

Серих Сергій Олександрович, старший викладач кафедри інформаційних технологій, 
Державний університет телекомунікацій (м. Київ, Україна) 

Сівак Володимир Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент, Національна 
академія Державної прикордонної служби України (м. Хмельницький, Україна) 

Солодєєва Людмила Василівна, науковий співробітник науково-дослідного центру, 
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 
Україна) 

Трачук Роксолана Миколаївна, аспірант, (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ 
імені Григорія Сковороди») 

Уліч Віктор Леонідович, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник начальника 
Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка по 
роботі з особовим складом – начальник відділення по роботі з особовим складом (Київ, 
Україна) 

Хайрова Ніна Феліксівна, доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри, 
Харківський політехнічних інститут (м. Харків, Україна) 

Хмельницкий Юрий Владиславович, кандидат технических наук, доцент кафедры 
компьютерных систем и сетей Хмельницкого национального университета (м. Хмельницкий, 
Украина) 

Храбан Ігор Анатолійович, доктор політичних наук, професор Воєнно-дипломатичної 
академії (м. Київ, Україна) 

Цицарєв Вадим Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, провідний науковий 
співробітник відділу наукових досліджень військово-технічних розробок науково-дослідного 
центру, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(м. Київ, Україна) 

Чешун Віктор Миколайович, кандидат технических наук, доцент кафедры 
компьютерных систем и сетей Хмельницкого национального университета (м. Хмельницкий, 
Украина) 
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Чир Надія Вікторівна, кандидат географічних наук, Ужгородський національний 
університет (м. Ужгород, Україна) 

Чирченко Дмитро В’ячеславович, аспірант ННІ Енергетики і автоматики 
„Національний університет біоресурсів і природокористування України”(м. Київ, Україна) 

Чуйко Костянтин Вікторович, магістр Хмельницького Національного Університету 
(м. Хмельницький, Україна)  

Шарий Володимир Іванович, доктор воєнних наук, професор, провідний науковий 
співробітник відділу наукових досліджень, методологічних розробок та високих технологій 
науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка(м. Київ, Україна). 

Шворов Сергій Андрійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри, 
Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Шевченко Валерій Віталійович, ад’юнкт, Військовий інститут Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Шпак Оксана Богданівна, викладач Львівського вищого професійного училища 
транспортних технологій і сервісу Національного транспортного університету (м. Львів, 
Україна) 

Штепа Володимир Миколайович, кандидат технических наук, доцент, старший 
викладач, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 
Україна) 
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АЛФАФІТНИЙ ПОКАЖЧИК 

 
 
 

