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ТЕХНІКА 
 
 

УДК 621.396                                                                   к.т.н., доц. Бахвалов В.Б. (ВИКНУ) 
 к.т.н. Хирх-Ялан В.И. (ВИКНУ) 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЗЕМНОЙ ДВУХКООРДИНАТНОЙ РЛС  

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОТЫ ПОЛЕТА ЦЕЛИ  
 

Для расширения возможностей наземных двухкоординатных РЛС микроволнового 
диапазона и обеспечения в них возможности измерения высоты полета и малых углов места 
цели предлагается принцип построения радиолокационной радиотехнической системы на 
основе совместного использования наземной двухкоординатной импульсной РЛС и 
ретранслятора эхо-сигналов цели, размещенного на низкоорбитальном спутнике. Работа 
системы основана на измерениях времени запаздывания ретранслируемых со спутника и эхо-
сигналов цели. Предложен алгоритм работы системы и оценены ее точностные 
характеристики. Предложение может обеспечить измерение малых углов места и высоты 
полета воздушной цели.  

Ключевые слова: радиолокационные радиотехнической системы, измерения малых углов, 
измерения высоты полета и углов воздушных целей. 

 
Постановка задачи и анализ известных публикаций. Известные наземные 

двухкоординатные радиолокаторы (РЛС) измеряют дальность и азимут цели, но не могут 
измерять угол места и высоту полета цели. Наземные трехкоординатные РЛС измеряют все 
три координаты цели (дальность r, азимут β и высоту полета h или угол места ε), но обычно 
не позволяют достоверно измерять малые (менее 0,5°) углы места [1]. Это обусловлено 
влиянием земли на эхо-сигналы цели в секторе малых углов места [2], что затрудняет 
пеленгование цели по углу места. Методы измерения координат цели для известных 
наземных двухкоординатных и трехкоординатных РЛС подробно описаны в литературе [1, 3, 
4, 6 ].  

В связи с этим в настоящее время имеется необходимость расширить возможности 
наземных двухкоординатных РЛС микроволнового диапазона и обеспечит в них 
возможность измерение высоты полета и малых углов места цели.  

Поставленную задачу предлагается решить на основе совместного использования 
наземной двухкоординатной импульсной РЛС и ретранслятора эхо-сигналов цели, 
размещенного на низкоорбитальном спутнике.  

Цель статьи. Целью статьи является разработка принципов построения 
радиолокационной радиотехнической системы из наземной импульсной двухкоординатной 
РЛС и размещенного на спутнике ретранслятора эхо сигналов цели для обеспечения 
возможности измерения высоты полета и малых углов места воздушной цели.  

Принцип построения предлагаемой радиолокационной радиотехнической системы 
поясняется рис. 1, где условно показаны воздушная цель, наземная импульсная 
двухкоординатная РЛС и низкоорбитальный спутник с ретранслятором эхо-сигналов цели на 
РЛС.  

Условно полагается,  что цель,  РЛС и низкоорбитальный спутник находятся в зоне 
радиовидимости, а параметры орбиты спутника и его координаты в каждый текущий момент 
времени известны с высокой точностью.  

Работа предложенной радиотехнической системы осуществляется следующим образом. 
Наземная импульсная двухкоординатная РЛС излучает зондирующие радиоимпульсы, 
принимает эхо-сигнал цели и измеряет наклонную дальность r и азимут цели β. 
Зондирующие импульсы и эхо-сигналы цели принимают на низкоорбитальном спутнике и 
ретранслируют обратно на РЛС, где дополнительно измеряют время запаздывания Δt 
ретранслированного импульса цели относительно ретранслированного зондирующего 
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импульса. Результаты измерения дальность r, азимут цели β и времени запаздывания Δt 
предлагается использовать для определения высоты полета h и угла места цели ε.  

Желательно, чтобы несущая частота ретранслятора отличалась от несущей частоты 
РЛС, а длительность зондирующего радиоимпульса была, по возможности, меньше.  
 
 
                               Низкоорбитальный 
                                        спутник 
 
 
                                                                rs0                                   rsc 
 
                                                                                        r 
                                                                                                 ε 
                        Наземная                                                                          Воздушная цель 
                двухкоординатная                                                            h 
                           РЛС  
 
 
 
 
                                                         R0       Rs                Rc  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Радиолокационная радиотехническая система 
 

Ниже поясняется алгоритм работы предложенной радиолокационной 
радиотехнической системы.  

В основу алгоритма положено следующее соотношение для времени запаздывания Δt 
импульсов, ретранслированных со спутника,  

0 ,sc sr r rt
c

+ -
D =                                                                  (1) 

где r – наклонная дальность от РЛС од цели (измерена на РЛС);  
rsc – дальность от спутника до цели;  
rs0 – дальность от РЛС до спутника;  
с – скорость света.  
Физический смысл формулы (1) ясен из рис.1, а сама формула использована для 

построения алгоритма определения высоты и угла места цели.  
Сначала предлагается определить геоцентрическую широту цели φс из решения 

следующего трансцендентного уравнения с одной неизвестной широтой  
2 2 2
0 0 0 02 cos cos 2 cos sin 2 sin 0,c c c c c c c c cR R r R x R y R zj l j l j+ - - - - =                       (2) 

где R0 – геоцентрический радиус антенны РЛС;  
(x0, y0, z0) – прямоугольные координаты антенны РЛС (начало прямоугольной системы 

координат совпадает с центром Земли, ось х проходит через нулевой меридиан, а ось z – 
через северный полюс);  

Rc – геоцентрический радиус цели, равный  
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( ) ( )
( ) ( ) ( )

22 2
0 0 0

0 0 0

2
2 cos cos 2 cos sin 2 sin

s s s
c

s c c s c c s c

R R c t r r c t r
R

x x y y z zj l j l j
- - D + + D +

=
- + - + -

 ;                    (3) 

(xs, ys, zs) – прямоугольные координаты спутника в момент зондирования цели;  
Rs – геоцентрический радиус спутника в момент зондирования цели;  
λс – географическая долгота цели, которая выражается через широту следующим 

соотношением  
( )0

0

sin
;

cos
c

c
c

arctg tgb j j
l l

j
-é ùë û= +                                                 (4) 

β – азимут цели (измерен на РЛС);  
λ0 – географическая долгота РЛС;  
φ0 – геоцентрическая широта РЛС.  
Трансцендентное уравнение (2) получено на основе формулы (1) и известных 

соотношения связи азимута и дальности цели с ее географическими координатами. Это 
уравнение имеет единственное решение и может быть легко решено известным численным 
методом половинных делений.  

При обнаружении воздушной цели на РЛС измеряют азимут и дальность цели, а также 
время запаздывания Δt радиоимпульсов, ретранслированных со спутника. По известным 
параметрам орбиты спутника на момент зондирования определяют прямоугольные 
координаты спутника и его геоцентрический радиус. Далее определяют геоцентрическую 
широту цели путем решения трансцендентного уравнения (2) и вычисляют географическую 
долготу и геоцентрический радиус цели по формулам (3), (4). После этого вычисляют высоту 
полета цели h над уровнем моря и ее угол места ε по следующим формулам  

2 2
;

( sin ) ( cos )
ze zp

c

ze c zp c

R R
h R

R Rj j
= -

+
                                                (5) 

( ) ( )
( ) ( )

0 0

0 0

2 ,
2

c c

c c

R R r R R r
arctg

R R r R R r
pe

é ù- + + + -
= -ê ú

+ + - +ê úë û
                                          (6) 

где Rze,  Rzp – экваториальный и полярный радиусы Земли, а другие обозначения были 
пояснены выше.  

Для повышения точности желательно учесть влияние на время запаздывания 
импульсов рефракции и скорости распространения радиоволн в нижней атмосфере. 
Методика оценки таких поправок известна,  описана в литературе [2,  5]  и здесь не 
обсуждается.  

Желательно также учесть дополнительное запаздывание сигнала в ретрансляторе 
спутника, которое следует вычесть из результатов измерения времени запаздывания. Это 
дополнительное запаздывание обычно заранее известно из результатов испытаний 
ретранслятора при его изготовлении.  

Расчетные точностные характеристики предложенной радиолокационной 
радиотехнической системы измерения высоты полета и угла места цели представлены на 
рис. 2 – 5. На рис. 2 представлена зависимость погрешности определения высоты полета 
цели от погрешности измерения времени запаздывания. На рис. 3 показана зависимость 
погрешности определения угла места цели от погрешности измерения времени 
запаздывания. На рис. 4 представлена зависимость погрешности определения высоты цели от 
погрешности измерения азимута цели. На рис. 5 показана зависимость определения угла 
места цели от  погрешности измерения азимута цели.  

Расчеты показывают, что предложенная радиотехническая система может обеспечить 
возможность измерения малых углов места (или высоты полета) цели, но при высокой 
точности измерения времени запаздывания. Погрешность измерения угла места и высоты 
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цели существенно зависит от точности измерения времени запаздывания и точности 
пеленгования цели по азимуту.  
 
    Δh,                                                                            Δε, 
     м                                                                            град. 
      300                                                                          0.3 
 
 
 
 
 
          0                                                                              0 
 
 
 
 
     -300                                                                          -0.3 
            -1                            0                            1                 -1                           0                            1 
        Погрешность времени запаздывания, мкс     Погрешность времени запаздывания, мкс 
        Рис. 2. Погрешность высоты цели                   Рис. 3. Погрешность угла места цели  
 
    Δh,                                                                            Δε, 
     м                                                                            град. 
      150                                                                        0.15 
 
 
 
 
 
          0                                                                              0 
 
 
 
 
     -150                                                                       -0.15 
         -0.5                            0                          0.5              -0.5                           0                        0.5 
        Погрешность измерения азимута, град.            Погрешность измерения азимута, град. 
        Рис. 4. Погрешность высоты цели                    Рис. 5. Погрешность угла места цели 
 
Погрешность измерения углов места и высоты воздушной цели в предложенной системе 
слабо зависит от высоты полета цели и это позволяет измерять также малые углы места 
(менее 0.5°), что весьма затруднительно обеспечить с помощью других известных РЛС. 
Мощность передатчика РЛС должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить 
возможность приема эхо-сигналов цели на низкоорбитальном спутнике.  

Вывод. Разработаны принципы построения радиолокационной радиотехнической 
системы для измерения высот полета и углов места воздушных целей. Система состоит из 
наземной двухкоординатной импульсной РЛС и ретранслятора эхо сигналов цели на 
низкоорбитальном спутнике. Работа системы основана на измерениях времени запаздывания 
ретранслируемых со спутника и эхо-сигналов цели. Предложен алгоритм работы системы и 
оценены ее точностные характеристики. Предложение может обеспечить измерение малых 
углов места воздушной цели.  
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к.т.н., доц. Бахвалов В.Б., к.т.н. Хірх-Ялан В.І. 
ВИКОРИСТАННЯМ НАЗЕМНОЇ ДВОКООРДИНАТНОЇ РЛС ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ 

ВИСОТИ ПОЛЬОТУ ЦІЛІ 
 

Для розширення можливостей наземних двокоординатних РЛС мікрохвильового діапазону 
і забезпечення в них можливості вимірювання висоти польоту і малих кутів місця цілі 
пропонується принцип побудови радіолокаційної радіотехнічної системи на основі спільного 
використання наземної двокоординатної імпульсної РЛС і ретранслятора ехо-сигналів цілі, 
розміщеного на низькоорбітальних супутників. Робота системи заснована на вимірах часу 
запізнення, які ретранслюються з супутника і ехо-сигналів цілі. Запропоновано алгоритм 
роботи системи та оцінені її точностні характеристики. Пропозиція може забезпечити 
вимірювання малих кутів місця і висоти польоту повітряної цілі. 

Ключові слова: радіолокаційні радіотехнічної системи, вимірювання малих кутів, 
вимірювання висоти польоту і кутів повітряних цілей. 

 
 

Ph.D. Bahvalov V.B., Ph.D. Khirkh-Ialan V.I. 
USING RADIO SYSTEM AND TWO-COORDINATE PULSE RADAR TRANSPONDER TO 

MEASURE THE ALTITUDE TARGETS 
 
To enhance the XY ground radar microwave range and provide them the ability to measure altitude 

and low elevation angles objectives proposed principle of the radar radio system based on the joint use of 
two-coordinate ground radar pulse and echo repeater goals placed on low-orbit satellites. The system is 
based on time delay measurements are relayed from the satellite and the target echo signals. An 
algorithm for the system and evaluated its accuracy characteristics. The proposal may provide a measure 
of a low elevation angle and altitude aerial target. 

Keywords: radar radio system, two-coordinate pulse radar, measure the height and angle of flight 
air targets. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ У КОМПОЗИТАХ НА 
ОСНОВІ ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ ФОТОАКУСТИЧНИМИ МЕТОДАМИ 
 

У роботі представлені результати експериментального дослідження теплофізичних 
властивостей у композитах на основі поруватого кремнію фотоакустичним методом з 
газомікрофонною реєстрацією. Аналіз залежностей теплопровідності поруватого кремнію та 
композитів на його основі від поруватості показує, що морфологічні особливості поруватої 
кремнієвої матриці, які визначають тепловий опір між кремнієвими кристалітами, визначають 
теплопровідність поруватого кремнію. За допомогою методу критичної частоти отримано 
значення коефіцієнту теплопровідності досліджуваних структур від їх поруватості. 
Зафіксовано значне зростання величини теплопровідності композитів на основі поруватого 
кремнію із підвищенням поруватості, що дає змогу збільшувати потужність вибуху таких 
систем. 

Ключові слова: вибухові речовини, поруватий кремній, питома площа поверхні, 
теплопровідність, фотоакустичне перетворення. 

 
Актуальність теми. Наноструктурований поруватий кремній (PSi) та його різноманітні 

модифікації є перспективним матеріалом, який успішно застосовується в мікро -, нано -, 
оптоелектроніці, медицині, сенсориці тощо [1]. Даний матеріал має ряд унікальних 
властивостей, а саме високу питому поверхню [2], здатність до люмінесценції у видимій 
області спектрального діапазону [3], суттєве зниження теплопровідності по відношенню до 
монокристалічного Si [4–6] тощо. Власне, ці властивості зумовлюють широке застосування 
PSi. 

Звернемо особливу увагу на те, що за рахунок великої питомої поверхні PSi при 
взаємодії з рядом окиснювачів він має високу реактивну здатність [7,8]. Звідси є зрозумілим 
широке прикладне використання композитів на основі PSi як запальних елементів, які 
можуть бути використані для оборонної промисловості [9]. Вибух таких систем на основі PSi 
може бути детонований температурними, механічними, або електричними полями, і вони є 
дешевою альтернативою широко вживаним запальним елементам, при цьому швидкість 
реакції та потужність вибуху композитів на основі PSi  приблизно в 2  рази більші,  ніж при 
детонації тринітротолуолу. Особливу увагу слід звернути на те, що сила вибуху таких 
композитів великою мірою залежить від питомої поверхні PSi, якості контакту поруватої 
матриці із окислювачем, та від теплофізичних властивостей композитної системи в цілому 
[10]. 

Постановка задачі. Метою даної роботи є експериментальне дослідження 
особливостей теплового транспорту в PSi та композитних матеріалів “PSi - рідина”. 
Модельним типом наповнювача, з міркувань техніки безпеки, використано технічне масло 
МБП-12, оскільки заповнення PSi даною рідиною не призведе до детонації отриманого 
композиту. Крім того, як буде показано нижче, даний метод дав можливість оцінити 
проникливість наповнювача в пори другого порядку [11], що важливо для збільшення 
активної питомої поверхні PSi, яка контактує з наповнювачем. 

Основна частина. Досліджувані зразки PSi  із різною величною поруватості (48,  60  і 
65%) були виготовлені за допомогою електрохімічного травлення поверхні 
монокристалічних (100)-орієнтованих, легованих бором із p+-типом провідності (питомий 
опір 0.01 Ω см) кремнієвих пластин товщиною lSi = 500 мкм у розчині концентрованої 
плавікової кислоти HF (49%) та чистого етанолу [12]. 
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В процесі електрохімічного травлення поверхня Si при контакті з водними розчинами 
HF насичується воднем і стає хімічно інертною по відношенню до електроліту. Якщо на 
електроди подати різницю потенціалів, носії струму, в даному випадку “дірки” (h-) почнуть 
мігрувати до поверхні розділу Si  -  електроліт.  При цьому атоми Si  звільняються від 
блокуючих їх атомів Н та починають взаємодіяти з молекулами та іонами електроліту з 
поступовим відщепленням від структури в розчин HF.  Якщо при цьому електроліз 
проводиться при відносно низькій густині струму,  то кількості “дірок”  не вистачає для 
організації суцільного фронту розчинення, і тому відбувається локальне розчинення Si на 
поверхні. Зародження пор в структурі починається у місцях, де присутні дефекти, або 
механічно напружених ділянках на поверхні тощо, причому варіювання густини струму дає 
можливість варіювати поруватість структури. З плином часу пори, які з’явились на поверхні, 
продовжуватимуть своє зростання вглиб структури за рахунок дрейфу “дірок” до вершин 
пор, оскільки там напруженість електричного поля значно вища. 

В роботі величина поруватості зразків варіювалась шляхом прикладання до 
монокристалічної кремнієвої пластини керованих за величиною густини струму та 
тривалості травлення (48% - 53 мА / см2 на протязі 25 хв, 60% - 107 мА / см2 на протязі 14 хв, 
та 65%  -  153  мА /  см2 на протязі 12 хв). Композити “PSi – рідина” виготовлені шляхом 
нанесення на поверхню поруватого шару краплі технічного масла МБП-12, обсяг якої 
приблизно дорівнював об’єму пор.  

Для визначення теплофізичних властивостей поруватого кремнію та композитів на його 
основі було обрано фотоакустичний (ФА) метод [13]. Як відомо, існує ціла низка ФА 
методів, які умовно поділяють на два класи – із прямою та непрямою реєстрацією 
інформативного відгуку. В основі даних методів лежить ФА ефект – явище генерації 
пружного збурення в середовищі при опроміненні його нестаціонарним електромагнітним 
випромінюванням. 

У нашому випадку використано непрямий метод ФА реєстрації –газомікрофонний 
метод. Схема експериментального стенду наведена на рис.1. Формування ФА відгуку у 
такому випадку відбувається відповідно до моделі Розенцвейга – Гершо [14]: при 
опроміненні досліджуваного матеріалу (4) періодично-модульованим світлом, внаслідок 
наявності періодичного потоку тепла від поверхні досліджуваного зразка до прилеглого до 
його поверхні газу (3),  відбувається періодична зміна тиску в газовому середовищі (2)  ФА 
комірки, яка реєструється мікрофоном як ФА сигнал: 

 ( ) ( ) ( )
0

~  ,U p T z dzw w w
¥

= ò  . (1) 

Для збудження ФА сигналу використано прямокутно-модульоване за інтенсивністю 
світло,  джерелом якого був синій світлодіод (електрична потужність -  3  Вт).  ФА відгук 
реєструвався за допомогою електретного мікрофону. Сигнал з мікрофона передавався на 
lock-in вольтметр, опорний сигнал для якого було взято безпосередньо з генератора. 

 
Рис. 1. Схематичне зображення експериментального стенду: 1 – оптично прозоре вікно, 2 – 
газове середовище всередині ФА комірки, 3 – прилеглий до зразку газ, 4 – досліджуваний 

зразок 
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Слід відмітити, що даний метод реєстрації забезпечує належні заходи безпеки та 
мінімізує ймовірність непередбачуваного процесу детонації досліджуваних композитів, 
оскільки їх нагрів при заданій потужності не перевищує сотих градусу (~0,01 K), тому в 
перспективі існує можливість досліджувати навіть PSi, заповнений безпосередньо 
окислювачами. 

Експериментально отримано амплітудно-частотні характеристики (АЧХ) ФА сигналу 
досліджуваних зразків в частотному діапазоні 20 – 1000 Гц (рис. 2). Похибки 
експериментальних досліджень обумовлені інструментальним фактором фотоакустичної 
комірки. На робочих частотах модуляції світла вони не перевищують 10% від загального 
сигналу. Завдяки великій кількості (>10) повторення досліджень статистична похибка даних 
не перевищує 5 – 10%. 

 
Рис. 2. Амплітудно-частотні характеристики для зразків PSi та композитів “PSi – рідина”. 

Стрілками показано значення критичної частоти відповідно для таких матеріалів 
 

Для розрахунку теплопровідності зразків використано метод критичної частоти [15], 
відповідно до якого, величину теплопровідності визначають із значення 
температуропровідності, при якій довжина теплової дифузії зразку співпадає з його 
розмірами. Критична частота (fc) відповідає так званому випадку переходу термічно 
“тонкого” зразка до термічно “товстого”. Значення fc для кожної серії зразків оцінені із 
експериментально отриманих АЧХ (рис. 2). 

При відомих значеннях критичної частоти величина температуропровідності та 
теплопровідності визначаються відповідно: 

 2
T c T PSiD f l D cp c r= × × = × ×  , (2) 

де fc – значення критичної частоти, l  - товщина зразку, DT –  довжина теплової дифузії 
зразку, (1 )PSi Sir r e= -  -  густина поруватого шару,  e  - поруватість зразку, c – його питома 
теплоємність. 

Отримані залежності теплопровідності PSi та композитів “PSi - рідина” від поруватості 
показані у табл. 1. Як видно з табличних значень, величина теплопровідності композиту “PSi 
- рідина” зростає до 2 разів у порівнянні з величиною теплопровідності зразків PSi. Крім 
того, різниця між цими величинами набагато більша, ніж власне теплопровідність масла 
(0,15 Вт/(м K)) і відчутно зростає зі збільшенням поруватості. Ці результати якісно 
узгоджуються з підходом, описаним раніше в [16].  

Таким чином, збільшення теплопровідності в композитах на основі PSi пов’язане із 
заповненням пор другого порядку в даній структурі. Зі зростанням поруватості, можна 
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констатувати факт, що значну роль у зменшенні теплопровідності PSi відіграє збільшення 
теплових опорів між нанокристалітами кремнію. 

Таблиця 1 
Залежності теплопровідності PSi та композитів “PSi - рідина” від поруватості 

Поруватість, 
% 

Теплопровідність PSi, Вт/(м K) Теплопровідність композитів “PSi –
 рідина”, Вт/(м K) 

48 1,87 2,13 
60 1,07 1,72 
65 0,73 1,44 

 
Висновки. В роботі досліджено теплофізичні властивості в наноструктурованому 

поруватому кремнію. За допомогою фотоакустичного методу із газомікрофонною 
реєстрацією експериментально розраховано амплітудно-частотні характеристики 
фотоакустичного відгуку зразків поруватого кремнію та композитів “поруватий кремній – 
рідина” із різною величиною поруватості та оцінено значення величини теплопровідності 
зазначених матеріалів.  