Berezovska Y.V. 45,160 Гавенко Б.І. 297 Мельников О.Г. 107 
Braun V.O. 45 Галянт С.В. 152 Мокрицький В.А. 102 
Chyrchenko D.V. 78 Гамерська І.І. 276 Муляр І.В. 166,204 
Gachovich S.V. 148 Голдис О.В. 211 Мясіщев О.А. 59,211 
Gaysha O.O. 148 Горбатюк О.М. 181 Новакевич В.Ю. 216 
Gryshin S.P. 85 Гришин С.П. 160 Огнєвий О.В. 143 
Karpenko O.V. 19 Гурман І.В. 166 Онищук М.І. 107 
Кrikhta V.V. 85 Данова М.А. 89 Останіна Н.С. 310 
Lenkov S.V. 45,85 Демченко С.В. 71 Пахарєв С.О. 314 
Loza V.M. 19 Джулій А.В. 152 Пашков С.А. 135 
Malyuga A.V. 125,190 Джулій В.М. 170,181 Петрасова С.В. 222 
Ochramovych M.M. 19 Добровольський Ю.Б. 125 Петрик В.М. 112 
Ossypa V.O. 45 Дудник Н.З. 282 Петрученя Г.Г. 269 
Pampuha I.V. 112,190 Дудник О.О. 290 Плахотнік О.В. 322 
Prohorov O.A. 190 Ємцов А.А. 125 Присяжнюк М.М. 112 
Ryaba L.O. 190 Жердєв М.К. 13 Расулов И.М. 328 
Shevchenko V.V. 19 Завадовський В.В.  166 Романенко В.П. 71 
Shtepa V.M. 78 Зборовська І.А. 54 Сакович Л.М. 71 
Shvorov S.A. 78 Зеленська В.С. 204 Сєрих С.О. 29 
Solodeeva L.V. 148 Зінько Р.В. 297 Сівак В.А. 120 
Tsytsarev V.M. 45 Кирда А.Г. 96 Трачук Р.М. 333 
Zhelnovan G.M. 78 Коблєнєв О.О. 170 Уліч В.Л. 338 
Zhyrov B.G. 148 Коврига Є.О. 160 Хайрова Н.Ф. 222 
Zhyrov G.B. 78 Козина Ю.Ю. 25 Хмельницький Ю.В. 216 
Артемов В.Ю. 240 Кольцов Р.Ю. 29 Храбан І.А. 107 
Банзак Г.В. 54,135 Кошевой Н.Д. 36 Чешун В.М. 229 
Банзак О.В. 102,135 Красильников С.Р. 152,177 Чир Н.В. 234 
Барабаш О.В. 245 Кузавков В.В. 13 Чуйко К.В. 229 
Барбашов І.А. 143 Кючюк Джаміля кизи 304 Шарий В.І.  125 
Безносюк О.О. 251 Лалетін С.П. 71 Шворов С.А. 78 
Белас О.М. 6 Лапінський О.В. 177 Шевченко В.В. 19 
Берназ Н.М. 181 Лещенко О.І. 135 Шпак О.Б. 297 
Білик О.С. 297 Лєнков С.В. 170,181,222 Штепа В.М. 78 
Бурлеев О.Л. 36 Лєнков О.С. 211   
Вишнівський В.В. 29 Литвиненко Н.І. 177,240   
Вітвицька С.С. 262 Мазор С.Ю. 6   
Воровка М.І. 269 Малюга А.В. 125,190   
Габчак Н.Ф. 234 Маслов О.В. 102   
  Мельник А.В. 234   
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ПОРЯДОК ПОДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО "ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКА 
 

"Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка " 
запланований до випуску чотири рази на рік. Його основне призначення висвітлення проблем розвитку технічних, 
педагогічних, географічних та інших наук, результатів наукових досліджень, обмін передовим досвідом у науковій 
діяльності та підготовці наукових, науково-педагогічних і офіцерських кадрів. 

Редакційна колегія просить звернути увагу авторів статей на Постанову ВАК України "Про підвищення вимог до 
фахових видань,  внесених до переліків ВАК України"  за №7-05/1  від 15  січня 2003  р.  Зокрема,  на пункти З"  і 4  цієї 
Постанови: 

п.3. «Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх 
приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2006 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі 
необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які 
спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття, 
формулювання цілей статті (постановка завдання), виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку,  

п.4. «Спеціалізованим вченим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати статті, подані до 
друку, як фахові лише за умови дотримання вимог до них, викладених у п. З даної постанови». 

Загальні вимоги до технічного оформлення статей 
Для забезпечення високої якості матеріалів у збірнику наукових праць редколегія просить авторів при оформленні 

статей дотримуватись наведених далі рекомендацій. 
Рукопис повинен бути підготовлений за допомогою редактора Word for Windows® (версії 97, 2000, XP, 2003), в 

іншому випадку редакція знімає з себе відповідальність за якість відтворення оригінального вмісту рукопису статті у 
журналі навіть за умов наявності авторської копії статті у паперовому вигляді. 