Зафіксовано значне зростання теплопровідності композитів на основі поруватого 
кремнію у порівнянні з власне поруватим кремнієм. Відмітимо, що величина цього зростання 
збільшується із підвищенням поруватості. Якісна кореляція експериментально отриманих 
результатів із результатами модельного підходу показує, що таке підвищення пов'язане із 
заповненням пор другого порядку матриці. Збільшення теплопровідності безперечно є 
корисним фактором, оскільки воно призводить до пришвидшення процесу рівномірного 
розігріву всього об’єму досліджуваної системи. Аналіз залежностей теплопровідності 
поруватого кремнію та композитів на його основі від поруватості показує, що морфологічні 
особливості поруватої кремнієвої матриці, які визначають тепловий опір між кремнієвими 
кристалітами, визначають теплопровідність поруватого кремнію. 

Врахування цього дає змогу збільшувати потужність вибухових систем на основі 
поруватого кремнію, що цілком може бути використано при розробці вибухових пристроїв в 
оборонній промисловості України як дешевої та ефективної альтернативи широко відомим 
вибуховим системам.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ В КОМПОЗИТАХ НА ОСНОВЕ 
ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ ФОТОАКУСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

 
В работе представлены результаты экспериментального исследования теплофизических 

свойств в композитах на основе пористого кремния фотоакустическим методом с 
газомикрофонной регистрацией. Анализ зависимостей теплопроводности пористого кремния и 
композитов на его основе от пористости показывает, что морфологические особенности 
пористой кремниевой матрицы, которые определяют тепловое сопротивление между 
кремниевыми кристалитами, определяют теплопроводность пористого кремния. С помощью 
метода критической частоты получено значение коэффициента теплопроводности 
исследуемых структур в зависимости от их пористости. Зафиксировано значительный рост 
величины теплопроводности композитов на основе пористого кремния с повышением 
пористости, что позволяет увеличивать мощность взрыва таких систем.  

Ключевые слова: взрывчатые вещества, пористый кремний, удельная площадь 
поверхности, теплопроводность, фотоакустическое преобразование.  

 
Prof. Burbelo R.M., Ph.D. Gorshkolepov V.B.,Ph.D. Gluhov S.I., 

 Ph.D. Isaev N.V., Andrusenko D.A., Lishchuk P.A. 
THERMOPHYSICAL PROPERTIES STUDY OF POROUS SILICON BASED COMPOSITES  

BY PHOTOACOUSTIC TECHNIQUE 
 

In the paper the results of experimental study of thermal properties in porous silicon besed 
composites by photoacoustic gas-microphone method were introduced. Analysis of the dependence of 
thermal conductivity of porous silicon and composites on its basis on the porosity shows that the 
morphological characteristics of the porous silicon matrix, which determine the thermal resistance 
between the silicon kristalitami determine the thermal conductivity of porous silicon. The critical 
frequency method was used for interpretation of the experimental results and for obtaining thermal 
conductivity dependence of the material as a function of its porosity. It was shown, that the increase of 
porosity on the porous silicon based composites causes the considerable growth of thermal conductivity 
value, which can be improved as the increase of explosive power in such systems. 

Keywords: explosives, porous silicon, specific surface area, thermal conductivity, photoacoustic 
technique. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ КЛАССА СИГНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

МЕТОДАМИ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА 
 

В статье рассматривается метод распознавания (разрешения) двух классов сигнальных 
функций: одиночных и образованных суперпозицией двух аналогичных по форме функций с 
высокой степенью перекрытия на основе результатов вейвлет-анализа. Приведены 
спектрограммы нескольких вариантов функций, отличающихся степенью гладкости и 
характером флюктуаций. Метод непрерывного вейвлет-анализа позволяет (за исключением 
некоторых "абсолютно" гладких функций) уверенно распознавать одиночный сигнал и 
результат его суперпозиции с незначительно сдвинутой копией. Использование визуального 
способа съёма информации не позволяет ввести количественную оценку вероятности 
правильного распознавания, поэтому эффективность метода оценивается субъективным 
зрительным восприятием результата по виду спектрограммы. Исследование можно 
продолжить на случай распознавания одиночного и суммарного сигналов при отличающейся 
форме суммируемых функций. 

Ключевые слова: распознавание сигналов, вейвлет-анализ. 
 
Введение. Появление вейвлет-анализа (ВА) является, как отмечается в целом ряде 

источников в области прикладной математики, одним из важнейших событий в 
математике за последние два десятилетия. ВА представляет собой новейшую 
инструментальную технику применения коротких волновых пакетов, дающих 
принципиально новые возможности спектрального представления и обработки сигналов 
с высокой эффективностью идентификации тонких локальных особенностей сигнальных 
функций. Основными областями применения ВА считаются: обработка сигналов, 
распознавание и кодирование, анализ числовых рядов и данных экспериментов, сжатие и 
обработка изображений, а также решение специфических задач медицины и физики [6]. 

Как указано в одной из публикаций [7]: "совершенно не изучены возможности ВА в 
задачах разделения близко расположенных сигналов, частично или полностью 
перекрывающих друг друга". 

Такая задача с позиций практического применения может считаться эквивалентной 
проблемной задаче "сверхразрешения" в том случае, когда разрешаемые сигнальные 
функции соответствуют сигналам радиотехнических систем. Особенности решаемой 
нами задачи состоят в том, что, во-первых, задача должна решаться для произвольного 
широкого класса финитных функций любой области применения, во-вторых, 
перекрывающиеся функции имеют абсолютно идентичную форму. 

Распознавание сигналов является составной частью одной из важнейших проблем 
современной науки - распознавания образов. Сущность и формулировка задачи 
распознавания сигналов определяется целевой направленностью анализа. Во всех 
случаях рассматривается несколько классов сигналов, отличающихся структурными 
признаками. В настоящей работе используется два класса сигнальных функций (СФ): S1 
- множество финитных функций заданной формы и S2 - множество результатов 
наложения двух функций предыдущего класса, перекрывающихся на уровне, 
существенно большем уровня разрешения сигналов по Релею 

 
{ } nS ,111 =S ,         { } nS ,122 =S             sS =1 ,      )()(2 t-= sstsS . 

 
Формулировка задачи: задана форма сигнальной функции (s), на входе устройства 

обработки с равной вероятностью сигнал может иметь два различных вида: одиночный 
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(класс S1) или двойной (класс S2) с высокой степенью перекрытия сигнальных функций, 
которое не позволяет разрешить сигналы на временной оси по критерию Релея. Система 
обработки включает вейвлет-анализатор, выходной сигнал которого используется для 
распознавания класса СФ. Задача решается по виду визуального отклика анализатора 
при условии, что наблюдателю известна априори форма отклика для обоих случаев. (При 
заданной форме исходного сигнала далее приняты обозначения: s1 – сигнал класса S1, s2 
– сигнал класса S2). Ниже изложены положения теории ВА с акцентом на физическую 
трактовку, необходимые для работы с основным материалом статьи. 

Положения кратно-разрешающего анализа сигналов 
Вейвлет (понятие введенное в 70-х гг. Мейером) - особые функции в виде коротких 

волн (всплесков) с нулевым интегральным значением и локализацией по оси 
независимой переменной, способные к сдвигу по этой оси и масштабированию 
(растяжению) [4]. Общее аналитическое выражение имеет вид: 

)/)(()( 2
1

, abtatba -=
-
yy ,      (1) 

 
где    a, b - масштабный параметр и сдвиг по времени. 
Малые значения "a" соответствуют малому масштабу и высокой частоте, большие - 

растяжению вейвлета и сжатию его спектра. 
Вейвлет-базис состоит из совокупности масштабирующей функции ("отцовского" 

вейвлета) и материнского вейвлета, которые задаются с помощью итерационных 
алгоритмов. 

Вейвлет-анализ основан на концепции кратно-разрешающего или кратно-
масштабного анализа (КМА), понятие которого было введено Мейером (1986 г.) и 
впоследствии развито Малла. КМА является определяющей в построении алгоритмов 
представления (декомпозиции) и реконструкции сигналов. Принцип КМА основан на 
представлении сигнала с помощью совокупности его последовательных приближений с 
использованием N уровней. Стратегия КМА базируется на теории функционального 
анализа и описании спектра сигнала через иерархически вложенные подпространства, 
которые не пересекаются и объединение которых даёт в пределе пространство L2(R). 

В решаемой задаче интерес представляют процедуры и алгоритмы непрерывного и 
дискретного представления (декомпозиции) сигналов на основе КМА. 

Одна из главных особенностей вейвлетного представления сигналов на различных 
уровнях декомпозиции (разложения) заключается в разделении функций приближения к 
сигналу на две группы: аппроксимирующую - грубую, с достаточно медленной 
временной динамикой изменений, и детализирующую - с локальной и быстрой 
динамикой изменений на фоне плавной динамики, с последующим их дроблением и 
детализацией на других уровнях декомпозиции сигналов [2, 3]. Это возможно как во 
временной, так и в частотной областях представления сигналов вейвлетами. Эти задачи 
выполняются с помощью совокупности масштабирующих скейлинг-фунцкий )(tjy  и 
второй совокупности - базисных функций материнского вейвлета (или просто 
"вейвлетов") - )(tjy , где j - уровень декомпозиции, вид которых соответствует 
выражению (1). 

Любая функция, представленная дискретными значениями {fk}, может быть 
разложена на некотором заданном уровне разложения j в ряд следующего вида: 

åå += k kjkjk kjkj dcf ,,,, yj ,    (2) 

где kjc ,  и kjd ,  соответственно аппроксимирующие и детализирующие 
коэффициенты декомпозиции. 

При декомпозиции на N уровней матрица коэффициентов представления состоит из 
совокупности векторов и обозначается в виде: 
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[ ]1...,, cDcDcA NN=С ,                                                 (3) 
Обозначения векторов в (3) соответствуют ранее используемым: NN ccA = , 

kN dcD = . 
Матрица С содержит общую среднюю величину сигнала по всему интервалу, 

представленную вектором NcA , и все его флюктуации с чётко указанным масштабом и 
положением на временной оси. Масштабные коэффициенты (компоненты вектора NcA ) 
несут информацию о трендовом, глобальном изменении сигнала, в то время как 
коэффициенты векторов 1..., cDcDN , называемые вейвлет-коэффициентами (ВК) несут 
информацию о локальном отклонении сигнала от тренда на различных масштабах. 

Малые уровни декомпозиции соответствуют наиболее высоким частотам и дают 
наиболее "точную" информацию о деталях сигнала (под "деталью" понимается интервал 
дискретизации), на более высоких уровнях происходит огрубление информации. Вся 
совокупность численных ВК позволяет полностью с высокой точностью (разность норм 
исходного и восстановленного сигналов ~ 10-4) восстановить сигнал. 

Практические алгоритмы вейвлет-преобразования интерпретируются с помощью 
частотного подхода. Он наиболее наглядно демонстрирует метод численного 
итерационного анализа. 

Аналитически алгоритм имеет вид: 

å +-
-= n knnjkj hcc 2,1

2/1
, 2 ,      

å +-
-= n knnjkj gcd 2,1

2/1
, 2 ,          (4) 

где коэффициенты nh  и ng  - последовательности, называемые фильтрами 
(соответственно низкочастотным – аппроксимирующим и высокочастотным – 
детализирующим). 

Из ортогональности вейвлетов следует, что коэффициенты ng  однозначно 
определяются коэффициентами nh  для скейлинг-функции: 

kM
k

k hg ---= 12)1( ,      (5) 
M - число отсчётов сигнала. 
В практических приложениях используются только вейвлет-коэффициенты nh  без 

вычисления конкретной формы вейвлета. Многомасштабный анализ приводит к 
пирамидальной иерархической схеме быстрого вычисления. 

Результаты вычислительного эксперимента 
Выбор класса тестируемых сигналов. Классы подлежащих распознаванию 

сигнальных функций определены при постановке задач (п.1), из которого следует, что 
выбор тестируемых сигналов сводится к конкретизации множества исходных СФ. 
Результаты распознавания зависят от вида функции, которые условно разделены на 
"гладкие", "гладкие" с единичным разрывом производной и сложные. Последними 
считаются СФ, в которых сочетаются гладкие интервалы и явно выраженные локальные 
изменения в виде скачков. При этом во всех случаях СФ класса S2 формируется как 
суперпозиция исходных с уровнем перекрытия не менее 0,85. 

Метод представления результатов ВА. Результатом ВА является матрица 
коэффициентов декомпозиции, при этом спектр W(a,b) представляет собой поверхность 
в трёхмерном пространстве. На практике используется её проекция на плоскость "сетки" 
(a,b), позволяющая наблюдать изменение интенсивности амплитуды результатов 
вейвлет-преобразования на разных масштабах и временном положении. Такое 
представление называется масштабограммой или, чаще, спектрограммой (СПГ). На 
СПГ тёмными вертикальными полосами показаны экстремумы функции и белыми - 
переходы через ноль, а также резкие локальные изменения формы функции. 
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В ряде случаев наиболее интересная информация об особенностях сигнала 
содержится в векторах ВК нижних уровней декомпозиции (первом – втором), тогда 
целесообразно анализировать графики этих векторов. 

Основным визуальным представлением результатов ВА является СПГ, вид которой 
требует применения непрерывного вейвлет-пеобразования. Реально применяется его 
диадная реализация, когда дискретные параметры (a,b) задаются через степени "2": 

ma 2= ; mkb 2*= . 
Непрерывное вейвлет-пеобразование обеспечивает обработку как непрерывных, так 

и дискретных сигналов. Наиболее чёткое представление СПГ даёт применение средства 
компьютерной математики Wavelet Toolbox MATLAB [5, 8], которое используется в 
вычислительных примерах. 

В работе приводится только решающая программная функция непрерывного 
вейвлет-пеобразования, которая имеет вид: 

C = cwt(s, 1:N, ‘W’, ‘abslvl’)    (6) 
где   N - число уровней декомпозиции; 

‘W’ - имя материнского вейвлета; 
‘abslvl’ - опция, определяющая вид окраски СПГ; 
Выбор типа материнского вейвлета является особой задачей, критериями которой 

служат свойства регулярности, число нулевых моментов и число ВК, превышающих 
некоторый пороговый уровень. Выбор осуществляется на основании функционала 
информационной ценности, в частности по критерию энтропии. В настоящей работе 
используется один из серии наиболее популярных вейвлетов серии Добеши (db8) [1]. 

Примеры вычислений. 
а). Гладкие сигнальные функции. 
Пример 1. Функция вида sin(x)/x. 
Вид исходной функции и результата суперпозиции s1 и s2 показаны на рис. 1. 
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Рис. 1. Вид исходной функции и результата суперпозиции s1 и s2 

 
Сравнение одиночной и суммарной функции делает очевидным вывод о 

невозможности распознавания без анализа СПГ. 
На следующем рис.  2  показаны те же СФ,  но исходная взята по модулю.  Наличие 

боковых лепестков в амплитудном варианте приводит к появлению нулевых значений, 
которые, как было показано выше, фиксируются на СПГ белыми вертикальными 
полосами. В суммарной СФ картина провалов изменяется и вместо двух нулей возникает 
ряд минимумов, не совпадающих по положению с нулями исходной функции. 
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Рис. 2. Вид суммарной функции (исходная взята по модулю) 

Результаты вычисления СПГ для данного случая показаны на рис. 3. 
Спектрограмма S1
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Рис. 3. Результаты вычисления спектрограмм 

Сравнение СПГ позволяет различить классы исследуемых функций, однако на 
практике обработка сигналов производится на некотором уровне, выше порога, при этом 
влияние боковых лепестков в данной задаче можно не учитывать. 

Пример 2. Функция степенного синуса. 
S = sin(x)7. 

На рис. 4 показаны исходная СФ и смещённая (рис. 4а), и суммарная (рис. 4б). 
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Рис. 4. Исходная СФ и смещённая (а) и суммарная (б) 
 

Рис. 5 демонстрирует вид СПГ для обоих случаев. 
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Рис. 5. Вид спектрограмм 
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Вейвлет-спектры отличаются, что объясняется появлением в сигнале s1 + s2 
дополнительных экстремумов (в СПГ правого рис. 5 увеличивается число белых полос). 
Можно считать, что в принципе возможность распознавания существует, однако 
решение по виду визуализации является недостаточно достоверным. 

б). Гладкие функции с наличием одиночных локальных неоднородностей. 
Пример 3. Сигнал треугольной формы. 
Функция стандартная, но имеет разрыв первой производной в центре. Исходная и 

смещённая СФ (сверху) и результирующая (снизу) показаны на рис. 6. 
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Рис. 6. Исходная и смещённая СФ (сверху) и результирующая (снизу) 

Спектограммы данных сигналов показана на рис. 7. 
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Рис. 7а. Спектограмма одиночного сигнала  

СПГ суммы импульсов S1+S2
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Рис. 7б. Спектограмма суммы импульсов S1 и S2 

 
Для одиночного импульса на СПГ белым цветом отображается единственная 

локальная точка (рис. 7а). СПГ суммарного сигнала отображает две локальные точки 
(рис. 7б), кроме того на краях наблюдается краевой эффект. Расширение вертикальных 
полос снизу вверх обусловлено изменением масштаба и связанного с ним изменения 
временного разрешения. 
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Данное положение приводит к выводу о целесообразности вести разрешение по 
визуальному представлению графиков ВК первого – второго уровней. Вычислительные 
процедуры ВК заданных уровней требуют применения решающих функций дискретной 
версии вейвлет-пеобразования, имеющих вид: 

[C,L] = wavedec (s, N, ‘W’); 
Dm = detcoef (C, L, [1,2]),            (7) 

где   N - число уровней декомпозиции; 
L - вектор размерности ВК; 
m - текущий уровень. 
Результаты вычисления детализирующих коэффициентов первого уровня вейвлет-

разложения для сигналов рис. 6 соответственно представлены на рис. 8. 
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Рис. 8. Результаты вычисления детализирующих коэффициентов первого уровня 

вейвлет-разложения для сигналов 
 
Пример 4. Гауссова функция с двумя всплесками. 
Исследуемые функции (сверху) и результат вычисления вейвлет-спектров (ниже) 

приведены на рис. 9. 
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Рис. 9. Гауссова функция с двумя всплесками 
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Описание результатов не приводится, так как очевидно из предыдущего анализа. 
Явное различие вида СПГ соответствует выводу о возможности распознавания с высокой 
достоверностью. 

в). Особый вариант суперпозиции функций. 
Пример 5. Наложение дискретных пачек с учётом фазовых соотношений. 
Сигнальная функция имеет вид дискретной пачки с прямоугольной огибающей. 

При наложении в исходном состоянии двух высокочастотных пачек с учётом начальной 
фазы импульсов в области перекрытия пачек возникают флюктуации амплитуды 
результирующих импульсов за счёт случайного соотношения фаз. В примере 
используется бинарная дискретная пачка, в которой случайные флюктуации 
проявляются в появление нулевых позиций в суммарной пачке единичных импульсов. 
Вероятность числа таких значений (провалов) зависит от статистических характеристик 
изменения фазы и относительной ширины области перекрытия пачек. В 
рассматриваемой задаче она имеет порядок 0,8 … 0,9, следовательно ожидаемое число 
провалов может быть значительным. В примере 5 оно принято минимальным и равно 2.  
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Рис. 10. Вид распознаваемых сигналов и полученные результаты вычисления СПГ 

 
Из анализа рис. 10 следует, что факт возможности распознавания - разрешения 

одиночной и суммарной пачек не вызывает сомнений. 
Выводы. Метод непрерывного ВА позволяет (за исключением некоторых 

"абсолютно" гладких функций) уверенно распознавать одиночный сигнал и результат его 
суперпозиции с незначительно сдвинутой копией. Использование визуального способа 
съёма информации не позволяет ввести количественную оценку вероятности 
правильного распознавания, поэтому эффективность метода оценивается субъективным 
зрительным восприятием результата по виду спектрограммы. 

Малая эффективность относится к гладким функциям,  в которых отсутствуют 
разрывы непрерывности и ограничено число экстремумов. Наличие любых нарушений 
гладкости, особенно присутствие в функции резких локальных изменений амплитуды и 
нулевых провалов существенно изменяет вид суммарного сигнала и обеспечивает, 
благодаря этому, высокую достоверность распознавания. 

Исследование можно продолжить на случай распознавания одиночного и 
суммарного сигналов при отличающейся форме суммируемых функций. 
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к.т.н., доц. Долгушин В.П., к.т.н. Кольцов Р.Ю., к.т.н., с.н.с. Охрамович М.М. 
РОЗПІЗНАВАННЯ КЛАСУ ЦІЛЕЙ МЕТОДОМ ОЦІНКИ СТАТИСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 

ВЕКТОРА ВЕЙВЛЕТ-ДЕКОМПОЗИЦІЇ СИГНАЛУ 
 
У статті розглядається метод розпізнавання (розрізнення) двох класів сигнальних 

функцій: одиночних і утворених суперпозицією двох аналогічних по формі функцій з високим 
ступенем перекриття на основі результатів вейвлет-аналізу. Наведено спектрограми декількох 
варіантів функцій, що відрізняються ступенем гладкості і характером флуктуацій. Метод 
безперервного вейвлет-аналізу дозволяє (за винятком деяких "абсолютно" гладких функцій) 
упевнено розпізнавати одиночний сигнал і результат його суперпозиції з незначно зрушеною 
копією. Використання візуального способу знімання інформації не дозволяє ввести кількісну 
оцінку ймовірності правильного розпізнавання, тому ефективність методу оцінюється 
суб'єктивним зоровим сприйняттям результату за видом спектрограми. Дослідження 
можна продовжити на випадок розпізнавання одиночного і сумарного сигналів при формі 
підсумовуючих функцій, що відрізняються. 

Ключові слова: розпізнавання сигналів, вейвлет-аналіз. 
 