Формат аркуша - А4 (210 х 297 мм). Розмір полів: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см. 
При написанні основного тексту статей українською, російською, англійською мовами необхідно використовувати 

шрифт – Тіmes New Roman №12 через 1,0 мм інтервал. Абзац має становити 10 мм. 
У лівому верхньому куті аркуша проставляють індекс УДК. Далі розміщують наступні дані, наведені трьома мовами 

(українською, російською, англійською): 
у правому верхньому куті на цьому ж рівні розміщують: науковий ступінь (наприклад, к.т.н., д.т.н., к.військ.н.), 

вчене звання (наприклад: проф., доц., с.н.с.), прізвище та ініціали авторів (один під другим). Після ініціалів кожного з 
авторів друкується в дужках скорочена назва установи, організації, де працює автор. Через інтервал – назва статті 
прописними літерами (стиль - normal, шрифт – Тіmes New Roman № 12, без нахилу, жирний, без підкреслювань) по 
центру аркуша без переносів і відокремлюють від тексту одним порожнім рядком зверху та одним порожнім рядком знизу. 
Далі розміщують анотацію та ключові слова.  

Обсяг статті - як правило, 4-8 стор., анотації - як правило, 8-12 рядків (обсяг 600-700 знаків без урахування 
пробілів). Анотація повинна містити коротке повторення в ній структури статті, що включає введення, цілі і завдання, 
методи, результати, висновок. Анотацію друкують курсивом, шрифт Тіmes New Roman, №11. Після анотації розміщуються 
ключові слова (3-5 термінів).  

Таблиці і рисунки друкують після посилань. Якщо у статті кілька таблиць чи рисунків - їх нумерують. Заголовки 
таблиць і рисунків необхідно розміщувати по центру, а нумерацію таблиць праворуч від таблиці (стиль normal, шрифт – 
Тіmes New Roman № 12). Рисунки, фотографії, графіки слід вставляти в текст статті як об’єкт. Формули та позначення по 
тексту обов'язково набирати за допомогою Equation Editor - редактора формул Word,  а не у текстовому режимі.  У 
редакторі формул мають бути встановлені такі параметри - розміри: загальний – 12 pt. великі індекси – 10 pt , малі індекси – 
7 pt, великі символи – 14 pt. малі символи – 10 pt: стиль: текст, функції, змінні, матриці-вектори, числа – шрифт Тіmes New 
Roman Cyr, для решти стилів – шрифт Symbol, при цьому: строк. грецькі – прямі. Великі за розміром вирази та рівняння 
необхідно записувати у кілька рядків. 

Після закінчення тексту через один інтервал подають список літератури з дотриманням вимог ВАК України згідно з 
ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". Цей список повинен починатися із заголовка ліворуч - 
ЛІТЕРАТУРА (шрифт – Тіmes New Roman № 11). Література наводиться у транслітерації (для не англомовних публікацій) 
або на англійській мові. Після літератури, через один інтервал, вказується рецензент в наступному порядку: науковий 
ступінь (наприклад, к.т.н., д.т.н., к.військ.н.). вчене звання (наприклад: проф., доц, с.н.с), прізвище та ініціали, посада, повна 
назва кафедри, університету, організації, де працює рецензент статті. 

На адресу редколегії (03680. м. Київ, проспект Глушкова 2, корп. 8. тел.: +38 (044) 521 - 33 - 82) мають бути 
надіслані наступні матеріали: 

Копія статті, оформлена згідно із наведеними вимогами; електронний варіант статті у вигляді файлу на СD (СD–
RW); рецензія доктора наук, відомого в даній галузі (з організації, де працює один із авторів); експертний висновок, 
завірений печаткою, про можливість відкритого публікування; дані про авторів - прізвище, ім'я, по батькові, місце 
роботи, адреса, контактний телефон, е-mail. 

СТАТТІ, ЯКІ НЕ ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ БУДЬ-ЯКІЙ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ВИМОГ, ДО ВИДАННЯ НЕ 
ПРИЙМАЮТЬСЯ! 