 

Ph.D. Dolhushyn V.P., Ph.D. Koltcov R.Y., Ph.D. Ohramovich M.M. 
PURPOSE CLASS RECOGNITION METHOD FOR ESTIMATING THE STATISTICAL 

PARAMETERS VECTOR SIGNAL WAVELET DECOMPOSITION 
 
In the paper the method of  recognition (resolution) of  two classes of  signaling functions:  single 

and  formed  by  the  superposition  of  two  similar  shape  functions  with  a  high  degree  of  overlap  on  the  
basis of wavelet analysis. Shows spectrogram features several variants, differing degrees of smoothness 
and character fluctuation. Method  of  continuous  wavelet  analysis  allows  (with  the  exception  of  
certain  "brand"  of  smooth  functions)  to  confidently  detect  a  single  signal  and  the  result  of  its  
superposition with slightly shifted copy. Use the visual method of information retrieval does not allow a 
quantitative assessment of the probability of correct recognition, so the efficiency of the method is 
evaluated subjective visual perception of the type of spectrogram. The study can be continued in case of 
recognition of single and total signals with different form of summable functions. 

Keywords: recognition signals, wavelet analysis. 
 



 24 

УДК 004.383.3                                                                 к.т.н., с.н.с. Жиров Г.Б. (ВІКНУ) 
 Жиров Б.Г. (ВІКНУ) 

 
СИНТЕЗ КЛАСИФІКАТОРА ЗАКЛАДНИХ ПРИСТРОЇВ 

 НЕЛІНІЙНОГО ЛОКАТОРА 
 

Одним з ефективних методів пошуку закладних пристроїв є нелінійна локація. Найбільш 
поширена проблема, що виникає при використанні локаторів нелінійностей (ЛН), це помилкові 
спрацьовування, які здатні викликати звичайні побутові електронні прилади. Якісний ЛН 
повинен володіти можливістю проводити обробку та аналіз відбитих сигналів, а також 
приймати рішення про наявність або відсутність, в досліджуваній зоні, напівпровідникових 
компонентів з мінімальною ймовірністю прийняття неправильного рішення. 

В статті запропоновано основні підходу для синтезу класифікатора нелінійностей, який 
заснований на структурно-параметричному синтезі нейронних RBF-мереж. Наведений підхід, у 
порівнянні з непараметричної процедурою класифікації, побудованої на основі оцінок щільності 
ймовірності Парзена-Розенблатта, полягає у суттєво кращій якості класифікації і істотно 
меншої складності вирішального правила прийняття рішення. 

Ключові слова: закладний пристрій, локатор нелінійностей, нейромережевий 
класифікатор. 

 
Вступ. Державні та комерційні організації,  в процесі своєї діяльності стикаються з 

різноманітними загрозами, які негативно впливають на ефективність їх роботи. Однією з 
таких загроз діяльності підприємств,  організацій,  міністерств,  відомств і т.п.  є 
несанкціоноване знімання циркулюючої в них інформації: службової, комерційної, особистої 
та ін. На теперішній час, у цій сфері діяльності застосовуються найсучасніші досягнення 
науки і техніки,  що використовують різноманітні технічні методи отримання необхідної 
інформації.  

Одними з найпоширеніших способів отримання конфіденційної інформації є:  
- підслуховування розмов в приміщенні або в автомашині за допомогою попередньо 

встановлених радіомікрофонів, радіостетоскопів, мініатюрних магнітофонів та ін;  
- контроль телефонних переговорів, телексних і телефаксних ліній зв'язку, 

радіотелефонів та радіостанцій, інтернету;  
- дистанційне знімання інформації різноманітними технічними засобами та ін. 
У свою чергу світова промисловість, в першу чергу китайська, масово виробляє різні 

пристрої знімання інформації, (наприклад мініатюрні відеокамери), призначені для 
розважально-шпигунських цілей. До таких міні пристроїв відносяться: годинник-камера, 
ручка-камера, камера-краватка, відеокамера в ґудзику і маса інших закладних пристроїв. 
Камера-годинник і камера-ручка, найбільш популярні вироби, що мають надзвичайно низьку 
вартість.  У зв'язку з популярністю таких пристроїв та їх вартістю,  виникає небезпека 
масового їх використання, включаючи непрофесіоналів з метою особистого збагачення. 
Таким чином,  розробка нових сучасних методів і засобів пошуку закладних пристроїв (ЗП)  
несанкціонованого знімання інформації є актуальною науковою задачею.  

Аналіз останніх досліджень. Одним з ефективних методів пошуку ЗП є нелінійна 
локація. Здатність виявляти радіоелектронні об'єкти за допомогою локатора заснована на 
специфічній властивості напівпровідникових матеріалів, яка полягає в тому, що при їх 
опроміненні високочастотним радіосигналом відбувається перетворення його частоти в 
кратні гармоніки з подальшим перевипромінюванням в навколишє середовище [1]. 

На відміну від більшості інших методів нелінійний локатор дозволяє виявляти:  
непрацюючі ЗП (з відключеним електроживленням); ЗП з дистанційним управлінням , що 
знаходяться в режимі очікування; ЗП із спеціальними технологіями передачі інформації, які 
застосовуються для підвищення скритності їх роботи (вузькосмугова модуляція, передача 
сигналів короткими серіями після їх попереднього накопичення в пристрої, використання 
декількох несучих частот, різні складні види модуляції, та ін.). 

Дана особливість нелінійних локаторів має важливе практичне значення, оскільки 
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дозволяє при проведенні пошукових робіт, не враховувати можливість дистанційного 
відключення ЗП підслуховуючою стороною, а також підвищує ймовірність виявлення 
пристрою. 

У той же час за допомогою нелінійного локатора не можна виявити,  так звані,  
напівактивні закладки, які не містять напівпровідникових елементів, однак такі закладки 
використовуються відносно рідко.  

Найбільш поширена проблема, що виникає при використанні локаторів нелінійностей 
(ЛН), це помилкові спрацьовування, які здатні викликати звичайні побутові електронні 
прилади. На практиці подібні спрацьовування легко помітні візуально, проте, помилкові 
спрацьовування також можуть виникати через наявність металевих об'єктів, що не містять 
ніяких електронних компонентів. Отже, якісний ЛН повинен відрізняти напівпровідникові 
з'єднання від ненапівпровідникових і виключити помилкові спрацьовування. Помилкові 
спрацьовування також можуть виникати в корозійних металевих конструкціях або місцях 
з'єднання двох різних металів, які викликають гармонійний відбитий сигнал через свої 
нелінійні характеристики.  

Через відмінності в нелінійних характеристиках напівпровідникових і не 
напівпровідникових компонентів, відгуки 2-ої і 3-ої гармонік будуть мати різний рівень.  

Виходячи з вищевикладеного, якісний ЛН повинен володіти можливістю проводити 
обробку та аналіз відбитих сигналів, а також приймати рішення про наявність або 
відсутність, в досліджуваній зоні, напівпровідникових компонентів з мінімальною 
ймовірністю помилкового спрацьовування (прийняття неправильного рішення). Таким 
чином, ЛН повинен містити систему обробки інформації, яка приймає відповідне рішення, 
про наявність чи відсутність в досліджуваній зоні ЗП із заданою вірогідністю, а також (для 
вирішення деяких спец. задач) проводити класифікацію таких ЗП. Дану задачу можна звести 
до задачі створення класифікатора нелінійностей .  

Формулювання цілей статті. У більшості практичних завдань невідомі статистичні 
характеристики сигналів і перешкод, які необхідні для синтезу оптимальних систем обробки 
інформації. При наявності апріорної невизначеності застосовуються різні підходи до 
обробки інформації. Поряд з класичними статистичними методами останнім часом 
розвивається новий підхід до обробки емпіричних даних, заснований на нейромережевих 
технологіях. Так в умовах суттєвої апріорної невизначеності з використанням штучних 
нейронних мереж розроблено підходи до вирішення задач розпізнавання образів, 
ідентифікації, прогнозування та інших. Ці завдання в більшості випадків можуть бути 
зведені до наступних основних завдань, або їх комбінаціям: відновлення залежностей; 
розпізнавання образів (класифікація); оцінювання щільності ймовірності; кластеризація 
(поділ суміші розподілів ).  

Проблема класифікації за наявності істотної апріорної невизначеності, виникає в 
багатьох практичних завданнях: при розпізнаванні мови та зображень, в технічній 
діагностиці, при виявленні сигналів в радіо-і гідролокації, при прийомі сигналів в системах 
радіозв'язку [2, 3, 4, 5]. Таким чином, завдання синтезу конструктивних нейромережевих 
класифікаторів є актуальною задачею для вирішення багатьох практичних завдань.  

Виклад основного матеріалу. Завдання багатоальтернативної класифікації пов'язана з 
формуванням вирішального правила, що дозволяє на основі обробки даних спостереження 

XÎx  приймати рішення )x(Fu = , UuÎ , де mX ÂÍ  – множина спостережень. Множина 
рішень { }

uK21 u...u,uU =  складається з UK  елементів, один з яких вибирається в результаті 

виконання процедури класифікації. Дані спостереження [ ]Tm21 x,...x,x=x  містять 
інформацію про невідомий стан YyÎ  досліджуваної системи, де { }

YK21 y,...y,yY =  - 
множина станів цієї системи.  

Оптимальний баєсівський класифікатор [6] забезпечує найменше значення середнього 
ризику  
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де iP  – апріорна ймовірність стану Yyi Î ; )y,u(g ij  – задане значення втрат, a jiP  – 

ймовірність винесення рішення за умови, що система знаходиться в стані Yyi Î .  
Найменше значення середнього ризику (1) досягається при використанні баєсівського 

вирішального правила [6]  
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де )x(pi  – умовна щільність ймовірності, визначена на множині спостережень X при 
фіксованому стані Yyi Î . Для здійснення класифікації на основі виразу (2) повинні бути 
відомі умовні щільності ймовірності )x(pi  і апріорні ймовірності iP  знаходження системи в 
стані Yyi Î , YK,1i = .  

В умовах апріорної невизначеності безпосереднє застосування вирішального правила 
(2) неможливо, оскільки в загальному випадку )x(pi  і iP  невідомі, YK,1i = . При цьому 
процедура класифікації будується з використанням вибіркової послідовності незалежних 
спостережень )n(x , )n(y , N,1n = . Використовуючи значення )n(y , представимо 
послідовність спостережень )n(x N,1n = , у вигляді { })N(),...,1( iiii xxΧ = , YK,1i = , де iN  – 

кількість спостережень, відповідних i-му стану системи NN
YK

1i
i =å

=
.  

Серед безлічі методів класифікації, байєсівська методологія вирішення дозволяє 
враховувати специфіку розв'язуваної задачі. Для цього задаються втрати )y,u(gg ijji = , які 

виникають при винесенні рішення Uu j Î , коли система знаходиться в стані Yyi Î . В 
окремих задачах, апріорні ймовірності станів вважаються відомими. Якщо апріорні 

ймовірності станів невідомі, їх можна оцінити за навчальною вибіркою N
NP ii = , YK,1i = . 

У вирішальному правилі (2) замість апріорних ймовірностей iP  і невідомих щільності 
ймовірностей )x(pi , YK,1i =  використовуються їх оцінки.  

Для формування конструктивно-реалізованої оцінки m-мірної щільності ймовірності 
)(pi x  можна скористатися полігаусовскою апроксимацією [7, 8, 9]  
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=
vxvwx ,                                      (3) 

де ijw  – питомі ваги, які представляють собою апріорні ймовірності компонентів у 
суміші розподілів. Кожен з компонентів являє собою гаусову щільність ймовірності  
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p=j=j xvx         (4) 

де ijM  – m-вектори математичного сподівання, ijR  –  ( mn´ ) коваріаційні матриці. 

Вектор ijv  складається з елементів вектора ijM  і матриці ijR , YK,1i = , iq,1j= .  
Вираз (3) можна розглядати як характеристику вхід-вихід штучної нейронної RBF-

мережі [7, 10, 11] з гаусовими функціями активації нейронів прихованого шару (4). При 
цьому нейромережевий класифікатор (рис. 1) складається з YK  RBF-мереж (3) і (4), на 
виході яких формуються оцінки )(f)(p iiii v,wx,x =) , YK,1i = , і блоку прийняття рішення 
(БПР),  що використовує ці оцінки для обчислень за виразом (2)  вирішального правила.  
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Правило класифікації можна записати у наступному вигляді:  

),(fP)y,u(gminarg)(Fu iiii
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)) å

=Î
==  

де w і v – параметри класифікатора, що являють собою параметри нейронних RBF- 
мереж, які підлягають визначенню. 

При заданому числі нейронів прихованого шару iq  навчання RBF-мереж починається з 
визначення центрів ijM , потім матриць ijR , і на останньому етапі параметрів лінійного 

вихідного шару ijw  YK,1i = , iq,1j = . Якість нейромережевого класифікатора залежить від 

кількості нейронів прихованого шару iq .  
Для визначення якості класифікатора пропонується згідно [7, 12], використовувати 

процедуру перехресної перевірки (ковзаючого іспиту). Для цього з вибірки виділяється одне 
спостереження, яке розглядається в якості контрольного. За рештою )1N( -  спостережень 
будується класифікатор, якість якого оцінюється на основі виділеного контрольного 
спостереження. Зазначена процедура повторюється для кожного виділеного спостереження, 
а оцінка якості класифікатора визначається в результаті усереднення по N варіантам 
перехресної перевірки. У результаті процедури структурного синтезу знаходиться 
класифікатор, який забезпечує найменше значення цільової функції, що характеризує якість 
обробки інформації.  
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Рис. 1. Структурна схема нейромережевого класифікатора 
 
Висновки. Основні переваги запропонованого підходу, заснованого на структурно-

параметричному синтезі нейронних RBF-мереж, в порівнянні з непараметричної процедурою 
класифікації, побудованої на основі оцінок щільності ймовірності Парзена-Розенблатта, 
полягають у кращій якості класифікації (менших значеннях ймовірності помилки ) і істотно 
меншої складності вирішального правила прийняття рішення. 

Застосування розробленого класифікатора в локаторі нелінійностей дозволить істотно 
збільшити імовірність правільного прийняття рішення про наявність закладних пристроїв або 
їх відсутність. Також, розроблений пристрій спроможний класифікувати ЗП типам та 
режимам роботи. Модифікація існуючих локаторів нелінійностей та використання 
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класифікаторів на основі RBF-мереж дозволить користувачам правильно оцінити стан 
приміщення, яке досліджується та прийняти відповідні рішення. 
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СИНТЕЗ КЛАССИФИКАТОРА ЗАКЛАДНЫХ УСТРОЙСТВ НЕЛИНЕЙНОГО 

ЛОКАТОРА 
 
Одним из эффективных методов поиска закладных устройств является нелинейная 

локация. Наиболее распространенная проблема, возникающая при использовании локаторов 
нелинейностей (ЛН), это ложные срабатывания, которые способны вызвать обычные бытовые 
электронные приборы. Качественный ЛН должен обладать возможностью проводить 
обработку и анализ отраженных сигналов, а также принимать решения о наличии или 
отсутствии, в исследуемой зоне, полупроводниковых компонентов с минимальной 
вероятностью принятия неправильного решения. 

В статье предложены основы к подходу для синтеза классификатора нелинейностей, 
который основан на структурно-параметрическом синтезе нейронных RBF-сетей. 
Приведенный подход, по сравнению с непараметрической процедуре классификации, 
построенной на основе оценок плотности вероятности Парзена-Розенблатта, заключается в 
существенно лучшем качестве классификации и существенно меньшей сложности решающего 
правила принятия решения.  

Ключевые слова: закладной устройство, локатор нелинейностей, нейросетевой 
классификатор. 
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Ph.D. Zhyrov G.B., Zhyrov B.G. 
SYNTHESIS OF NONLINEAR CLASSIFIER EAVESDROPPING DEVICES LOCATOR 

One of the most effective methods of finding eavesdropping devices is nonlinear location. The 
most common problem that occurs when using radar nonlinearities (LN) is false positives, which can 
cause common household electronic devices. Qualitative LN should have the ability to process and 
analyze the reflected signals and make decisions about the presence or absence in the study area 
semiconductor components with minimal probability of making wrong decisions. 

In the article the basic approach for the synthesis of nonlinearities classifier, which is based on 
structural and parametric synthesis of neural RBF-networks. The above approach, compared with 
nonparametric classification procedure, based on estimates of the probability density Parzena-Rosenblatt, 
is significantly better quality grading and significantly less complexity decision rule decision.  

Keywords: Embedded device locator nonlinearities, neural network classifier. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЖАДНОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

МНОГОФАКТОРНЫХ ПЛАНОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 
 
Разработаны метод и программа оптимизации многофакторных планов эксперимента с 

помощью жадного алгоритма. Показана его эффективность в сравнении с другими методами 
оптимизации для многофакторных планов эксперимента. Работоспособность подтверждается 
приближением или совпадением оптимальных планов, полученных этим методом и методом 
перестановки строк матрицы планирования. 

Ключевые слова: оптимизация, метод, планирование эксперимента, жадный алгоритм, 
оптимальный план, стоимость, временные затраты, быстродействие. 

 
Постановка проблемы. Планирование эксперимента ставит задачу получения 

математической модели при минимальных стоимостных и временных затратах. Эта задача 
особенно актуальна при исследовании дорогостоящих и длительных процессов. 

При синтезе плана эксперимента, количество факторов которого больше четырех, 
возникает еще и проблема длительности построения оптимального плана.  

Анализ последних исследований и публикаций. Известны примеры построения 
многофакторных планов,  основанные на использовании следующих методов оптимизации: 
анализ перестановок, случайный поиск [1]. Эффективность применения этих  методов 
доказана при исследовании ряда различных объектов: технологических процессов, приборов,  
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систем. Но при большом количестве факторов для перебора всех возможных вариантов 
необходимо много времени. Целесообразно применить жадный алгоритм для построения 
оптимальных планов и сравнить его с методом перестановки строк матрицы планирования.   

Цель статьи: разработать метод оптимизации многофакторных планов эксперимента с 
использованием  жадного алгоритма,  доказать эффективность его применения. 

Основные результаты исследований. 
Разработан метод оптимизации планов эксперимента по стоимостным или временным 

затратам  с использованием жадного алгоритма.  
Сущность применения жадного алгоритма, схема которого изображена на рис. 1, 

заключается в следующем. 
Шаг 1. В начале работы алгоритма производится ввод количества факторов  k. 
Шаг 2. В зависимости от выбранного количества факторов осуществляется  построение 

матрицы планирования эксперимента. 
Шаг 3. Необходимо ввести значения стоимостей или времен переходов между 

уровнями для каждого из факторов. 
Шаг 4. Выполняется перебор всех возможных опытов n   (n=  2k)  при планировании 

эксперимента. Если проанализированы переходы со всех n опытов, то выполняется шаг 14, в 
противном случае шаг 5. 

Шаг 5. Выполняется перебор всех возможных переходов с данного состояния в 
состояние заданное в начальной матрице планирования эксперимента. Если 
проанализированы все возможные переходы с данного состояния, то выполняется шаг 11, в 
противном случае шаг 6.  

Шаг 6. Вычисляется стоимость перехода с начального состояния в данное состояние 
при текущем переходе (для данного i-го варианта перехода). 

Шаг 7. Выполняется перебор наименьших стоимостей переходов с данного состояния в 
состояние заданное в начальной матрице планирования эксперимента. Если стоимость 
перехода больше перехода в i-й, то  выполняется шаг 9, в противном случае шаг 8. 

Шаг 8. Осуществляется переход к анализу следующего возможного  перехода (i+1).  
Шаг 9. Осуществляется вычисление минимальной  стоимости перехода с начального 

состояния в состояние текущего i-го возможного перехода (среди проанализированных 
переходов). 

Шаг 10. Осуществляется определение локально оптимального опыта при переходе с 
начального состояния в возможное состояние текущего i-го перехода (среди 
проанализированных переходов). 

Шаг 11. На основе анализа всех возможных вариантов переходов с начального 
состояния в локально оптимальное состояние (при котором стоимость перехода или время 
перехода будут минимальные) записывается этот локально оптимальный  опыт в 
оптимизированную матрицу. 

Шаг 12. На основе выбора локально оптимального опыта вычисляется стоимость 
перехода к этому опыту и записывается в общую стоимость проведения эксперимента. 

Шаг 13. Выбирается следующий опыт для анализа и проверки всех возможных с него 
переходов.  

Шаг 14. После анализа всех возможных переходов с каждого опыта выполняется 
построение оптимальной  матрицы планирования эксперимента (основывается на том, что 
если на каждом локальном шаге выбирался оптимальный переход, то и общий план 
проведения эксперимента будет оптимальным).  

Шаг 15. Вычисляется общая стоимость (или общее затраченное время) при реализации 
эксперимента  как сумма всех локально оптимальных стоимостей переходов, полученных на 
шаге 12.  

Шаг 16. Определяется время, затраченное для оптимизации плана эксперимента  по 
жадному алгоритму. Вычисляется как разность начального времени на шаге 1 и времени на 
шаге 16 ( вычисляется с точностью до 0,01 с).  
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Проверка работоспособности разработанного метода для оптимизации 
многофакторных планов эксперимента осуществлялась на ряде практических задач, 
решенных методами анализа перестановок и случайного поиска. 

При поиске оптимальных комбинаторных планов эксперимента (k=4) методом, 
основанным на применении жадного алгоритма, получен план эксперимента (табл. 1), 
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который имеет меньшую стоимость, чем оптимальный план, полученный методом 
перестановки строк матрицы планирования при анализе 65576 вариантов [1].  

Таблица 1 
Оптимальные комбинаторные планы многофакторного эксперимента для 

количества факторов k=4 
Анализ перестановок Жадный алгоритм 

Обозначение факторов Обозначение факторов Номер 
опыта Х1 Х2 Х3 Х4 

Номер 
опыта Х1 Х2 Х3 Х4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 1 1 -1 1 5 1 1 -1 1 
4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 
6 1 -1 1 -1 12 1 1 1 -1 
7 -1 -1 1 1 9 1 1 -1 -1 
8 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 
2 -1 1 -1 -1 6 1 -1 1 -1 
9 1 1 -1 -1 11 1 -1 1 1 
1 1 -1 -1 -1 10 1 -1 -1 1 

10 1 -1 -1 1 3 -1 -1 -1 1 
11 1 -1 1 1 7 -1 -1 1 1 
12 1 1 1 -1 16 -1 -1 1 -1 
13 -1 1 -1 1 15 -1 -1 -1 -1 
14 -1 1 1 1 2 -1 1 -1 -1 
3 -1 -1 -1 1 8 -1 1 1 -1 

15 -1 -1 -1 -1 14 -1 1 1 1 
16 -1 -1 1 -1 13 -1 1 -1 1 

 
Стоимость реализации эксперимента по оптимальному плану [1] составляет 86,62 усл. 

ед. (рис. 2). При реализации плана эксперимента, полученного с помощью жадного 
алгоритма, - 32,26 усл. ед. при стоимости изменений значений уровней факторов,  
приведенных в табл. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Сравнение стоимостей реализации планов экспериментов, полученных 
разными методами оптимизации 

 



 33 

Таблица 2 
Стоимости изменений значений уровней факторов 

Стоимости изменений, усл.ед 
Фактор из "0" в "+1" из "0" в "-1" из "+1" в "-1" из "-1" в "+1" 

X1 3,73 9,43 7,45 18,85 
X2 2,23 4,33 4,45 8,65 
X3 0,09 0,09 0,18 0,18 
X4 0,38 0,58 0,77 1,15 

 
Время  счёта методом перебора составило 17,85 с, а жадным алгоритмом - 0,04 с 

(рис. 3). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3. Сравнение времени поиска оптимального плана, полученного  разными 
методами 

 
Ввиду того, что время счёта жадным алгоритмом существенно меньше, в дальнейшем 

сравнения по этому параметру не будет. Но с увеличением количества факторов время счёта 
жадным алгоритмом будет увеличиваться.    

При исследовании весоизмерительной системы для дозирования сыпучих материалов 
(k=3) получен план эксперимента  методом, основанным на применении  жадного алгоритма 
(табл. 3). 

 

Таблица 3 
Планы эксперимента для исследования весоизмерительной 

системы дозирования сыпучих материалов (k=3) 
Анализ перестановок Жадный алгоритм 

Обозначение 
факторов 

Обозначение 
факторов Номер 

опыта Х1 Х2 Х3 
Номер 
опыта Х1 Х2 Х3 

  0 0 0  0 0 0 
1 -1 -1 -1 7 1 1 -1 
2 -1 -1 1 3 -1 1 -1 
6 1 -1 1 4 -1 1 1 
5 1 -1 -1 8 1 1 1 
7 1 1 -1 6 1 -1 1 
8 1 1 1 5 1 -1 -1 
4 -1 1 1 1 -1 -1 -1 
3 -1 1 -1 2 -1 -1 1 
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Стоимость его реализации равна 108  усл.ед.  (рис.  4),  а для оптимального плана,  

полученного при полном переборе строк,  - 102  усл. ед.[1]. 
При этом расчеты выполнялись для стоимостей изменений значений уровней факторов, 

приведенных в табл. 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Стоимость реализации планов экспериментов для исследования 
весоизмерительной системы 

 
Таблица 4 

Стоимости изменений значений уровней факторов 
Стоимости изменений, усл.ед 

Фактор из "0" в "+1" из "0" в "-1" из "+1" в "-1" из "-1" в "+1" 
X1 10 10 10 10 
X2 8 12 24 16 
X3 6 4 8 12 

Для исследования процесса обслуживания комплекса технических систем [1] 
стоимости изменений значений уровней факторов приведены в табл. 5. 

 
Таблица 5  

Стоимости изменений значений уровней факторов 

В результате исследования методом, основанным на использовании жадного 
алгоритма, получен план эксперимента (табл. 6), который имеет стоимость реализации 
равную 540,04 усл.ед. 

 

Стоимости изменений, усл.ед 
Фактор из "0" в "+1" из "0" в "-1" из "+1" в "-1" из "-1" в "+1" 
X1 162 50 50 162 
X2 18 10 10 18 
X3 14 10 10 14 
X4 40,5 25 25 40,5 
X5 4,05 4,17 4,17 4,05 
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Таблица 6 
Планы эксперимента для исследования процесса обслуживания комплекса 

технических систем (k=6) 
Анализ перестановок Жадный алгоритм 

Обозначение факторов Обозначение факторов Номер 
опыта Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

Номер 
опыта Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

  0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 
2 -1 1 1 1 -1 16 -1 -1 -1 -1 1 
6 -1 1 -1 1 1 12 -1 -1 1 -1 -1 
5 1 1 -1 1 -1 14 -1 1 -1 -1 -1 
7 -1 1 -1 1 1 6 -1 1 -1 1 1 
8 -1 -1 -1 1 -1 10 -1 1 1 1 1 
3 1 -1 1 1 -1 2 -1 1 1 1 -1 
1 1 1 1 1 1 4 -1 -1 1 1 1 
9 1 1 1 -1 -1 8 -1 -1 -1 1 -1 
10 -1 1 1 1 1 7 1 -1 -1 1 1 
11 1 -1 1 -1 1 3 1 -1 1 1 -1 
12 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 -1 -1 1 5 1 1 -1 1 -1 
14 -1 1 -1 -1 -1 13 1 1 -1 -1 1 
15 1 -1 -1 -1 -1 15 1 -1 -1 -1 -1 
16 -1 -1 -1 -1 1 11 1 -1 1 -1 1 
4 -1 -1 1 1 1 9 1 1 1 -1 -1 

 
Стоимость реализации оптимального плана (проанализировано 50000 вариантов [1]) 

равна 1284,65усл.ед. (рис. 5). 

Рис. 5. Стоимости реализации планов экспериментов для исследования процесса 
обслуживания комплекса технических систем 

 
При исследовании вихретоковых измерителей толщины диэлектрических покрытий  на 

металлических поверхностях (k=4) методом, основанным на использовании жадного 
алгоритма, получен план эксперимента  (табл. 7). 
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Таблица 7 
Планы эксперимента для исследование вихретоковых измерителей толщины 

диэлектрических покрытий  на металлических поверностях  (k=4) 

 
Этот план имеет стоимость реализации равную 50,5 усл.ед. (рис. 6), а  план, 

полученный методом перебора (проанализировано 7777777 вариантов) – 112,85 усл.ед. [1]. 
Расчеты выполнялись для стоимостей изменений значений уровней факторов,  приведенных 
в табл.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6. Стоимости реализации планов экспериментов для исследования 

вихретоковых измерителей толщины покрытий 

Анализ перестановок Жадный алгоритм 
Обозначение факторов Обозначение факторов Номер 

опыта Х1 Х2 Х3 Х4 
Номер 
опыта Х1 Х2 Х3 Х4 

0 0 0 0 0  0 0 0 0 
8 -1 1 1 1 16 1 1 1 1 
7 -1 1 1 -1 8 -1 1 1 1 
3 -1 -1 1 -1 4 -1 -1 1 1 
1 -1 -1 -1 -1 12 1 -1 1 1 
9 1 -1 -1 -1 11 1 -1 1 -1 

10 1 -1 -1 1 3 -1 -1 1 -1 
2 -1 -1 -1 1 7 -1 1 1 -1 
4 -1 -1 1 1 15 1 1 1 -1 

11 1 -1 1 -1 13 1 1 -1 -1 
12 1 -1 1 1 5 -1 1 -1 -1 
13 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 
14 1 1 -1 1 9 1 -1 -1 -1 
6 -1 1 -1 1 10 1 -1 -1 1 
5 -1 1 -1 -1 2 -1 -1 -1 1 

15 1 1 1 -1 6 -1 1 -1 1 
16 1 1 1 1 14 1 1 -1 1 
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Таблица 8  

Стоимости изменений значений уровней факторов 
Стоимости изменений, усл.ед 

Фактор из "0" в "+1" из "0" в "-1" из "+1" в "-1" из "-1" в "+1" 
X1 0,2 0,2 0,2 0,2 
X2 0,8 5,65 1,55 4,9 
X3 6,65 9,55 7,4 8,8 
X4 6,15 8,65 6,9 7,9 

 
Выводы. Разработан метод, реализующий оптимизацию многофакторных планов 

экспериментов жадным алгоритмом. Доказана работоспособность и эффективность метода 
при исследовании технологических процессов, приборов и систем.  

Поиск оптимального или близкого к оптимальному плана, полученного этим методом, 
реализуется за существенно меньшее время счёта, чем при методе полной перестановки 
строк матрицы планирования. Применение метода, основанного на использовании жадного 
алгоритма, эффективно при количестве факторов k>3.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ЖАДІБНОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ 

БАГАТОФАКТОРНИХ ПЛАНІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ 
 
Розроблено метод і програму оптимізації багатофакторних планів експерименту за 

допомогою жадібного алгоритму. Показана його ефективність в порівнянні з іншими методами 
оптимізації для багатофакторних планів експерименту. Працездатність підтверджується 
наближенням або збігом оптимальних планів, отриманих цим методом і методом 
перестановки рядків матриці планування. 

Ключові слова: оптимізація, метод, планування експерименту, жадібний алгоритм, 
оптимальний план, вартість, часові витрати, швидкодія. 
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A method and a programme of optimization of the multifactor experimental designs by means of 

greedy algorithm are developed. Its effectiveness in comparison with other methods of optimization for 
multifactor experimental designs is shown. The efficiency is confirmed by the approach or coincidence of 
optimal designs obtained by this method and the method of row permutation of planning matrix.  

Keywords: optimization, method, design of experiments, greedy algorithm, the optimal design, 
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ПРОБЛЕМА РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПОБУДОВИ 

АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ 
РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ 

 
У статті досліджується проблема розробки інформаційних технологій для побудови 

автоматизованих систем технічного діагностування радіоелектронної техніки. У результаті 
проведеного аналізу сучасних методів технічного діагностування радіоелектронної техніки. 
Сучасні досягнення в області інформаційних технологій і мікроелектроніки дозволяють усунути 
протиріччя між принциповою можливістю побудови високоефективних автоматизованих 
систем технічного діагностування і низькою ефективністю існуючих систем технічного 
діагностування радіоелектронної техніки. Визначені основні напрямки удосконалення 
автоматизованих систем технічного діагностування. 

Ключові слова: автоматизовані системи технічного діагностування, інформаційні 
технології, метои технічного обслуговування. 

 
Вступ. Основне призначення технічної діагностики полягає у підвищенні надійності 

радіоелектронної техніки (РЕТ) на етапі їх експлуатації, а також у запобіганні виробничого 
браку на етапі виготовлення, яке забезпечується підвищенням таких показників, як 
коефіцієнт готовності, час відновлення працездатного стану, а також ресурс або термін 
служби та наробіток на відмову.  

Сукупність принципів, методів, алгоритмів та засобів виявлення і пошуку 
несправностей або, іншими словами, організація діагностичного забезпечення (ДЗ) РЕТ при 
їхньому виготовленні та експлуатації становить основу діагностичного аспекту надійності. У 
рамках діагностичного аспекту повинні вирішуватися завдання діагностування об'єктів, 
тобто організація перевірки справності, працездатності, правильності функціонування 
об'єктів і пошуку несправностей у них у процесі виробництва, експлуатації і ремонту [1]. 

Стаття присвячена обґрунтуванню важливості і актуальності рішення проблеми 
розробки методології отримання, обробки та управління діагностичною інформацією для 
АСТД РЕТ як основи забезпечення необхідного рівня коефіцієнту готовності. 

Аналіз відомих досліджень і публікацій. Однією з основних вимог, які ставляться до 
РЕТ на етапі експлуатації, є забезпечення їх високої надійності [1]. Надійність РЕТ кількісно 
може бути оцінена коефіцієнтом готовності, який визначається не тільки середнім 
наробітком до відмови виробу, але і середньою тривалістю відновлення. Складовою 
частиною тривалості відновлення є час контролю технічного стану і час локалізації 
несправності з точністю до РЕК. Зниження тривалості діагностування при мінімальних 
затратах, а також підвищення ії достовірності можливо шляхом удосконалення АСТД. Цього 
можна досягти застосуванням нових ефективних принципів, методів і засобів для розробки 
АСТД РЕТ на основі інтегрування в них комп’ютерних технологій. 

Постановка завдання. Задачі дослідження нових принципів і методів, ґрунтуючись на 
яких можна удосконалити існуючі і створити нові ефективні засоби АСТД РЕТ з метою 
забезпечення заданого значення надійності є актуальними. 

Щоб визначити нові підходи до рішення вище приведених наукових задач, проведено 
аналіз існуючих та перспективних АСТД РЕТ. 

Основною задачею АСТД є контроль технічного стану цифрових блоків РЕТ. Проте, на 
сучасні АСТД крім вимог фіксації функціонування основних трактів накладаються значно 
більш важливі функції: перевірка працездатності РЕТ по основним технічним параметрам, 
рішення контрольних задач, пошук і локалізація елементів РЕТ, які відмовили, з індикацією 
відмови та автоматичним переключенням на резервний комплект. 
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Аналіз існуючих методів технічного діагностування РЕТ. Розглянемо більш 
детально методи, які використовуються при проведенні діагностування цифрових РЕК в 
РЕТ. До цих методів відносяться методи параметричного, функціонального контролю, 
контролю по характеристиках вихідних сигналів і по показниках якості для аналогової 
частини і методи тестового контролю для цифрової частини РЕТ [1].  

При параметричному методі контролю [2] працездатність системи оцінюється виміром 
параметрів і порівнянням їх з допусками. Якщо хоча б один параметр знаходиться поза 
полями свого допуску, то приймається рішення про непрацездатність системи. 
Параметричний метод простий у технічній реалізації, але потребує використання великого 
числа контрольних точок.  

Функціональний контроль використовується для якісної оцінки функціональних 
властивостей системи. Для цього виду контролю характерні прості методики перевірки 
параметрів, невисокі вимоги, що пред’являються до точності апаратури контролю, відносно 
малий час контролю системи. Однак у цьому випадку не можна одержати кількісні оцінки, 
які б характеризували технічний стан системи. 

При контролі системи по характеристиках вихідних сигналів на вхід подають 
стимулюючі сигнали, які змінюються в часі, вимірюються характеристики вихідних сигналів 
і порівнюються виміряні значення з допусками. Такими характеристиками можуть бути 
часові і частотні характеристики системи.  

Метод контролю по показниках якості дає можливість одержати об'єктивну оцінку 
працездатності системи, порівняти ТС різних типів систем, призначених для рішення 
однакових задач. Проте практичне застосування контролю по показнику якості не завжди 
можливо через труднощі встановлення для деяких типів систем аналітичних залежностей 
показника якості від параметрів, а також через складність технічної реалізації цього методу. 

Одними з основних методів контролю ТС цифрових блоків були детерміновані методи 
діагностування.  Дані методи (метод активізації одномірного шляху,  дедуктивний метод,  d-
алгоритм,  метод еквівалентних нормальних форм і т.і.)  орієнтовані на контроль структури 
цифрового блоку та заданого класу несправностей [2]. При використанні даних методів 
контролю і діагностування формується обмежений клас константних одиночних несправностей, 
що обумовлено складністю їх перерахування і опису для блоку з великою кількістю 
інтегральних мікросхем з високим ступенем інтеграції і функціональних зв'язків.  

Методи випадкового і псевдовипадкового тестувань не мають недоліків властивих 
детермінованим методам, таких як необхідність проведення дуже складних розрахунків 
моделей несправних об'єктів діагностування, великих обсягів зберігання інформації та 
витрат часу на їх подачу, знімання і обробку. Однак дані методи вимагають деяких уточнень. 
Однією з найважливіших задач при перевірці працездатності об'єкта контролю з 
використанням псевдовипадкового тестування є визначення повноти перебору вхідних 
комбінацій [3], так як невідомо, скільки псевдовипадкових чисел необхідно подати на об'єкт 
діагностування, для перевірки його з заданою імовірністю. При цьому не гарантується 
подача перевірного тесту на входи всіх логічних елементів, а також відсутня можливість 
заздалегідь визначити, які логічні елементи при даній довжині тестової послідовності не 
перевіряються з заданою імовірністю. 

Методи контролю, що ґрунтуються на порівнянні з еталоном [4], мають практично такі 
самі недоліки, що і методи випадкового і псевдовипадкового тестувань. 

У енергодинамічного методу [5], який ґрунтується на вимірюванні імпульсів струму 
квазікороткого замикання, основним недоліком є те, що імпульси, які вимірюються мають 
дуже малу тривалість (tі  53 ×××» нс), що в свою чергу приводить до ускладнення пристроїв 
контролю. 

При застосуванні електромагнітного методу [6], який базується на вимірюванні 
параметрів сигналів,  що наводяться у «антенному»  пристрої,  основним недоліком є те,  що 
необхідно використовувати високо витратне обладнання. 
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Одним із сучасних методів контролю ТС цифрових блоків є периферійне сканування 
[7]. Сутність методу периферійного сканування складається в обладнані кожної ІМС 
спеціалізованим тестовим портом. Периферійне сканування дозволяє контролювати ТС 
практично будь-якого РЕК об'єкту діагностування. Недоліком методу є необхідність 
використання модернізованих РЕК,  що призводить до додаткових матеріальних витрат і 
збільшення вартості електронного устаткування на 30-40%. 

Проте, розглянуті методи контролю технічного стану об’єктів РЕТ мають недоліки, 
основні з яких полягають у наступному: 

при проведенні діагностування використовується велика кількість контрольних точок в 
яких вимірюються велика кількість діагностичних параметрів, що впливає на об’єм апаратної 
частини діагностичного устаткування та тривалість і достовірність проведення контролю; 

темпи розвитку РЕК набагато випереджають методи і засоби діагностування; 
збільшення ступеня інтеграції РЕК, кількості зовнішніх виходів і режимів роботи РЕТ 

приводить до непропорційного збільшення вартості сучасних систем діагностування; 
існуючі діагностичні системі, що побудовані на основі розглянутих методів, не 

забезпечують можливість контролю максимальної кількості різних типів цифрових 
елементів, пристроїв і блоків об’єктів РЕТ за умови забезпечення заданої достовірності 
проведення контролю технічного стану; 

обмежене застосування сучасних інформаційних технологій при побудові АСТД; 
відсутність напрацьованих алгоритмів отримання та обробки діагностичної інформації; 
відсутність можливості обмінюватися інформацією з аналогічними системами; 
відсутність можливості доступу та взаємодії з існуючими пошуковими системами; 
відсутність єдиного методологічного підходу, який би визначив основні принципи 

розробки нових ефективних методів технічного діагностування з використанням 
інформаційних технологій. 

Таким чином, на даний час існує актуальна необхідність розробки нових принципів, 
методів і засобів діагностування цифрових РЕК об’єктів РЕТ на основі застосування 
комп’ютерних технологій.  

Для подальшого розвитку систем діагностування цифрових засобів РЕТ запропоновано 
метод власного випромінювання та безконтактний індукційний метод. 

Сутність безконтактного індуктивного методу (надалі – методу) діагностування 
радіоелектронних блоків полягає в тому,  що в якості діагностичних параметрів (ДП)  
використовуються параметри сигналів, що наводяться струмоведучим елементом на 
затискачах вимірювальної котушки при подачі на радіоелектронний блок тестового впливу. 

Під струмоведучим елементом розуміється провід живлення радіоелектронного блоку 
(позитивний або корпусний). Робота радіоелектронного блоку супроводжується зміною 
магнітного поля навколо проводів живлення при подачі діагностичного тесту. 

Дану властивість доцільно використовувати для визначення технічного стану 
радіоелектронного блоку. Для цього вимірювальна котушка закріплюється «вдягається» на 
струмоведучий елемент. При подачі діагностичного тесту в радіоелектронному блоці 
спрацьовують складові елементі що призводить до зміни сигналу –  магнітного поля на 
струмоведучому елементі. На затискачах вимірювальної котушки генерується сигнал з 
певними параметрами. Наявність та форма сигналу на вимірювальній котушці служить 
інформацією про факт роботи радіоелектронного блоку. Діагностична інформація, отримана 
за допомогою вимірювальної котушки надходить до блоку її обробки. На основі порівняння 
параметрів еталонних і отриманих сигналів, приймається рішення про ТС даного 
радіоелектронного блоку [8]. 

Запропонований метод діагностування доцільно застосовувати для визначення 
технічного стану цифрових блоків РЕТ.  

Сутність методу власного випромінювання полягає в реєстрації та обробці в якості 
діагностичного параметру - теплового випромінювання поверхні РЕК. Під дією вхідних 
тестових послідовностей змінюється теплове випромінювання поверхні РЕК. В ході 
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теплових методів обстеження здійснюється порівняння експериментальних даних з 
еталонними даними (значеннями ДП, отриманими за певних умов на підприємстві 
виробника, які характеризують технічно справний РЕК або цифровий блок). 

Запропонований метод діагностування доцільно застосовувати для локалізації 
несправних РЕК в складі цифрових блоків. 

В порівнянні з існуючими запропоновані методи мають наступні переваги: 
- виключення необхідності використання вихідних контактів та контрольних точок для 

визначення несправного радіоелектронного блоку; 
- відсутній вплив пристрою діагностування на «власну» надійність радіоелектронного 

блоку, так як до нього не додаються нові елементи та не змінюється принципова схема; 
- можливість застосування методу як до існуючих, так і до перспективних 

радіоелектронних блоків з забезпеченням заданої достовірності контролю технічного стану; 
- скорочення часу діагностування радіоелектронного блоку в 2–3 рази в порівнянні з 

відомими методами. 
- наявність єдиного методологічного підходу (використання інформаційних технологій, 

можливості обмінюватися інформацією з аналогічними системами, інтеграція в локальні та 
регіональні системи) [9,10]. 

Автоматизована система технічного діагностування РЕТ є складовою частиною 
системи технічного діагностування [1], яка представляє собою сукупність засобів, об’єкта 
діагностування та виконавців, які необхідні для проведення діагностування за правилами, 
встановленими технічною документацією. Системи технічного діагностування повинні 
розроблятися на стадії проектування, забезпечуватися на стадії виробництва і 
підтримуватися на стадії експлуатації об’єктів РЕТ. Однак ці вимоги не завжди виконуються. 
Це обумовлено рядом недоліків, які властиві існуючим системам діагностування РЕТ. До них 
належать: 

· відсутність універсального методу для визначення технічного стану різних типів схем; 
· невідповідність можливостей АСТД РЕТ сучасним вимогам; 
· відсутність закінченої наукової теорії технічної експлуатації складних систем; 
· недостатня увага питанням забезпечення високої ремонтопридатності РЕТ; 
· недостатня розробка і реалізація нових ефективних технологій, методів і засобів 

автоматизованого і автоматичного контролю. 
Ці недоліки приводять до того,  що АСТД РЕТ,  які побудовані на основі існуючих 

методів і методик, є малоефективними і не відповідають сучасним вимогам.  
Слід відмітить існування діагностичних систем які визначають технічний стан РЕТ з 

точністю до РЕК. Проте ці системи потребують великих затрат і їх обсяг може складати  до 
60% від апаратної частини РЕТ. Такі АСТД виготовляються, як правило, для невеликого 
числа РЕТ або в одиничних варіантах. 