УВАГА! 
Редакційна колегія доводить до відома авторів, що згідно вимог ВАК «Збірник 

наукових праць ВІКНУ» з 2009 р. буде розміщуватись в Інтернеті у повному обсязі на 
сайті: ел. адреса: www.mil.univ.kiev.ua, та на сайті бібліотеки ім. Вернадського. 
Редакційна колегія: e-mail: lenkov_s@ukr.net 

http://www.mil.univ.kiev.ua/
mailto:lenkov_s@ukr.net
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Шрифт СТРУКТУРА СТАТТІ 
 

Українською мовою 
 

12 пт УДК 654.07                                                            к.т.н. Cтепанов С.В. (ВІКНУ) 
к.т.н. Українець О.В. (ВІКНУ) 

к.т.н. Саленко В.Д. (ВІКНУ) 
 

12 пт 
жирний 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ З 
ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ЗАСОБІВ  
 

АНОТАЦІЯ, КЛЮЧОВІ СЛОВА  
 (трьома мовами : українською, російською, англійською) 

 
Рекомендується наступна структура анотації (обсяг 500-600 знаків без урахування 

пробілів). 
мета статті 1-2 рядки, 
короткий опис виконаної роботи 5-8 рядків, 
висновки по роботі 1-2 рядки. 
Ключові слова. 

 
Українською мовою                               ЗРАЗОК 
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к.т.н. Cтепанов С.В., к.т.н. Українець О.В., к.т.н. Саленко В.Д. 
У статті запропоновано нову модель процесу передачі інформації з 

застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів (ІКЗ). 
Процес передачі інформації за допомогою сучасних ІКЗ представлено у вигляді 

системи з резервом часу, який не поповнюється. В результаті розробки отримано у 
явному вигляді аналітичну залежність для розрахунку ймовірності своєчасної передачі 
інформації з застосуванням ІКЗ за допустимий час.  

Отримані результати дають можливість проводити узагальнену якісну і 
кількісну оцінку впливу дестабілізуючих факторів на своєчасність передачі інформації 
з застосуванням ІКЗ. Розроблена модель дозволить планувати та здійснювати 
інформаційне забезпечення з застосуванням сучасних ІКЗ.  

Ключові слова: інформаційне забезпечення, інформаційно-комунікаційні засоби, 
передача інформації, дестабілізуючі фактори 
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к.т.н. Cтепанов С.В., к.т.н. Украинец О.В., к.т.н. Саленко В.Д. 
В статье предложена новая модель процесса передачи информации с 

применением современных информационно-коммуникационных средств (ИКС). 
Процесс передачи информации с помощью современных ИКС представлено в виде 
системы с непополняемым резервом времени. В результате разработки получено в 
явном виде аналитическую зависимость для расчета вероятности своевременной 
передачи информации с применением ИКС за допустимое время. Полученные 
результаты дают возможность проводить обобщенную качественную и 
количественную оценку влияния дестабилизирующих факторов на своевременность 
передачи информации с применением ИКС. Разработанная модель позволит 
планировать и осуществлять информационное обеспечение с применением 
современных ИКС. 

Ключевые слова: информационное обеспечение, информационно-
коммуникационные средства, передача информации, дестабилизирующие факторы. 
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S. Stepanov, O. Ukrainets, V. Salenko 
In the article proposes a new model of communication using information and 

communication equipment (IСЕ). The process of transferring information using modern IСЕ 
represented  as  a  system  of  reserve  time,  which  is  not  replenished.  As  a  result  of  the  
development obtained in explicit analytical dependence for calculating the likelihood of timely 
transmission of information using IСЕ than that time. These results make it possible to carry 
out a generalized qualitative and quantitative assessment of the impact of destabilizing factors 
in the timely transmission of information using IСЕ. The model will plan and implement 
information management using modern IСЕ. 

Keywords: information management, information and communication equipment, 
information transmission, destabilizing factors. 

 
 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ СТАТТІ 
 

12 пт 
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аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної 
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