Тому при експлуатації існуючих і створені нових перспективних об’єктів РЕТ чітко 
визначились протиріччя між: 

рівнем вимог, які пред’являються до АСТД і неможливості їх задовольнити існуючим 
методологічним апаратом отримання діагностичної інформації для АСТД; 

високими вимогами до технічних характеристик АСТД РЕТ і обмеженою ціною АСТД. 
принциповою можливістю побудови високоефективних автоматизованих систем 

технічного діагностування на основі нових методів отримання та обробки діагностичної 
інформації про цифрові пристрої РЕТ і недостатньою ефективністю АСТД в існуючих 
об’єктах РЕТ, що не забезпечує локалізацію несправності з точністю до РЕК. Це протиріччя 
обумовлено недоліками існуючого діагностичного забезпечення РЕТ, яке не забезпечує 
локалізацію несправності з точністю до нерозбірної конструкції. Як наслідок, це привело до: 

існування на сучасному етапі експлуатації РЕТ складної, неструктурованої, 
багатоконтурної системи технічного обслуговування і ремонту; 

до втрат часу на контроль працездатності і локалізацію можливих несправностей РЕТ. 
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Для усунення даного протиріччя пропонується проводити наукові дослідження за 
напрямками розробки: 

новітніх методів діагностування;  
спеціалізованого діагностичного обладнання для цифрових пристроїв; 
АСТД РЕТ з використанням новітніх методів діагностування. 
Логічним завершенням проведених наукових досліджень повинна стати технологія 

отримання та обробки діагностичної інформації для автоматизованих систем технічного 
діагностування цифрових блоків РЕТ. 

На сучасному етапі розвитку науки і техніки є можливість створення такої методології, 
яка на основі нових методів отримання та обробки діагностичної інформації про цифрові 
пристрої РЕТ дозволить усунути визначені протиріччя. Тому необхідно дослідити і 
визначити методологію (принципи, методи і алгоритми) побудови ієрархічних, 
універсальних АСТД РЕТ, які дозволяють визначати технічний стан з точністю до РЕК при 
невеликих економічних затратах з заданими технічними характеристиками. 

Висновки. У результаті проведеного аналізу визначені недоліки існуючих систем 
технічного діагностування. Сучасні досягнення в області інформаційних технологій і 
мікроелектроніки дозволяють усунути протиріччя між принциповою можливістю побудови 
високоефективних АСТД і низькою ефективністю існуючих СТД РЕТ.  

Дане діалектичне протиріччя визначило актуальну наукову проблему, що полягає в 
розробленні інформаційних технологій для побудови і впровадження АСТД РЕТ на основі 
отримання та обробки діагностичної інформації.  

Для розробки принципів і методів отримання, обробки та управління діагностичною 
інформацією для АСТД РЕТ необхідно визначити концептуальні основи формування 
методології отримання, обробки та управління діагностичною інформацією для АСТД РЕТ. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 
1. Діагностика цифрових та аналогових пристроїв радіоелектронної техніки: Монографія / 

Вишнівський В.В., Жердєв М.К., Лєнков С.В., Проценко В.О.; під редакцією М.К. Жердєва, С.В. 
Лєнкова. – К.: Знання України, 2009. – 220 с. 

2. Бэндлер В., Салама А.Е. Диагностика неисправностей в аналоговых цепях // ТИИЭР. – 1985. 
– №8. – С. 35–88.  

3. Филимонов С.Н. Методы и средства псевдослучайного тестирования программно–
управляемых устройств //  Автореферат дис...  д-ра.  техн.  наук:  05.13.05  /  АН Украины.  Институт 
проблем моделирования в энергетике. – К., 1993 – 32 с.  

4. Клец Ю.П., Савченко Ю.Г., Чешун В.Н. Бессловарный поиск неисправностей – новый подход 
к диагностированию цифровых устройств // Управляющие системы и машины. – 2001. – № 3. – С. 36–
41.  

5. Вишнівський В.В., Гахович С.В., Катін П.Ю., Круценко В.В. Пристрій для діагностування 
цифрових ТЕЗ з використанням параметрів енергодинамічного процесу // Вісник КНУ. Сер. Військові 
науки. Вип. № 6. – К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2003. – С. 70-74.  

6. Жердєв М.К. Методика розрахунку електричного струму вихідного ланцюга логічного 
елемента інтегральної схеми при контролі технічного стану цифрових типових елементів заміни 
електромагнітним способом / М.К. Жердєв, В.В. Вишнівський, Г.Б. Жиров, С.І. Глухов // Збірник 
наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. – К., 2006. – № 4. – С.42-47. 

7. Приходько И.Б. Современные методы тестирования и испытаний в системе качества IS0 9000 
// Электронные компоненты. – 2002. – № 8. – С. 31–35. 

8. Вишнівський В.В., Жердєв М.К., Креденцер Б.П., Кузавков В.В., Редзюк Є.В. Безконтактний 
індукційний метод діагностування радіоелектронних блоків. Збірник наукових праць Військового 
інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2013. – Вип. 
№43. – С. 17-24 

9.  Вишнівський В.В.,  Кузавков В.В.,  Редзюк Є.В.  Термографія як засіб пасивного контролю 
технічного стану радіоелектронних схем Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації 
Державного університету телекомунікацій VІІ-й Науково-практичний семінар „Пріоритетні напрямки 



 43 

розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення ” 24 жовтня 2013 року 
(Доповіді та тези доповідей) Київ – 2013 с. 86 

10. Вишнівський В.В., Кузавков В.В., Редзюк Є.В. Термографія як засіб пасивного контролю // 
9 міжнародна наук.-практ. конф.: Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє:, 22 листопада 
2013р.: тез.доп. – К., 2013. – С.33. 

 
Рецензент: д.т.н., проф. Сбітнєв А.І., провідний науковий співробітник науково-дослідного 

центру Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 

к.т.н. Кузавков В.В., Ряба Л.А., Савран В.А., Солодеева Л.В. 
ПРОБЛЕММА РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ПОСТРОЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ РАДИОЕЛЕКТРОННОЙ ТЕХНІКИ 

 
В статье исследуется проблема разработки информационных технологий для построения 

автоматизированных систем технического диагностирования радиоэлектронной техники. В 
результате проведенного анализа современных методов технического диагностирования 
радиоэлектронной техники. Современные достижения в области информационных технологий 
и микроэлектроники позволяют устранить противоречие между принципиальной 
возможностью построения высокоэффективных автоматизированных систем технического 
диагностирования и низкой эффективностью существующих систем технического 
диагностирования радиоэлектронной техники. Определены основные направления 
усовершенствования автоматизированных систем технического диагностирования. 

Ключевые слова: автоматизированные системы технического диагностирования, 
информационные технологии, методы технического обслуживания. 
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PROBLEM DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE 

CONSTRUCTION AUTOMATED SYSTEMS TECHNICAL DIAGNOSTICS 
RADIOELEKTRONNOY TEHNІKI 

 
The article investigates the problem of development of information technologies for building 

automated systems of technical diagnostics of electronic equipment. The analysis of modern methods of 
technical diagnostics of electronic equipment. Recent advances in information technology and 
microelectronics allow to eliminate the contradiction between the fundamental possibility of building a 
high-performance automated systems of technical diagnostics and the low efficiency of existing systems of 
technical diagnostics of electronic equipment. The main directions of improvement of the automated 
systems of technical diagnostics. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТКАЗОВ СТРУКТУРНО ИЗБЫТОЧНЫХ 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ 

 
В статье рассматриваются алгоритмы моделирования отказов структурно избыточных 

радиоэлектронных систем (РЭС). Для моделирования отказов используется метод 
имитационного статистического моделирования. В результате моделирования получаются 
оценки показателей надежности структурно избыточной РЭС на заданном периоде ее 
эксплуатации. Приводится пример моделирования. Точность и адекватность модели с 
использованием разработанных алгоритмов проверена на простых структурах и при 
экспоненциальном распределении наработки до отказа элементов, при которых известны 
точные значения показателя средней наработки на отказ. Исследования показали, что 
точность модели в среднем не хуже 10%. 

Ключевые слова: надежность, радиоэлектронные системы, модель отказов. 
 

Постановка задачи. Одним из способов повышения надежности радиоэлектронных 
систем (РЭС) является введение структурного резервирования для части ее элементов. РЭС, 
как правило, имеет иерархическую конструктивную структуру, и резервирование ее 
элементов может вводиться на любом конструктивном уровне. Если, например, система 
конструктивно состоит из шкафов, блоков, ячеек и т.д., то и резервирование может вводиться 
соответственно на уровне шкафов, блоков, ячеек. Всегда интересно знать, как введение 
резерва на том или ином уровне повлияет на показатели надежности РЭС. 

Рассматриваемые РЭС относятся к классу восстанавливаемых объектов, 
предназначенных для длительной эксплуатации, поэтому нас будут интересовать такие 
показатели надежности, как средняя наработка на отказ 0T , и среднее время восстановления 

вT  [1].  
Иерархическую конструктивную структуру РЭС представим в виде дерева, примерный 

вид которого показан на рис. 1. Отдельные конструктивные элементы будем обозначать u
ije , 

где u – номер конструктивного уровня (уровень вложенности) элемента, ij – составной 
индекс, идентифицирующий данный элемент. Индекс может быть двойным, тройным, и т.д. 
в зависимости от глубины вложенности элемента («длина» индекса равна u). Далее для 
простоты для произвольного конструктивного элемента мы будем использовать обозначение 

u
ie , где i – номер элемента, точное значение которого в данный момент нас не интересует.  

Номер конструктивного уровня u отсчитывается от корневой вершины 0e , которая 
представляет систему в целом.  

Элементы, в составе которых имеются другие элементы, условимся называть 
составными. Если состав элемента не детализируется (не определяются его внутренние 
элементы), то такой элемент будем называть простым. Простой элемент в действительности 
может представлять собой сколь угодно сложное техническое изделие, однако в данном 
конкретном случае нас не интересует его внутреннее устройство. Составные элементы на 
рис. 1 изображены прямоугольниками, простые – кружками. На нижнем уровне 
конструктивной структуры располагаются все простые элементы.  
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Рис. 1. Дерево конструктивной структуры РЭС 

 
Каждый отдельно взятый конструктивный элемент может иметь последовательную или 

параллельную (резервированную) надежностную структуру. В случае параллельной 
структуры элемента все входящие в него внутренние элементы являются однотипными 
(одинаковыми). Резервирование может быть постоянным (нагруженным) или замещающим 
(ненагруженным). Таким образом, РЭС в целом может иметь произвольную 
последовательно-параллельную надежностную структуру.  

В данной модели отказывающими элементами являются все элементы нижнего уровня 
(все простые элементы), множество этих элементов будем обозначать оE . Если некоторый 

элемент оEeu
i Î  отказывает, то система в целом отказывает или не отказывает в зависимости 

от наличия исправных резервных элементов, лежащих на ветви дерева, связывающей 
отказавший элемент u

ie  с корнем дерева 0e .  
Восстановление работоспособности системы осуществляется путем замены отказавших 

элементов, причем заменяться могут как простые (отказавшие) элементы, так и элементы 
старшего конструктивного уровня, в состав которых они входят. Заменяются, как правило, 
элементы, требующие для этого наименьших затрат времени. 

Будем рассматривать две стратегии восстановления: 
а) Восстановление после отказа системы. Восстановление начинается только после 

отказа системы в целом. Восстанавливаются все отказавшие к этому моменту времени 
элементы, включая резервные. 

б) Постоянное восстановление. Восстановление осуществляется непрерывно по мере 
отказов элементов. Если отказ произошел в резервированной группе, то система во время 
восстановления может оставаться работоспособной за счет оставшихся исправных резервных 
элементов. 

Восстановление будем считать неограниченным (восстановление начинается сразу 
после возникновения отказа системы или элемента в зависимости от принятой стратегии 
восстановления). Задержками времени индикации отказов и времени переключения резерва 
будем пренебрегать. 

В целом задача состоит в том, чтобы определить показатели надежности такой системы 
при произвольном законе распределения наработки до отказа элементов. Существует весьма 
большое количество моделей, позволяющих решать подобные задачи при различных 
структурах системы и стратегиях восстановления [2-4]. Однако большинство из них 
основано на предположении, что отказы системы подчинены экспоненциальному закону 
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распределения. При неэкспоненциальных законах распределения модели усложняются и в 
большинстве своем становятся малопригодными при решении практических задач. В 
реальных задачах, особенно в задачах определения ресурса систем или определения 
оптимальных параметров технического обслуживания, допущение об экспоненциальности 
распределения наработки до отказа элементов неприемлемо, так как противоречит 
физическому смыслу моделируемых процессов.  

В данной статье для решения поставленной задачи предлагается использовать метод 
имитационного статистического моделирования. За основу берется разработанная ранее 
имитационная статистическая модель (ИСМ) [5], в которую введены новые алгоритмы, 
позволяющие моделировать отказы РЭС с учетом введения резервирования на любом уровне 
ее конструктивной структуры. При этом модель остается независимой от выбора закона 
распределения наработки до отказа элементов – этот выбор сводится к выбору датчика 
случайных чисел, используемого при моделировании отказов. 

Далее приводится краткое описание основных алгоритмов моделирования отказов 
резервированных систем, затем приводится пример моделирования. 

Алгоритмы моделирования отказов. Прежде чем рассматривать сами алгоритмы, 
необходимо кратко пояснить основные принципы построения модели [5], в которую эти 
алгоритмы встраиваются.  

Перед запуском модели в оперативной памяти компьютера создается списковая 
структура данных, в которой представляется вся информация о конструктивной и 
надежностной структуре РЭС. Поскольку программы моделирования реализованы в системе 
программирования Delphi, для создания списков использовался тип tList [6].  Созданная в 
памяти списковая структура данных воспроизводит дерево конструктивной структуры 
системы (рис. 1). Вся необходимая для этого информация считывается из базы данных 
модели. Элементами списков являются указатели на объекты (в терминологии объектно-
ориентированного программирования  объекты – это экземпляры класса типа tObject [6]), 
в которых сохраняются данные, относящиеся к конструктивным элементам u

ie . В рамках 
статьи нет ни возможности, ни необходимости рассматривать все эти данные, минимально 
необходимые сведения мы будем приводить по мере описания алгоритмов. 

Если элемент u
ie  является резервированной группой элементов, для него создается 

множество копий { u
iec }. Число таких копий равно 1-.nu

ie 1, где .nu
ie  - число всех 

элементов, образующих группу u
ie . Каждая копия u

iec  повторяет структуру фрагмента всего 
дерева конструктивной структуры системы, в корне которого (фрагмента) находится элемент 

u
ie .  

Процесс моделирования осуществляется с использованием так называемого календаря 
событий (КС) [7]. В начале генерируются и запоминаются в КС случайные значения 
наработки до отказа для всех отказывающих элементов оE . В множество оE  включаются все 
простые (отказывающие) элементы, включая простые элементы резервных копий. КС 
представляет собой массив данных, размещаемый в оперативной памяти компьютера, его 
элементами являются указатели (ссылки) на соответствующие данные. Запланированные 
моменты времени отказов элементов сохраняются в переменных .tu

ie  ( оEeu
i Î" ).  

При запуске процесса моделирования начинается последовательный (циклический) 
просмотр КС. При каждом просмотре КС определяется наименьшее из запланированных 
значений времени отказа .tu

ie и это время принимается в качестве текущего модельного 

времени t, соответствующего текущему событию – в данном случае отказу элемента u
ie . 

                                                             

1 «Через точку» обозначаются данные, относящиеся к указанному элементу.  
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После обработки этого события производится перепланирование времени отказа элемента 
u
ie : определяется новое значение .tu

ie , которое записывается в КС вместо прежнего 
значения. 

Обработка события включает такие этапы: 
1) определение состояния системы в текущий момент времени t (после отказа простого 

элемента u
ie );  

2) перепланирование отказа элемента u
ie ; 

3) перепланирование отказов других элементов, входящих в состав элемента u
ie , в том 

числе и элементов в резервных копиях.  
Помимо указанных этапов при обработке событий также осуществляется накапливание 

статистики, необходимой для вычисления оценок показателей 0T  и вT , но эти вопросы мы 
рассматривать не будем. 

На рис. 2 изображена структурная схема алгоритма определения состояния системы 
при отказе элемента u

ie . Рассмотрим кратко его работу. 

Оператор 1 определяет указатель на элемент 1-u
je ,  в состав которого входит текущий 

отказавший элемент u
ie  (если говорить строго, то 1-u

je  - это указатель на данные, содержащие 
информацию о соответствующем конструктивном элементе).  
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Рис. 2. Алгоритм определения состояния системы после отказа элемента u
ie   
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Указатель 1-u
je  определяется через ссылку pr

u
i ee .  - ссылку на старший элемент, в состав 

которого входит элемент u
ie . 

Указатель 1-u
je  может принять значение nil (пустое значение) только в том случае, если 

элемент 1-u
je  представляет систему в целом, то есть если 01 eeu

j =- . Если это происходит 

( nil=-1u
je ), это означает, что отказ элемента u

ie   привел к отказу системы в целом и 
оператор 2 передает управление оператору 8, после чего работа алгоритма завершается. 

Если nil¹-1u
je , то оператор 3 проверяет, не является ли элемент 1-u

je  

резервированной группой элементов. Если нет ( 1.n =-1u
je ), то выполняется оператор 4, 

который осуществляет переход по ссылке pr
u
j ee .1-  и тем самым обеспечивает продвижение 

вверх по ветви дерева конструктивной структуры, ведущей от элемента u
ie  к корню дерева 

0e . Таким образом, операторы 2-4 обеспечивают поиск резервированной группы, в которую 
может входить отказавший элемент u

ie .  

Если резервированная группа найдена (элемент 1-u
je  является резервированной 

группой), то оператор 5 проверяет, имеются ли у элемента 1-u
je  исправные резервные копии. 

Если да, то выполняются операторы 6,7. Если резервирование постоянное (нагруженное), то 
ничего делать не надо, так как все резервные копии постоянно включены в работу 
(расходуют свой ресурс). Если резервирование замещающее (ненагруженное), то вместо 
отказавшего элемента 1-u

je  нужно включить в работу одну из резервных копий 1-u
jec . Для 

этого нужно в этой копии запланировать отказы для всех, входящих в нее простых элементов 
(до этого всем значениям .tu

ke  для элементов 1-Î u
j

u
k ee  были присвоены значения 1э +T , 

благодаря чему они были временно отключены от механизма моделирования отказов). Это 
делается оператором 7. После выполнения операторов 6,7 работа алгоритма завершается. 

Если в результате исполнения рассмотренного алгоритма был установлен признак 
отказа системы, то выполняются 2 и 3 этапы обработки текущего события. В результате 
выполнения этих этапов моделируется восстановление работоспособности системы. 
Структурная схема алгоритма для этих этапов изображена на рис. 3.  

Оператор 1 осуществляет перепланирование отказа элемента u
ie , отказ которого привел 

к отказу системы: генерируется новое значение t  случайной наработки до отказа этого 
элемента и выполняется оператор присваивания t+= t:t.uie . Новое значение t.uie  
сохраняется в КС. 

Оператор 2 определяет указатель 1-u
je  на элемент старшего уровня,  в состав которого 

входит элемент u
ie . Операторы 3-5 определяют, имеется ли резервированная группа 

старшего уровня, в состав которой входит элемент u
ie .  

Для этого операторами 3-5 осуществляют продвижение вверх по ветви дерева 
конструктивной структуры до тех пор, пока не будет найдена резервированная группа 1-u

je , в 

состав которой входил отказавший элемент u
ie .  

Если такая группа не найдена ( nil=-1u
je ), оператор 3 передает управление оператору 

10, который устанавливает признак восстановления системы, и работа алгоритма на этом 
заканчивается. В противном случае выполняются операторы 6-9. 
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Оператор 6 осуществляет перепланирование отказов всех отказавших до этого простых 
элементов, входящих в состав элемента 1-u

je . Если резерв нагруженный, то выполняется 
оператор 8, который производит перепланирование отказов всех отказавших элементов в 
резервных копиях 1-u

jec .  
В противном случае, если резервирование ненагруженное, оператор 9 переводит все 

резервные копии в состояние ожидания путем присваивания запланированному времени 
отказа для всех входящих в них простых элементов .tu

ie  значения 1э +T . Этим все 
резервные копии переводятся в выключенное состояние, при котором их ресурс не 
расходуется. 
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Рис. 3. Алгоритм восстановления работоспособности системы после отказа 
 

При рассмотрении алгоритмов мы умышленно абстрагировались от различных не 
относящихся к рассматриваемому вопросу деталей модели, в частности, мы не касались 
вопросов накапливания статистики и вычисления оценок для показателей надежности 
системы. Более полную информацию об алгоритмах моделирования ИСМ можно найти в [5].  
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Пример моделирования. Для примера возьмем простую систему, для которой дерево 
иерархической конструктивной структуры изображено на рис. 3. Для нас не имеет значения 
содержательная сторона примера, поэтому мы не будем пояснять сокращенные 
наименования элементов, указанных на рисунке. 

 

 
Рис. 3. Дерево конструктивной структуры тестовой системы 

 
Все элементы системы изначально считаются соединенными в смысле надежности 

последовательно. Для проверки предложенных алгоритмов будем вводить резервирование 
для составных конструктивных элементов: АРМ и Терминал. Внутренняя надежностная 
структура их изначально также последовательная. Количество резервных элементов в 
группах будем варьировать. На рис. 4 изображена структурная схема надежности для 
системы в целом в случае двойного резервирования указанных элементов.  

 

 
 

Рис. 4. Иерархическая структурная схема надежности тестовой системы 
 

Отказывающими элементами, как это было принято выше, являются все простые 
элементы (элементы нижнего конструктивного уровня). Предполается, что отказы 
проявляются мгновенно, восстановление системы начинается сразу после появления отказа.  

В исходных данных в качестве модели отказов простых элементов зададим 
диффузионное немонотонное распределение (DN-распределение), которое является наиболее 
адекватной моделью отказов для изделий радиоэлектронной техники [8].  

Параметры DN-распределения для всех элементов зададим одинаковыми:  
ч10000=m  - математическое ожидание (средняя наработка до отказа); 

8,0=n  - коэффициент вариации. 
Среднее время восстановления элементов зададим равным ч1в =iT .  
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Продолжительность эксплуатации системы (время, в течение которого осуществляется 
моделирование отказов), зададим равным 20 лет.  

В начале произведем расчеты для случая, если резервирование в системе отсутствует, 
то есть при 1ТермАРМ == nn , где АРМn  и Термn  - число элементов в резервированных группах 
элементов АРМ и Терминал соответственно. В результате таких расчетов мы получили 
следующие значения показателей надежности системы: ч12620 =T  и ч1в =T . 

Далее произведем расчеты для случаев резервирования при различных параметрах 
резервирования и при различных стратегиях восстановления. 

Для стратегии восстановления после отказа системы были получены результаты, 
сведенные в табл. 1.  

Таблица 1 
Показатели надежности системы при резервировании элементов 

(восстановления после отказа системы) 
Показатели надежности 

Нагруженное 
резервирование 

Ненагруженное 
резервирование 

Вариант 
 резерви-
рования 

Число  
элементов 
в группе 

ч,0T  ч,вT ¢  ч,0T  ч,вT ¢  

Ре
зе

рв
ир

уе
тс

я 
 

эл
ем

ен
т 

А
РМ

 

1 
2 
3 
4 
5 

1262 
1500 
1639 
1731 
1802 

1,0 
1,95 
2,79 
3,63 
4,50 

1262 
4205 
4842 
4975 
5031 

1,0 
1,35 
1,48 
1,79 
1,92 

Ре
зе

рв
ир

уе
тс

я 
эл

ем
ен

т 
Те

рм
 

1 
2 
3 
4 
5 

1262 
1396 
1464 
1504 
1531 

1,0 
1,29 
1,54 
1,78 
2,01 

1262 
1650 
1680 
1682 
1682 

1,0 
1,14 
1,16 
1,16 
1,16 

Ре
зе

рв
ир

ую
тс

я 
эл

ем
ен

ты
 

 А
РМ

 и
 Т

ер
м2  

1 
2 
3 
4 
5 

1262 
1633 
1726 
1783 
1823 

1,0 
2,29 
2,64 
2,96 
3,26 

1262 
4284 
4298 
4306 
4308 

1,0 
1,40 
1,41 
1,42 
1,42 

 
В таблице представлены результаты для трех вариантов исходных данных: 1) 

резервирование вводится на уровне элемента АРМ; 2) резервирование вводится только для 
элемента Терминал, и 3) резервирование вводится совместно для элементов АРМ и 
Терминал. Число элементов в резервированных группах варьировалось от 1 до 5. В варианте 
3 число резервных элементов АРМ зафиксировано ( 2АРМ =n ). 

Поскольку рассматриваются только одиночные отказы, формально можно 
предположить, что восстановление системы происходит сразу после восстановления первого 
из отказавших резервных элементов. При таком подходе среднее время восстановления не 

                                                             

2 Изменяется величина Термn  при фиксированном значении 2АРМ =n .  
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зависело бы от стратегии восстановления, и в рассматриваемом примере было бы равно 
ч.1в =T . Поэтому в табл. 1 вместо показателя вT  приводятся значения показателя вT ¢ , 

который определяется как среднее суммарное время восстановления всех элементов, 
отказавших к моменту отказа системы в целом.   

Полученный характер зависимости показателей 0T  и вT ¢  от числа резервных элементов 
вполне соответствует физическому смыслу моделируемых процессов. 

Результаты расчетов для стратегии постоянного восстановления представлены в 
табл. 2. Результаты показывают, что в случае стратегии постоянного восстановления 
показатели надежности системы несущественно зависят от числа резервных элементов. Это 
легко объясняется тем, что в данном примере 0в TT <<  и поэтому при каждом отказе 
происходит практически «мгновенное» восстановление системы и оказывается, что 
остальные элементы в резервированной группе оказываются как бы «лишними».  

 
Таблица 2 

Показатели надежности системы при резервировании элементов 
(постоянное восстановление) 

Показатели надежности 

Нагруженное 
резервирование 

Ненагруженное 
резервирование 

Вариант 
резервирования 

ч,0T  ч,0T  

Резервируется 
элемент АРМ 5020÷5046 5043÷5057 

Резервируется 
элемент Терм 1681÷1685 1682÷1684 

Резервируются 
элементы 

 АРМ и Терм 
5038÷5047 5044÷5052 

 
Среднее время восстановления при этом остается неизменным и практически совпадает 

со средним временем восстановления системы без резервирования (показатель вT ¢  в этом 
случае теряет смысл, так как совпадает с вT ), поэтому в табл. 2 мы его не включили.  

Точность и адекватность модели с использованием разработанных алгоритмов 
проверена на простых структурах и при экспоненциальном распределении наработки до 
отказа элементов, при которых известны точные значения показателя 0T . Исследования 
показали, что точность модели в среднем не хуже 10%. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВІДМОВ СТРУКТУРНО НАДЛИШКОВИХ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ 
СИСТЕМ 

 
У статті розглядаються алгоритми моделювання відмов структурно надлишкових 

радіоелектронних систем (РЕС). Для моделювання відмов використовується метод 
імітаційного статистичного моделювання. У результаті моделювання отримують оцінки 
показників надійності структурно надлишкової РЕС на заданому періоді її експлуатації. 
Наводиться приклад моделювання. Точність і адекватність моделі з використанням 
розроблених алгоритмів перевірена на простих структурах і при експонентному розподілі 
наробітку до відмови елементів, при яких відомі точні значення показника середнього наробітку 
на відмову. Дослідження показали, що точність моделі в середньому не гірше 10%. 

Ключові слова: надійність, радіоелектронні системи, модель відмов. 
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SIMULATION OF FAILURES STRUCTURAL SURPLUS ELECTRONIC SYSTEMS 
 
The article deals with modeling algorithms structural failures of redundant electronic systems 

(RES). To simulate failures simulation method used statistical modeling. As a result of the simulation are 
indicators of reliability assessment of structural excess of RES in a given period of its operation. An 
example of modeling. Exactness and model adequacy with the use of the worked out algorithms are 
checked for simple structures and at exponential distribution of work completely of elements at that the 
exact meaning of index of middle work is known on a refuse. Researches showed that model exactness on 
the average not worse 10%%. 

Keywords: reliability, electronic system, model failures. 
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УДК 621.396.967                                                                           к.т.н. Лоза В.Н. (ВИКНУ) 
 

ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАТИВНЫХ СВОЙСТВ СПЕКТРАЛЬНОГО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СИГНАЛОВ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ С ПОМОЩЬЮ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГАБОРА 
 

Рассматривается сущность кратковременного Фурье-преобразования, называемого 
преобразованием Габора, приводятся результаты анализа его информативных свойств на 
примере обработки нестационарного сигнала и выводы об особенностях практического 
использования. Сделан вывод о том, что в связи с использованием фиксированной ширины 
окна оконное преобразование Фурье не подходит для анализа сигналов одновременно с очень 
низкой и очень высокой частотой. Такой анализ становится возможным при использовании 
гибкого частотно-временного окна, которое является адаптивным и обеспечивает сужение 
при изучении высокочастотных явлений и расширение при анализе низкочастотных 
областей сигнала. 

Ключевые слова: кратковременное оконное преобразование Фурье (преобразование Габора), 
спектр сигнала. 

 
Введение. Математическое преобразование применяется к сигналам с целью 

получения о нём дополнительной информации, недоступной в исходном виде. 
Преобразование переводит сигнал из одной области представления в другую. 

Преобразование использует общий вычислительный принцип обработки: 
умножение сигнала на некоторую "анализирующую" функцию и интегрирование по всей 
временной оси, который в общем виде для сигнальной функции f(x) формализуется 
выражением: 

ò
¥

¥-
== ))(),(()()()( xgxfdxxgxfvf v ,    (1) 

где   )(vf  - результат преобразования; 
        черта – символ комплексного сопряжения; 
        (*, *) - обозначение операцию свёртки функций. 
Вид анализирующей функции g(x) определяет тип преобразования. 
Центральное место среди средств математического анализа сигналов занимает 

аппарат преобразований Фурье (ФП), однако его применение ограничено в основном 
обработкой стационарных сигналов. Основным практическим недостатком ФП является 
слабая пространственная локализация базисных функций, не позволяющая фиксировать 
быстрые изменения сигнала. Её улучшение может быть достигнуто за счёт 
искусственной локализации сигнала с помощью умножения сигнала на подходящую 
функцию )( 0xxg - , которая имеет носитель вблизи точки 0x .  В результате получим 
преобразование: 

ò
¥

¥-
= duuguftwf tww )()(),( ),( ,     (2) 

)()(),( tuweug jwt
tw -= ,     (3) 

где )( tuw -  - "оконная" функция (весовое окно) со сдвигом к заданному моменту 
времени t. 

Выражение (3) представляет собой анализирующую функцию. В качестве функции окна 
используется либо полупериод косинусоиды, либо, чаще, функция Гаусса: 

)4/exp()2/1()( 2 auauw -= p ,    (4) 
где   a  - определяет ширину окна. 
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При использовании окна, соответствующего (4), кратковременное оконное 
преобразование Фурье (ОФП) называют преобразованием Габора, который предложил в 
1946 г. определять элементарные частотно-временные "атомы", как волновые 
образования, имеющие минимальную протяжённость на частотно-временной плоскости 
[1, 2]. 

Алгоритм вычисления оконного преобразования Фурье. В вычислительном 
алгоритме ОФП осуществляется переход от непрерывного аналогового сигнала к 
дискретному, когда ss TNTt )1(...,,0 -= , sT  - частота дискретизации: 

{ } 1
0)( -

== N
kskTff .     (5) 

Частоту дискретизации обозначим ss Tw /2p= . 
Поскольку результат вычисления при каждом положении окна определяется 

свёрткой спектров f  и w , то для частоты sw  выполняется условие: 

)(2 maxmax
wf

s www +> ,     (6) 

где   fwmax  и wwmax  - максимальные значения частот сигнала и оконной функции. 
Для сигнала (5) возможен быстрый алгоритм ОФП, который состоит из следующих 

операций вычисления: 
1) определяется последовательность частот: 

sk wNkw )/(= ; )...,0( Nmk =                 2/NmN =  (чётное N), 2/1-N  (нечётное). 
2) для временных сдвигов 0=t , ss TNT )1(..., - , определяются последовательности: 

{ } 1
0)()( -

=-
N
kss kTwkTf t .    (7) 

На следующем шаге для каждого значения (7) вычисляется быстрое преобразования 
Фурье (БПФ), который обозначим { } 1

0
-
=

N
kkG . 

Результат дискретного ОФП соответствует выражению: 
)...,0(),( Nksw mkGTwf ==t .   (8) 

Визуализация результата ОФП представляется на фазовой плоскости t, ω в виде 
спектрограммы, которая даёт фазово-пространственное представление. Вид базисных 
функций на такой плоскости при прямоугольной форме окна показан на рис. 1. 
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Рис. 1. Вид базисных функций на фазовой плоскости t, ω  
при прямоугольной форме окна 
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Пример оконного преобразования Фурье сложной функции. Как было указано,  
применение ОФП имеет целью выявить высокочастотные "делали" сигнала (скачки, 
разрывы), поэтому понятие "сложный" сигнал соответствует специальному тестовому 
сигналу, в котором сочетаются гладкие участки и скачки. Сигнал формируется согласно 
выражению: 

[ ] 0)2:1(3;0)1:1(1;321 === nsnsssss ;    (9) 
где   ).22sin().12sin(2 tfBtfAs p+p= ; 
        КГц11=f , 122 ff = ; 
          2,1 nn  - значения начального и конечного интервалов. 
В качестве программной платформы вычисления ОФП используется пакет 

MATLAB [3], который считается стандартом в инженерной практике расчётов. Алгоритм 
быстрого вычисления ОФП реализован в программной функции mystft (*), образец ввода 
которой имеет вид: 

[ ] )2::1,,(,, >D<><= wwwTsmystftmatrixyt s ,    (10) 
Сигнал (s) и результат ОФП в фазовой плоскости представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Сигнал (s) и результат оконного преобразования Фурье в фазовой плоскости 
 
Как следует из анализа рис. 2, для данного примера ОФП позволяет достаточно 

чётко определить наличие и положение скачков функции.  Однако результат рис.  2  
(внизу) получен с использованием фазовой составляющей ОФП, что вызывает трудности 
практического применения в решении задачи выявления всплесков в сигнале. 

Информационные ограничения оконного преобразования Фурье. Недостатком 
информационных свойств ОФП является использование окон одинакового размера, что 
не позволяет в связи с принципом неопределённости Гейзенберга получить высокое 
разрешение по времени и частоте. Принципиальный недостаток объясняется тем, что в 
качестве базиса используется, как и в ФП, одна функция - синусоида. 

Оптимальной функцией окна с точки зрения принципа неопределённости является 
гауссова функция (4). Если обозначить ширину функции окна Δw, то локальная 
информация о функции во временном окне (в среднеквадратическом смысле) 
соответствует: 
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[ ]D++D-+ bxwbx *,* ,    (11) 
где    bx +*  определяет среднее положение окна на оси времени (b – смещение). 
Используя Фурье-образ ОФП с обозначением частотного диапазона Δω, позволяет 

фиксировать максимальный двухмерный размер окна: 
2/1³D*D ww .     (12) 

Знак равенства соответствует только преобразованию Габора. 
Выводы. Таким образом, в связи с использованием фиксированной ширины окна 

ОФП не подходит для анализа сигналов одновременно с очень низкой и очень высокой 
частотой. Такой анализ становится возможным при использовании гибкого частотно-
временного окна, которое является адаптивным и обеспечивает сужение при изучении 
высокочастотных явлений и расширение при анализе низкочастотных областей сигнала. 

Эта задача наиболее успешно решается применением в качестве базиса вэйвлет – 
функций [1, 2, 4]. 
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к.т.н. Лоза В.М. 
ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПЕКТРАЛЬНОГО 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ СИГНАЛІВ СКЛАДНОЇ ФОРМИ ЗА ДОПОМОГОЮ 
КОРОТКОЧАСНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ГАБОРА 

 
Розглядається сутність короткочасного Фур'є-перетворення, що має назву перетворення 

Габора, наводяться результати аналізу його інформативних властивостей на прикладі обробки 
нестаціонарного сигналу і висновки про особливості практичного використання. Зроблено 
висновок про те, що у зв'язку з використанням фіксованої ширини вікна віконне перетворення 
Фур'є не підходить для аналізу сигналів одночасно з дуже низькою й дуже високою частотою. 
Такий аналіз стає можливим при використанні гнучкого частотно-тимчасового вікна, що є 
адаптивним і забезпечує звуження при вивченні високочастотних явищ і розширення при 
аналізі низькочастотних областей сигналу. 

Ключові слова: короткочасне віконне перетворення Фур'є (перетворення Габора), спектр 
сигналу. 

 
Ph.D. Loza V.M. 

MORE INFORMATIVE PROPERTIES OF THE SPECTRAL REPRESENTATION OF SIGNALS 
COMPLEX SHAPE WITH SHORT-TERM TRANSFORMATION GABOR 

 
The essence of short-term Fourier transform, called Gabor transformation, the results of its 

analysis of informative features on the example of non-stationary signal processing and conclusions 
about the features of practical use. It was concluded that due to the use of a fixed window width window 
Fourier transform is not suitable for the analysis of signals simultaneously with very low and very high 
frequency. Such an analysis is made possible by using flexible frequency-time window that is adaptive and 
provides a narrowing in the study of high-frequency phenomena and expand the analysis of low signal 
areas. 

Keywords: short-term windowed Fourier transform (Gabor transform) spectrum of the signal. 
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УДК 681.396.967                                              к.т.н., с.н.с. Невольніченко А.І. (ВІКНУ) 
 

НАВЕДЕННЯ КЕРОВАНОГО ОБ’ЄКТА В МИТТЄВО УПЕРЕДЖЕНУ ТОЧКУ 
ЗУСТРІЧІ З ЦІЛЛЮ ЗА ДОПОМОГОЮ АДАПТИВНОГО МЕТОДУ “НУЛЯ 

КУТОВОЇ ШВИДКОСТІ” 
 

Відомі методи наведення керованих об’єктів (літаків, кораблів, ракет) при перехопленні 
цілей, що вільно маневрують: прямого наведення, пропорційного і паралельного наближення не є 
оптимальними за рахунок зміни траєкторії і знакозмінності маневру об’єкта. Це приводить до 
збільшення енерговитрат на маневрування й витрати часу на перехоплення. Також при цьому 
створюються значні перевантаження на перехоплювачі під час наведення. У статті 
розглядається адаптивний метод наведення, в якому усунено вищезазначені недоліки і є 
максимально ефективним завдяки оптимізації системи наведення.  

Ключові слова: метод пропорційного наближення, метод прямого наведення, метод 
паралельного наближення, реакція системи наведення. 

 
Основний зміст. Проаналізуємо кінематику й динаміку відомих методів наведення 

керованих об’єктів на ціль [1] для оцінки їх ефективності. 
Метод “прямого наведення” (погоні) є простішим для реалізації; його кінематична 

схема полягає в постійному суміщенні напрямку вектора швидкості об’єкта с напрямком 
“далечі”, що проходе через ціль і об’єкт наведення (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Кінематична схема методу “прямого” наведення (“погоні”) 

 
Для спрощення аналізу напрямок (нц)  и модуль вектора швидкості руху цілі Vц 

вважаються незмінними. В начальний момент t1 процесу перехоплення ціль знаходиться в 
точці ц(t1), об’єкт – в точці п(t1), модуль його швидкості рівний Vп  и спрямований в точку 
ц(t1) положення цілі. Відстань між об’єктом і ціллю дорівнює d(t1). 

Оскільки вектор відносної швидкості  
 

)()()( 111 tVtVtV цпo -=                                                       (1) 
 

не співпадає з напрямком далечі d(t1), то швидкість наближення, що є проекцією відносної 
швидкості на напрямок далечі  

п(t5) 
Vо(t1) 

-Vц(t1) 

d(t1) 

Vп(t1) 

п(t6) 
 

ц(t5) ц(t4) ц(t3) 

п(t4) 

п(t3) 

п(t2) 

п(t1) 

ц(t2) 

Vц(t1) 

ц(t1) ц(t6) 
(нц) 
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)()( 1)(1 tVПрtV odc = ,                                                       (2) 

незважаючи на “пряме” наведення, не є максимальною, а ціль через “кругову” швидкість 
 

)()()( 111 tVtVtV cок -=                                                         (3) 
 
на інтервалі часу “реакції системи наведення” (t1,t2) має кутову швидкість “обертання” 
напрямку далечі  
 

/dкV=w .                                                                 (4) 

 
Дана обставина є причиною необхідного маневрування об’єкта (на подальших інтервалах 
часу) для зміни напрямку руху, тому траєкторія наведення стає істотно нелінійною (відома, 
як “крива погоні”). Як то видно з даного прикладу, в момент t6 напрямки руху об’єкта и цілі 
співпадають, і подальше перехоплення “вдогін” при перевазі у швидкості, коли вектор 
відносної швидкості строго дорівнює швидкості наближення, вже не потребує маневру 
об’єкта по напрямку.  

Таким чином, метод “прямого” наведення, через не оптимальність траєкторії руху 
об’єкта по швидкості наближення і витрат часу на перехоплення, не забезпечує наведення в 
“упереджену” точку зустрічі с ціллю, пов’язаний зі значними поперековими 
перевантаженнями об’єкта и максимальними енерговитратами при неперервному 
маневруванні в процесі наведення (по криволінійній траєкторії погоні) навіть при 
прямолінійному русі цілі. Перевагою метода є простота реалізації.  

Метод “пропорційного наближення” є розвитком методу “прямого” наведення, 
забезпечує послідовне наведення керованого об’єкта в “динамічну область” упередженої 
точки зустрічі с ціллю і полягає у зміненні напрямку руху для підтримання  значення кутової 
швидкості руху об’єкта “пропорційній” значенню кутової швидкості руху цілі в 
“інерційному” просторі. Кінематична схема наведення близька до схеми “прямого” 
наведення з урахуванням значення кругової (кутової) швидкості цілі ω (с постійним 
коефіцієнтом пропорційності) при корекції напрямку руху об’єкта.  

Аналіз показує, що траєкторія руху об’єкта наведення також є криволінійною 
(ділянкою спіралі), однак має значно меншу кривизну (наближається до прямолінійної).  Не 
оптимальність траєкторії руху об’єкта по швидкості наближення и часу перехоплення не 
забезпечує точного наведення в “упереджену” точку зустрічі с ціллю (тільки на поточному 
“дискретному” інтервалі часу), пов’язана з постійними поперековими перевантаженнями 
об’єкта і значними енерговитратами на неперервний манёвр при наближенні до цілі в 
процесі наведення по криволінійній траєкторії. Реалізація метода пов’язана з необхідністю 
створення в системі управління “інерційного простору” з вимірювачем кутової швидкості 
цілі. 

Надамо загальну постановку [2] екстремальної задачі наведення в “інерційному”  
просторі керованого об’єкта в “миттєву упереджену точку зустрічі”  (м.у.т.з.) з “ціллю”, що 
вільно маневрує – максимізувати ефективність процесу наведення мінімізацією “витрат” (як 
витрат часу) на перехоплення при завданих начальних (на момент t=0) умовах: 

відстань між об’єктом и ціллю                                                )0( =tD ; 
модуль и напрямок вектора швидкості цілі                          )0( =tV ц ;                         (5) 

модуль и напрямок вектора швидкості об’єкта                    )0( =tV п . 
Існує обмежена множина методів наведення, кожний з котрих характеризується 

траєкторією “перехоплення” S, тобто руху керованого об’єкта до цілі в області простору – 
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виникає відповідна множина траєкторій { }S . Узагальненою цільовою функцією вважаються  
витрати часу на перехоплення при даному методі наведення T(S).  

Формальна постановка задачі вибору методу оптимального наведення керованого 
об’єкта на ціль – на множині можливих траєкторій {S}, кожна з котрих S обертає початкову 
відстань між об’єктом и ціллю за час наведення T(S) в нуль (“критерій припустимості”)  

{ } 0)}({:, =Î" STDSSS ,                                                   (6) 
знайти таку (оптимальну) траєкторію  

{ }SS o Î ,                                                                  (7) 
котра мінімізує витрати часу на наближення (“критерій оптимальності”)  

 
)(min)(

}{
STST

S
o = .                                                         (8) 

Ефективність методу, як співвідношення “ефекту” (значення початкової відстані) і 
“витрат” (часу на її подолання) по фізичному змісту є “середньою швидкістю наближення”;  
ефективність максимальна при оптимальній траєкторії  

)(max)(min/)(/)(
}{}{

SESTDSTDSE
SS

oo === .                                  (9)  

Метод “паралельного наближення” є методом наведення в “миттєву” (на інтервалі часу 
“реакції” системи управлення) упереджену точку зустрічі с ціллю и полягає в удержанні 
напрямку далечі (“об’єкт-ціль”) на його начальному (“інерційному”) напрямку шляхом зміни 
напрямку руху об’єкта в процесі перехоплення (рис.2). Начальний “інерційний” напрямок 
(ін) суміщається з напрямком “об’єкт-ціль”, тобто проходе через точки п(t1) і ц(t1), й 
“фіксується” зберігачем ін в момент початку процесу наведення об’єкта.  

 

 
 

Рис. 2. Кінематична схема методу “паралельного наближення” 
 
Нехай швидкість и напрямок руху цілі (нц) завдані вектором )t( 1цV , керованого об’єкта –  

вектором )( 1tVп , а відстань до цілі дорівнює d(t1). При цьому вектор відносної швидкості  
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)()()( 111 tVtVtV цпo -= ,                                                       (10) 
 
що не співпадає з інерційним напрямком (початковим  напрямком далечі), утворює 
швидкість наближення (значно меншу відносної)  
  

)()( 1)(1 tVПрtV odc =                                                         (11) 
 
кругову швидкість відносного руху цілі  
 

)()()( 111 tVtVtV пок -=                                                       (12) 
 

и відповідну до неї кутову швидкість напрямку “далечі”  
 

/dкV=w .                                                                 (13) 

 
На інтервалі часу “реакції системи наведення” (t1,t2) напрямок “далечі” d(t2) відхилиться 

від інерційного напрямку на кут розбіжності  
 

)()( 122 ttt -´= wa ,                                                        (14) 
 

котрий необхідно на наступному інтервалі “реакції” (t2,t3) компенсувати зміненням «вліво» 
напрямку вектора швидкості руху об’єкта Vп(t2) відносно попереднього (нп1) напрямку Vп(t1) , 
щоб повернути напрямок далечі на інерційний напрямок. В момент t3  напрямок далечі 
співпаде з інерційним напрямком, однак при цьому відносна швидкість буде мати 
протилежне по знаку відхилення від напрямку далечі. Щоб компенсувати викликані на 
інтервалі “реакції” (t2,t3) оцим відхиленням кругову и кутову швидкості цілі, необхідно на 
інтервалі “реакції” (t3, t4)  змінити “вправо”  напрямок (нп3) вектору швидкості руху об’єкта 
Vп(t3) відносно попереднього (нп2) напрямку Vп(t2).  

Оскільки при даному новому напрямку (нп3) вектора швидкості Vп(t3)  вектор відносної 
швидкості буде співпадати з інерційним напрямком, то вектор швидкості наближення буде 
співпадати з напрямком поточної далечі, и об’єкт буде рухатися далі в миттєву упереджену 
точку зустрічі (м.у.т.з.) с ціллю с максимальної швидкістю наближення, що дорівнює 
відносній. Таким чином, даний “елементарний” манёвр об’єкта завжди буде знакозмінним. 

Аналіз показує,  що траєкторія руху об’єкта при наведенні даним методом близька до 
оптимальної (прямолінійної), за виключенням ділянок маневрування, що забезпечує 
зменшення витрат часу й енерговитрат на перехоплення цілі. Однак компенсація відхилень 
від оптимальної траєкторії пов’язана зі значними енерговитратами на знакозмінний маневр і 
поперековими перевантаженнями об’єкту, які при цьому виникають. Реалізація методу 
потребує наявності у системі управління зберігача інерційного напрямку та вимірювача 
ортогональних кутів “розбіжності” напрямку далечі (лінії “об’єкт-ціль”) відносно “опорного” 
інерційного напрямку. 

Розглянемо зміст “адаптивного” методу наведення об’єкта в “м.у.т.з.” з ціллю. Для 
кращого розуміння сутності “адаптивного” методу розглянемо його спрощену кінематичну 
схему в площині кутів курсу (“рискання”) при незмінному модулі векторів швидкості цілі и 
об’єкта (рис.3).  
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Рис. 3. Кінематична схема наведення в “м.у.т.з.” адаптивним методом 

“нуля кутової швидкості» 
 
Зрозуміло, що зміст задачі буде аналогічним для площини кутів “тангажу” і при змінних у 
часі значеннях модулів векторів швидкості цілі и об’єкта. 

Нехай ціль (ц)  рухається в напрямку (нц)  і знаходиться на своїй траєкторії в поточні 
моменти часу t1,  t2, t3 (що відділяють інтервали “реакції» системи наведення) в точках ц(t1), 
ц(t2), ц(t3) и має швидкість й напрямок руху Vц(t1),  Vц(t2),  Vц(t3) відповідно. Об’єкт-
перехоплювач (п) рухається в напрямку (нп), котрий при початку процесу “наведення” 
фіксується як “інерційний” напрямок (ін).  Об’єкт знаходиться на своїй траєкторії в поточні 
моменти часу t1, t2, t3  в точках відповідно п(t1), п(t2), п(t3) и має швидкість и напрямок  руху 
Vп(t1),  Vп(t2),  Vп(t3) відповідно. Тоді відстань між ціллю и перехоплювачем в дані моменти 
часу складає d(t1), d(t2), d(t3) відповідно. 

Вважаємо, що між сусідніми моментами часу t1,  t2,  t3 (тобто всередині кожного, 
достатньо “малого”, інтервалу часу “реакції” системи неведення dt=ti+1–ti) вектори швидкості 
цілі и об’єкта по модулю и напрямку незмінні. 

Для моменту (t1) напрямок лінії “далечі” d(t1) утворює деякий кут а(t1) з інерційним 
напрямком (ин); цей напрямок має вектор швидкості “наближення” Vс(t1), який є проекцією 
вектора відносної швидкості Vо(t1) на напрямок “далечі” d(t1)  

 
)()( 1)(1 tVПрtV odc = .                                                        (15) 

 
В свою чергу, вектор відносної швидкості є різницею між векторами швидкості об’єкта 

и швидкості цілі  

цпo VVV -= .                                                                 (16) 
 
Ознакою руху об’єкта в  “м.у.т.з.”  с  ціллю з максимальною швидкістю взаємного 

наближення є рівність проекції відносної  швидкості на напрямок “далечі”  і вектора 
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швидкості наближення (по модулю и напрямку).  Якщо відносна швидкість и швидкість 
наближення відрізняються, то це означає, що вектор відносної швидкості не співпадає зі 
своєю проекцією на напрямок далечі, тобто виникає деяка лінійна швидкість “кругового” 
руху цілі відносно об’єкту, що є векторною різницею  

 

coк VVV -= .                                                               (17) 
 

Лінійна швидкість кругового руху цілі Vk(t), відповідна до неї кутова швидкість 
обертання dt/)t(da=w  и відстань між об’єктами d(t) пов’язані кінематичним рівнянням  

 
dVк ´= w)mod( .                                                            (18) 

 
Оскільки поточна відстань між об’єктами завдається виразом  
 

{ }ò ´-=
t

с dttVdtd
0

)(mod()0()( ,                                                (19) 

 
то, очевидно, максимально ефективною траєкторією об’єкту є така, що мінімізує 

витрати часу Т на наведення в “м.у.т.з.” при даній початковій відстані між об’єктами та 
відомих модулях й напрямках векторів швидкості їх руху. 

Витрати часу на наведення T відповідають інтервалу між моментом початку  процесу 
наближення (при начальної відстані) и моментом досягнення поточною відстанню 
мінімального значення (рівного “промаху”). 

Таким чином, виникає інтегральне рівняння, рішення якого (програма а(t) зміни 
напрямку вектора швидкості об’єкта) є оптимальним  

 

{ } dttdttVtVd
T

цп ´×--= ò
0

)()()()((mod)0( w .                                      (20) 

 
Функціональний аналіз даного інтегрального рівняння показує, що складова (18) дає 

«промах» наведення, як мінімальне значення поточної відстані  
 

  { }ò ´×=
T

dttdtTd
0

)()(mod)( w .                                                   (21) 

 
Таким чином, оптимальна траєкторія наведення (програма зміни напрямку вектора 

швидкості об’єкта наведення) мінімізує витрати часу на наведення, згідно інтегральному 
рівнянню  

 

{ } dttVtVd
T

цп ´-= ò
min

0
)()((mod)0( .                                               (22) 

 
Оптимізація траєкторії, тобто вибір }S{S o Î , полягає в усуненні поточного промаху 

“корегуванням” напрямку вектора швидкості об’єкта α(t) для утримання рівною нулю 
кутової швидкості обертання цілі відносно об’єкта  

 
0)}({ ®taw .                                                               (23) 
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Вираз (23), як ознака оптимального рішення So задачі наведення, і є “законом 
управління” для адаптивного метода наведення (закон “нуля кутової швидкості”). 

Оскільки на інтервалі часу “реакції” (t1,t2) вектор відносної швидкості Vо(t1) не 
співпадає с вектором швидкості наближення Vс(t1) – своєю проекцією на “напрямок далечі” – 
то через це  виникає вектор кругової швидкості Vк(t1) цілі відносно об’єкта і відповідна до 
нього кутова швидкість обертання ω(t1), завдяки чому з’являється “поточний” промах   

 

»-´´
-
-

»-´´= )()(
)(

)()()()()()( 121
12

12
12112 tttd

tt
tatatttdtt wd   

 
{ } ).()()( 112 tdtata ´-»                                                     (24) 

 
Для його усунення напрямок вектора швидкості руху об’єкта Vп(t1) в інтервалі часу 

“реакції” (t1,t2)  поступово змінюється на  Vп(t2) – до зникнення кутової швидкості обертання 
цілі як результату збігу напрямку вектора відносної швидкості и нового “напрямку далечі”.  
Оскільки тепер швидкість взаємного наближення об’єкта и цілі дорівнює їх відносній 
швидкості, тобто стає максимальною, то вони без промаху наведення зустрічаються в 
“м.у.т.з.”. Даний “елементарний” маневр, таким чином, є оптимальним по критеріях 
мінімуму енерговитрат на наведення, поперекових перевантажень й максимуму швидкості 
наближення.  

Зрозуміло, що даним методом можливе не тільки “самонаведення” об’єкта  на ціль, але 
й “зовнішнє” його наведення.  

Для цього на “зовнішньому” пункті наведення (наземному чи повітряному) в кожному 
“елементарному” командному циклі (ti,tj) “дискретного” процесу наведення фіксуються 
поточні координати цілі и об’єкта (наприклад, засобами радіолокації в “базовій” системі 
координат) і обчислюються (комп’ютерними засобами автоматизації управлення) кути 
“напрямку далечі”  між об’єктом и ціллю.  При виникненні кутової швидкості “напрямку 
далечі” (змінах його поточного значення кута) формується команда на змінення курсу 
об’єкта (для зменшення кутової швидкості до нуля) и утримання даного нового курсу. 

Окремого дослідження також потребує проблема вибору змінного параметру 
управління рухом об’єкта при наведенні. Так, нами розглянуте управління шляхом зміни 
напрямку вектора швидкості об’єкта при незмінному його модулі. Однак при управлінні 
можливе, якщо це практично можна здійснити, змінення не тільки напрямку, а й модуля 
вектора швидкості. Попередній аналіз свідчить, що для швидкоплинного процесу наведення 
знакозмінне управління модулем власної швидкості об’єкта шляхом зміни сили тяги двигуна 
через значну інерційність і складність даної системи практично недоцільно. 

Порівняльне комп’ютерне моделювання процесу наведення адаптивним методом “нуля 
кутової швидкості” і методом “паралельного наближення” підтвердило основні переваги 
адаптивного метода по оптимальності траєкторії руху об’єкта (максимізація швидкості або 
мінімізація часу наближення, мінімізація енерговитрат й поперекових перевантажень об’єкта 
при маневруванні), котрі й визначають максимальну ефективність адаптивного метода “нуля 
кутової швидкості”.  

Висновок. Проведений аналіз показав, що відомі методи наведення в “м.у.т.з.” 
керованих об’єктів (літаків, ракет) при “перехопленні” цілей, що вільно маневрують – 
методи “прямого наведення”, “пропорційного наближення” и “паралельного наближення”, не 
є досконалими, тобто максимально ефективними, через не оптимальність траєкторії 
наближення и знакозмінного маневру об’єкта при наведенні, що збільшує енерговитрати на 
маневрування й витрати часу на перехоплення, народжує значні поперекові перевантаження 
на керованому об’єкті при його наведенні. Запропонований “адаптивний” метод наведення, 
“законом”  управлення для якого є “мінімізація (нуль)  кутової швидкості”  цілі,  вільний від 
перелічених недоліків і є максимально ефективним (“екстремальним”) завдяки оптимальній 
траєкторії наведення. Адаптивний метод наведення в м.у.т.з. може бути використаний в 
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системах реактивної зброї ударної и винищувальної авіації, в системах наведення снарядів 
зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони.  
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НАВЕДЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОГО ОБЪЕКТА В МГНОВЕННО ПРОГНОЗИРОВАННУЮ 
ТОЧКУ ВСТРЕЧИ С ЦЕЛЬЮ ПРИ ПОМОЩИ АДАПТИВНОГО МЕТОДА “НУЛЯ 

УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ” 
 

Существующие методы наведения управляемых объектов (самолетов, кораблей, ракет) 
при перехвате целей, свободно маневрирующие: прямой наведения, пропорционального и 
параллельного приближения не являются оптимальными за счет изменения траектории и 
знакоизменения маневра объекта. Это приводит к увеличению энергозатрат на маневрирование 
и затрат времени на перехват. Также при этом создаются значительные перегрузки на 
перехватчики при наведении. В статье рассматривается адаптивный метод наведения, в 
котором устранены вышеупомянутые недостатки и есть максимально эффективным 
благодаря оптимизации системы наведения.  

Ключевые слова: метод пропорционального приближения, метод прямого наведения, 
метод параллельного приближения, реакция системы наведения. 

 
Ph.D. Nevolnichenko A.I. 

TARGETING OF GUIDED OBJECTS INTO PROGNOSED TARGET POINT USING ADAPTIVE 
METHOD OF “ZERO ANGULAR VELOCITY” 

 
The well-known methods of targeting of guided objects (aircrafts, ships, rockets) while interception 

of free ranging movement targets are: direct targeting, proportional and parallel approach. They are not 
effective because of trajectory change and maneuverability of objects. It causes increasing of energy 
consumption for maneuvering and increasing of the used time for interception. In addition interceptors 
receive considerable overload while targeting. The article touches on adaptive method of targeting without 
above mentioned disadvantages. This method is the most effective because of optimization of targeting 
system. 

Keyword: method of proportional approach, method of direct guidance, method of parallel 
approach, guidance system reaction. 
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УДК 681.2: 531.784.089                                        к.т.н. Потильчак О.П. (НАКУ «ХАІ») 
 

ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ПОГРЕШНОСТИ 
ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ 

ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

В статье рассмотрены особенности устройства современных тензорезисторных средств 
измерительной техники. Описаны причины возникновения температурных погрешностей и 
известные методы их компенсации. Предложен способ компенсации динамической 
составляющей температурной погрешности, возникающей вследствие изменения температуры 
окружающей среды во времени. 

Ключевые слова: тензорезистор, температурная компенсация, постоянная времени, 
алгоритм 

 
Введение. Тензорезисторные средства измерительной техники (СИТ) широко 

используются в настоящее время для измерения механических величин, таких как сила, 
масса, деформация, давление. Основными областями применения современных 
тензорезисторных СИТ являются  

- коммерческие взвешивания грузов;  
- статические, динамические и усталостные испытания различных конструкций; 
- измерения внутренних напряжений деталей машин, механизмов и технологического 

оборудования; 
- измерение массы и дозирование технологических компонентов в металлургической, 

химической, пищевой и других отраслях промышленности.  
Характерной особенностью современных тензорезисторных СИТ является их высокий 

уровень автоматизации и интеллектуализации. Появление интеллектуальных СИТ 
обусловлено с одной стороны бурным развитием элементной базы микроэлектроники, а с 
другой – растущими требованиями к функциональным возможностям СИТ, надежности, 
метрологическим и технико-экономическим характеристикам. Основные принципы 
построения и особенности работы интеллектуальных СИТ изложены в работах [1, 2]. 
Ведущими мировыми производителями тензорезисторных СИТ являются фирмы AXIS, CAS, 
EHP, Jadever, OHAUS, Pfister, Sartorius, Schenck и др. Уровень основной приведенной 
погрешности современных тензорезисторных СИТ – (0,01…0,5) %. 

Постановка задачи. В современных тензорезисторных СИТ широко используются 
различные методы температурной компенсации. Однако при возникновении динамической 
составляющей температурной погрешности, обусловленной изменением температуры 
окружающей среды, применение обычных методов компенсации дает значительную 
остаточную погрешность. Таким образом, возникает необходимость совершенствования 
существующих методов температурной компенсации. 

Особенности устройства тензорезисторных СИТ. Современные тензорезисторные 
СИТ, как правило, построены по структурной схеме, изображенной на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема тензорезисторного СИТ: 
1 – тензорезисторный преобразователь (тензодатчик); 
2 – блок измерения и обработки информации; 
3 – чувствительный элемент; 
4 – мостовая измерительная схема; 
5 – источник опорного напряжения; 
6 – вторичный нормирующий преобразователь (ВНП); 
7 – аналого-цифровой преобразователь (АЦП); 
8 – блок обработки информации; 
9 – отсчетное устройство; 
10 – интерфейс; 
11 – датчик температуры 
 
Конструктивно СИТ, изображенное на рис. 1, состоит из тензорезисторного 

преобразователя (тензодатчика) 1 и блока измерения и обработки информации 2. В 
зависимости от выполняемых функций СИТ может включать в себя различное количество 
тензодатчиков. Чувствительный элемент 3 тензодатчика преобразует измеряемую 
физическую величину в деформацию d. Вместе с чувствительным элементом 
деформируются наклеенные на него тензорезисторы, образующие мостовую измерительную 
схему 4, питание которой осуществляется источником опорного напряжения 5. Выходное 
напряжение мостовой измерительной схемы по линиям связи подаётся на вход ВНП 6,  где 
осуществляется его усиление.  Сигнал с выхода ВНП поступает на вход АЦП 7,  где 
преобразуется в цифровой код, который поступает на блок обработки информации 8. 
Цифровой код N с выхода блока обработки информации подается на отсчетное устройство 9. 
Также в современных СИТ обязательно наличие связи с внешней ЭВМ, которая 
осуществляется через интерфейс 10. Для компенсации влияния температуры на результат 
измерения используется датчик температуры 11, выход которого, в зависимости от типа 
датчика, может быть подключен как к входу ВНП, так и непосредственно к блоку обработки 
информации. Конструктивно датчик температуры размещается вблизи тензодатчика. Более 
подробно работа, особенности построения и применения функциональных узлов 
тензорезисторных СИТ рассмотрены в [3, 4]. 

Температурные погрешности тензорезисторных СИТ. Температурная погрешность 
для тензорезисторных СИТ является наиболее существенной составляющей дополнительной 
погрешности. Она вызывается изменением температуры окружающей среды, которая 
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возникает как из-за изменения упругих свойств чувствительного элемента, так и из-за 
температурного дрейфа параметров мостовой схемы. Без применения методов 
температурной компенсации значение температурной погрешности может значительно 
превосходить основную погрешность тензорезисторного СИТ, достигая значений 
±(5…10) %. 

Температурная погрешность чувствительного элемента обусловлена зависимостью 
упругих свойств чувствительного элемента от температуры. С возрастанием температуры 
величина модуля упругости чувствительного элемента снижается. Погрешность от этого 
эффекта для специальных сталей составляет около 1% на 25 К. Температурная погрешность 
возникает также вследствие изменения линейных размеров при нагреве чувствительного 
элемента.  

Температурная погрешность мостовой схемы,  которая складывается из 
температурного дрейфа нуля тензорезисторов и температурного дрейфа чувствительности. 

Для компенсации температурной погрешности применяются следующие способы, 
основанные на структурных методах повышения точности [5]: 

· схемная компенсация температурного приращения сопротивления тензорезисторов; 
· применение комбинированных тензорезисторов; 
· применение тензорезисторов с компенсационной петлей; 
· внесение поправки. 

Способ схемной компенсации основан на применении компенсационных 
тензорезисторов, находящихся в одинаковых температурных условиях с активными. При 
использовании схемы полного моста, в которой все тензорезисторы являются одновременно 
и активными, и компенсационными, происходит взаимная компенсация температурных 
приращений сопротивлений тензорезисторов. Таким образом, при использовании способа 
схемной компенсации, температурная погрешность мостовой схемы практически 
исключается. Остаточную погрешность, которая возникает из-за разброса температурных 
характеристик тензорезисторов (ТКС, температурный дрейф нуля, температурная 
ползучесть), можно уменьшить путем подбора тензорезисторов с близкими температурными 
характеристиками. 

Менее популярны способы температурной компенсации, основанные на применении 
комбинированных тензорезисторов, тензочувствительная решетка которых выполнена из 
двух материалов, имеющих равные по величине, но разные по знаку ТКС, и тензорезисторов 
с компенсационной петлей, которая имеет ТКС больший, чем у самого тензорезистора, и 
включается как дополнительное сопротивление в компенсационное плечо мостовой схемы. 

Применение указанных выше способов температурной компенсации тензорезисторных 
СИТ позволяет свести к минимуму температурную погрешность мостовой схемы. Способ 
внесения поправки в результат измерения позволяет скомпенсировать обе составляющие 
температурной погрешности. Значение температуры тензодатчика измеряется с помощью 
дополнительного измерительного канала. По предварительно определенной зависимости 
температурной погрешности от значения выходного сигнала канала измерения температуры 
вносится поправка в измеренное значение. До появления интеллектуальных 
тензорезисторных СИТ поправка вносилась в аналоговом виде с помощью специальных 
функциональных преобразователей [6, 7]. Применение в современных тензорезисторных 
СИТ интеллектуальных функциональных узлов позволяет автоматизировать процесс 
внесения поправки и реализовать достаточно сложные алгоритмы компенсации 
температурной погрешности. 

Температурная компенсация при изменении температуры во времени. При 
изменении температуры окружающей среды во времени (например, при взвешивании с 
помощью бункерной весоизмерительной системы высокотемпературных жидкостей в 
химической промышленности, при работе крановых весов в литейном цехе и т. д.), возникает 
динамическая составляющая температурной погрешности, обусловленная различной 
тепловой инерционностью тензодатчика и датчика температуры. Тепловая инерционность 
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датчика температуры обусловлена невозможностью мгновенного изменения теплового 
состояния датчика и является источником динамической погрешности измерения 
температуры, то есть несоответствия выходного сигнала датчика температуре окружающей 
среды. Тензодатчик, как правило, имеет тепловую инерционность в несколько раз большую, 
чем датчик температуры. Это приводит к тому, что значение температуры, измеренное 
датчиком температуры, в случае изменения во времени температуры окружающей среды не 
будет соответствовать температуре тензодатчика. 

В работах [8 – 10] для устранения динамической составляющей температурной 
погрешности предложено использование метода экстраполяции к установившемуся 
значению. На его основе разработан способ компенсации влияния изменяющейся во времени 
температуры.  

Соотношения для расчета установившихся значений измеряемой величины и 
температуры окружающей среды имеют вид: 
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iT  - измеренные через интервал времени tD  значения 
измеряемой величины и температуры окружающей среды соответственно; 

Xt , Tt  - температурные постоянные времени тензодатчика и датчика температуры 
соответственно. 

Температурные постоянные времени датчиков могут быть определены любым 
известным способом, вариация их значений у датчиков одного типа незначительна. 

Работа алгоритма температурной компенсации, основанного на предложенном способе, 
исследована при различных законах изменения температуры. Температурная погрешность 
СИТ Тd  при использовании предложенного способа складывается из неисключенной 
температурной погрешности Тq  и неисключенной систематической погрешности динq , 
обусловленной неточностью определения температурных постоянных времени датчиков. 
При погрешностях определения температурных постоянных времени %5==

XT tdtd  и 

остальных условиях: СT н o20= , СТ у o40= , k =10 значение Тd  составило ±0,13%. Значение 
времени установления показаний по сравнению с традиционной температурной 
компенсацией снижено с Xt6  до Xt3 . 

Далее была исследована работа алгоритма температурной компенсации при различных 
законах изменения измеряемой величины, выявлена высокая чувствительность алгоритма к 
изменению измеряемой величины. Для устранения данного недостатка предложено 
применение динамического усреднения оценки действительного значения измеряемой 
величины. Его суть заключается в том, что текущее среднее значение 'д

jX определяется на 

основе усреднения предыдущего среднего '
1

д
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Компьютерное моделирование динамического усреднения оценки действительного 
значения по формуле (3) подтверждает эффективность предложенного решения.  
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Достоверность теоретических результатов, полученных в данном разделе, 
подтверждена экспериментальными исследованиями, которые заключались в испытаниях 
крановых весов ВКМ-3 при их работе в условиях изменяющейся температуры окружающей 
среды. По результатам испытаний было зафиксировано уменьшение максимального 
значения приведенной температурной погрешности с 2% до 0,17%, по сравнению с 
традиционным алгоритмом температурной компенсации, и уменьшение времени 
установления показаний со 135 с до 75 с. 

Выводы. Разработанный способ температурной компенсации, в отличие от 
существующих, позволяет значительно уменьшить динамическую составляющую 
температурной погрешности, обусловленную различной тепловой инерционностью 
тензодатчика и датчика температуры, а также снизить время установления показаний. 
Применение предложенного способа позволяет повысить точность тензорезисторных СИТ 
механических величин при их работе в условиях изменения температуры окружающей 
среды. 

Полученные результаты могут быть распространены на общий случай компенсации 
дополнительной погрешности СИТ, вызванной изменением внешнего влияющего фактора 
(ВВФ), в частности ее динамической составляющей, обусловленной неидентичностью 
переходной характеристики канала измерения величины ВВФ и динамической функции 
влияния ВВФ на основной канал.  
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к.т.н. Потильчак О.П. 
ОСОБЛИВОСТІ КОМПЕНСАЦІЇ ТЕМПЕРАТУРНОЇ ПОГРІШНОСТІ 

ТЕНЗОРЕЗИСТОРНИХ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ПРИ ЗМІНІ 
ТЕМПЕРАТУРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
У статті розглянуто особливості устрою сучасних тензорезисторних засобів 

вимірювальної техніки. Описано причини виникнення температурних похибок та відомі методи 
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 71 

їх компенсації. Запропоновано спосіб компенсації динамічної складової температурної похибки, 
що виникає через зміну температури навколишнього середовища у часі. 

Ключові слова: тензорезистор, температурна компенсація, стала часу, алгоритм 
 

Ph.D. Potylchak О.P. 
FEATURES COMPENSATE FOR TEMPERATURE MEASURE ERROR OF A MEASURING 

INSTRUMENT WITH TEMPERATURE ENVIRONMENT 
 
In the article features of strain gauge measuring instruments structure are considered. The causes 

of temperature errors and known methods of their compensation are described. The method of 
temperature error dynamic component, that appears due to instability of environment temperature, 
compensation is offered. 

Keywords: strain gauge, temperature compensation, time constant, algorithm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 681.2.002.2                                                                     Чистикова З.Э. (НАКУ ХАИ) 
д.т.н., проф. Кошевой Н.Д. (НАКУ ХАИ) 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ЛИТЬЯ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ 
 

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

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

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

большое количество недопустимых дефектов (поры, рыхлоты, засоры). Решить 
сложившуюся проблему можно путём оптимизации технологического процесса литья по 

http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8&translation=features&srcLang=ru&destLang=en
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выплавляемым моделям с помощью методов планирования эксперимента. 
 

 
 

Рис. 1. Деталь из сплава ВНЛ-3, полученная  
методом точного литья 

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

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

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

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

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

 2X  – длительность выдержки металла под шлаком;  
 3X  – температура металла после наведения шлака. 
План и результаты эксперимента приведены в таблице 1. 
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Здесь Y – количество дефектов; Y*
 - оценка качества сплава по 10-тибальной шкале (10 

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

 
Таблица 1 

План полного факторного эксперимента, результаты исследования и расчет 
коэффициента Xji 
№ фактора (j) №  

опыта (i) 1 2 3 
Y Y* 

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

 
С целью минимизации количества дефектов на данном этапе проведения эксперимента 

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

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

*
0 1 1 2 2 3 3Y b b X b X b X ,= + + +  

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

вычислим по формуле:  
N *

ji i
i 1

j

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

N
==
å

 

где

 

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

1 3
*

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

параметр оптимизации. 
Для оптимизации качества литейного сплава проведём крутое восхождение 

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

Параметры плана Х1 Х2 Х3 

Основной уровень 1530 210 1610 
Интервал 

варьирования  Ij 
10 30 10 

Верхний уровень 1540 240 1620 
Нижний уровень 1520 180 1600 

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

 
Таблица 3 

План оптимизации технологического процесса литья по выплавляемым моделям 
методом крутого восхождения (мысленные опыты) 

№ опыта Х1 Х2 Х3
 Y**

 

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

 
Некоторые из мысленных опытов были реализованы на практике. Результаты 

исследований приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 
Результаты практической реализации некоторых мысленных опытов 

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

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

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

 
Рис. 2. Образец после проведения механических испытаний 

 
Таблица 5 

Результаты исследования лучших образцов на растяжение, полученных  
при реализации мысленных опытов 

 
 
 
 
 

Здесь Р – усилие, прикладываемое для разрыва образца. 
 

Таблица 6 
Результаты исследования лучших образцов на растяжение, полученных при реализации  

полного факторного эксперимента 
 
 
 
 

 
Выводы. Учитывая результаты исследования необходимо придерживаться следующих 

параметров литья по выплавляемым моделям: температура расплава после введения под 
шлак навески металлического хрома должна иметь значение 1549°C, время выдержки 
металла – 243 секунды, температура металла после наведения шлака – 1623°C; время 
выдержки металла должно составлять 180 секунд, температура расплава после введения под 
шлак навески металлического хрома – 1540°C, температура металла после наведения шлака – 
1620°C. Наивысший показатель разрывного усилия был достигнут при температуре расплава 
после введения под шлак навески металлического хрома величиной 1558°C, длительностью 
выдержки металла – 246 секунд, температуре металла после наведения шлака – 1626°C.   
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Чистікова З.Е., д.т.н., проф. Кошовий М.Д. 
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ  ЛИТТЯ ПО 

ВИПЛАВЛЮВАНИХ МОДЕЛЯХ 
 

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

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

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

 
The recommendations about the optimum modes of casting work were issued based on full factorial 

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

Keywords: experimental design, investment casting, precision casting, full factorial experiment, 
parameter optimization, defects, operation, steep climb. 

 
 



 77 

 
УДК 628.16.087+631.171:636.5                                    к.т.н., доц. Штепа В.М. (НУБіПКУ) 
 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ САМООРГАНІЗАЦІЙНИХ КАРТ 
КОХОНЕНА ДЛЯ СИНТЕЗУ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ 

СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ УСТНОВОК ВОДООЧИСТКИ) 
 

Проаналізовано актуальність питання доповнення класичних архітектур інформаційно-
управляючих систем самоорганізаційними картами Кохонена; оцінено перспективність 
використання типового алгоритму самоорганізації для моделювання процесів систем 
спеціального призначення, на прикладі установок очистки стічних вод; обґрунтовано межі 
технологічних параметрів якості водоочистки; синтезовано та перевірено на адекватність 
відповідну нейронну мережу Кохонена; отримано класи (кластери) параметрів якості 
водоочистки; наведено перспективні напрямки подальших досліджень при доповнені класичних 
архітектур інформаційно-управляючих систем самоорганізаційними картами Кохонена у 
випадку керування установками водоочистки. 

Ключові слова: самоорганізаційна карта Кохонена, нейронна мережа, водоочищення, 
стічні води, система керування. 

 
Під час синтезу інформаційно-управляючих систем керування багатопараметричними 

об’єктами спеціального призначення, часто виникають ситуації, коли, у результаті зміни 
раніше досліджених технологічних характеристик, створені математичні моделі втрачають 
адекватність. Тобто керуючий вплив розраховується невірно, що може викликати вихід із 
ладу вузлів систем [5]. Для усунення такого методичного недоліку пропонується 
використати карта самоорганізації (КСО) – Self-Organizing Maps (SOM). У них нейрони 
реалізуються у вузлах одномірної або двовимірної решітки. Процес конкурентного навчання 
базується на вибірковому налаштованні на різні вхідні образи (стимули),  або класи вхідних 
образів. Позиції нейронів-переможців впорядковуються відносно інших. Модель Кохонена 
відноситься до класу алгоритмів векторного кодування. Вона забезпечує топологічне 
відображення, що оптимально розміщує фіксоване число векторів (слів коду) у вхідному 
просторі більш високої розмірності, забезпечуючи, таким чином, стиснення даних [1-3]. 

Системами спеціального призначення, для яких апробуємо КСО, стануть установки 
електротехнічної очистки стічних вод підприємств військово-промислового комплексу 
(ВПК). Типові забруднювачі у таких скидах – нафтопродукти, солі важких металів, феноли і 
біогенні речовини. Загалом у 2010 році зареєстровано, що у водні об’єкти України надійшло 
460 т нафтопродуктів, 840 тис т сульфідів, 760 тис т хлоридів, 58 тис т нітратів, спричиняючи 
надзвичайно негативний вплив на навколишнє природне середовище. 

Мета досліджень – обґрунтування та розробка методики застосування 
самоорганізаційних карт Кохонена для аналізу у режимі реального часу станів об’єктів 
керування. 

Матеріали та методика досліджень. Алгоритм самоорганізації складається з 
наступних етапів [2]: 

1) ініціалізація синаптичних вагових коефіцієнтів у мережі (з використанням датчика 
випадкових чисел); 

2) конкуренція (competition): для будь-якого вхідного образу і для всіх нейронів мережі 
обчислюється значення дискримінантної функції, що є основою конкуренції; нейрон з 
максимальним значенням дискримінантної функції стає переможцем; 

3) кооперація: нейрон-переможець визначає просторове розташування сусідніх 
збуджених нейронів; 

4) налаштування вагових коефіцієнтів (адаптація): значення дискримінантної функції 
збуджених нейронів збільшується для даного образа шляхом налаштування вагових 
коефіцієнтів. При адаптації відгук нейрона-переможця на близький вхідний образ 
збільшується. 
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Отже, нехай m  – розмірність вхідного простору (даних), T
1 ],...,[ mxxx =  – вхідний 

образ. Вектор синаптичних вагових коефіцієнтів  для j -го нейрона 

,],...,[ T
1 jmjj ww=w        lj ,1= ,                                    (1) 

де l   число нейронів мережі. 
 
Знайдемо нейрон-переможець  

,maxarg)( T

,1
xxi j

l
w=

 
j

j
j

j
wxxw -Û minmax T

, 

,minarg)( j
j

xxi w-=          lj ,1= .                                  (2) 

Вираз (2) описує процес конкуренції. Неперервний простір вхідних образів 
відображається на дискретний простір нейронів у процесі конкуренції між нейронами 
мережі. 

Нейрон-переможець визначає центр групи (окіл) нейронів, що беруть участь у 
кооперації. Нейрон-переможець сильніше впливає на топологічно близьких сусідів, ніж на 
більш віддалені нейрони. 

Нехай ild  – латеральна відстань між нейроном-переможцем і збудженим нейроном. 
Топологічний окіл ijh  – це унімодальна функція латеральної відстані, що задовольняє двом 
вимогам: 

– ijh  – симетрична щодо центра 0=ijd ; 

– амплітуда ijh  монотонно зменшується зі збільшенням латеральної відстані і при 

0®ijd , 0®ijd . 
Цим умовам задовольняє функція Гаусса 
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xh           ,
22

jiij rrd -=                                 (3) 

де: jr  – позиція збудженого нейрона irj,  – дискретна позиція нейрона-переможця. 
 
Обидві координати визначаються в дискретному вихідному просторі. Ширина 

топологічного околу s  згодом зменшується. Якщо n  – дискретний час, то експонентне 
спадання забезпечує залежність 

10)( t-×s=s
n

en ,     ,2,1,0=n                                                (4) 
де: 1t  – тимчасова константа, 0s  – початкове значення. 
 
Функція околу 
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Згодом окіл звужується, тому що його ширина зменшується. Нейрони околу будуть 

брати участь в адаптації вагових коефіцієнтів. Ціль кооперації – скорелювати зміну вагових 
коефіцієнтів нейронів одного околу. 
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Адаптація полягає в зміні вагового коефіцієнта jw  в залежності від вхідного вектора 
x . Вона базується на постулаті навчання Хебба: правильні зв'язки підсилюються, а хибні 
слабшають. 

Однак у випадку самоорганізації це правило незастосовне, оскільки не відомий 
цільовий вихід. Якщо зв'язки будуть модифікуватися тільки убік посилення, то незабаром усі 
вони досягнуть насичення. 

Модифікація правила Хебба полягає в використанні забування: jjyg w)(  ( jw  – 

синаптичні вагові коефіцієнти нейрона j , )( jyg  – додатна скалярна функція від виходу jy . 
Єдина вимога до функції )( jyg  – щоб залишковий член у її розкладі за формулою 

Тейлора був рівний нулю, тобто 
0|)( 0==jyjyg .                                                (6) 

Модифікація вагових коефіцієнтів обчислюється за формулою: 
jjjj wygxyw )(-h=D ,                                      (7) 

де: h  – коефіцієнт швидкості навчання. 
 
Для виконання умови (6), виберемо лінійну функцію jj yyg h=)( . 
Тоді (7) матиме вигляд: 

)(*)(* )( jxjijjj wxhwxyw -h=-h=D .    (8) 
 
Звідси при переході від моменту часу n  до 1+n  одержимо 

)),()(()()()1( )(, nxnhnnn jxijjj w-h+w=+w    lj ,1= .              (9) 
 
Таким чином модифікуються вагові коефіцієнти всіх нейронів з околу нейрона-

переможця i . Значення вагового вектора iw  нейрона-переможця i  наближається до x . 
Вектори синаптичних вагових коефіцієнтів відслідковують розподіл вхідних векторів 
відповідно до вибору околу, забезпечуючи тим самим топологічне упорядкування карти 
ознак у вхідному просторі. 

При чому, як відомо, для побудови інтелектуального блоку на основі нейронних мереж 
необхідні набори експериментальних даних [3]. Однак у багатьох випадках, у тому числі при 
створені систем керування установками очистки стічних вод, завдання ускладнюється 
(унеможливлюється) тим, що енергоефективні режими електротехнічних установок із 
використанням різних методів впливу на водні розчини, які відповідають реальним об’єктам, 
експериментально встановити фактично не можливо – висока вартість і вимоги до якості 
постановки та обладнання експериментів. 

Наприклад, приймемо, що стічні води промислового об’єкта не відповідають 
нормативним вимогам за такими показниками (має місце на багатьох підприємствах ВПК): 
біологічна потреба кисню (БПК), рН, концентрації завислих частинок та нітратів. Типово, 
для доведення скиду до гранично-допустимих концентрацій (ГДК) можна застосувати: 
біологічну очистку, електрокоагуляцію, електрокорекцію рН, розділення продуктів 
коагуляції та флотації (рис. 1) [4]. 

Кожен із наведених водоочисних агрегатів (рис. 1) базується на використанні 
електротехнологій, при чому їх окреме застосування забезпечить доведення до нормативних 
вимог лише один (ряд) показників якості. Тобто необхідною є сумісна робота таких 
елементів, отже вони утворюють один електротехнічний комплекс. 
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Рис. 1. Структура електротехнічного комплексу очистки стічних свинокомплексу 

(укрупнено) 
 
Взявши дані експериментальних досліджень окремих модулів комбінованої установки 

водоочистки [5] (табл. 1), у пакеті прикладних математичних програм “Statistica” 
синтезували та адекватно налаштували (середньоквадратична похибка – 2,05%) відповідну 
нейрону мережу Кохонена (рис. 2). Навчальна вибірка містила 680 наборів, здійснювалась 
перевірка на наявність “перенавчання”. 

Таблиця 1 
 Експериментальні дослідження водо очистки 

Параметр 
досліджень БПК, г/м3 рН 

Концентрація 
завислих 

частинок, г/м3 

Концентрація 
нітратів, мг/л 

Межі зміни 350 
- 500 5 – 9,5 500 - 1000 45 - 80 

Водоочисний 
модуль 

Аер
отенк 

Електрокоре
ктор 

Електрокогул
ятор Фільтр 

 

 

а) 

б)  
а 

Рис. 2. Структурні та функціональні параметри мережі Кохонена: а – архітектура 
мережі, б – навчання мережі 
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Із застосуванням виразів алгоритму самоорганізації (1 – 9), отримали 4 чітко виражені 
класи (див. табл. 1). 

Отримані результати підтверджують доцільність застосування при синтезі 
інформаційно-управляючих систем керування мережі Кохонена, ключова перевага якої над 
аналогами полягає у функціонуванні в режимі реального часу при можливості створення 
класифікаційної математичної моделі з кількома вхідними змінними «без учителя».  

 
Таблиця 2 

Розподіл класів параметрів якості очистки стічних вод отриманих при застосуванні 
мережі Кохонена 

 
Практичні завдання, які може вирішувати така нейронна мережа при синтезі та 

функціонуванні систем керування водоочисним обладнанням: 
- адаптивне формування класів параметрів якості очистки стічних вод (наприклад, на 

основі прогностичних даних); 
- адаптивне формування класів фінансових витрат на енергетичні ресурси 

виробництва (наприклад, виходячи із ринкових прогнозів). 
Висновок. Самоорганізаційні мережі Кохонена доцільно та перспективно 

застосовувати при створенні інформаційно-управляючих систем керування спеціальним 
обладнанням, у тому числі при очистці стічних вод, особливо опрацьовуючи ними дані 
прогностичних моделей, що створює можливість превентивної протидії негативним 
факторам природного та техногенного характеру. 
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к.т.н., доц. Штепа В.М. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ САМООРГАНИЗАЦИОННЫХ КАРТ 
КОХОНЕНА ДЛЯ СИНТЕЗА ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ УСТНОВОК ВОДООЧИСТКИ) 
 
Проанализирована актуальность вопроса дополнения классических архитектур 

информационно-управляющих систем самоорганизационными картами Кохонена; оценено 
перспективность использования типового алгоритма самоорганизации для моделирования 
процессов систем специального назначения, на примере установок очистки сточных вод; 
обоснованно границы технологических параметров качества водоочистки; синтезировано и 
проверено на адекватность соответствующую нейронную сеть Кохонена; получено классы 
(кластеры) параметров качества водоочистки; приведены перспективные направления 
дальнейших исследований при дополнены классических архитектур информационно-
управляющих систем самоорганизационными картами Кохонена в случае управления 
установками водоочистки.  

Самоорганизационная карта Кохонена, нейронная сеть, водоочистка, сточные воды, 
система управления. 

Ph.D. Shtepa VM. 
HOWTO THROUGH THE APPLICATION OF SELF-ORGANIZATION KOHONEN MAPS 

FOR THE SYNTHESIS OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS FOR SPECIAL 
PURPOSES (FOR EXAMPLE USTNOVOK WATER TREATMENT) 

 
Analyzed urgency complement classical architecture information and control systems Kohonen self-

organizing maps; assessed the prospects of using the default algorithm for modeling of self-organization 
processes of the special purpose, for example, sewage the treatment plants; reasonable limits of process 
parameters as water purification; synthesized and tested for adequacy appropriate Kohonen neural 
network; received classes (clusters) parameters as water purification; are promising directions for further 
research in classical architecture complemented by information control systems Kohonen self-organizing 
maps in case management settings purification.  

Kohonen self-organizing map, neural network, water purification, waste water control system. 
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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ВОЄННА БЕЗПЕКА 
 

УДК 004.056                                                                              к.т.н., с.н.с. Буяло О.В. (ВДА) 
 

ОБГРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДЛЯ АНАЛІЗУ І СИНТЕЗУ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ 
ІНФОРМАЦІЇ, ЯК СКЛАДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ 

 
У статті проведено обґрунтування вимог для аналізу і синтезу системи захисту 

інформації інформаційної системи. Система захисту інформації при цьому представлена у 
вигляді складної технічної системи. В результаті отримано у явному вигляді аналітичних 
залежностей для обраних показників ефективності: ймовірності усунення загрози та загальну 
успішної попередженої шкоду інформаційній системі. Отримані результати дозволяють 
науково-обгрунтовано формулювати вимоги до архітектури система захисту інформації, 
здійснювати кількісну оцінку якості функціонування системи захисту інформації на етапі 
розробки, а також дозволяють здійснювати управління її компонентами на етапі експлуатації. 

Ключові слова: інформаційна система, загрози, система захисту інформації, складна 
технічна система. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Стрімкий розвиток науково-технічного 

прогресу призводить до широкого впровадження в усі сфери діяльності сучасного 
суспільства інформаційних систем. Сьогодні інформація – це один з основних активів, який 
забезпечує усе: від життєдіяльності окремої людини до держави у цілому. Широка 
доступність інформаційних систем і технологій робить їх об’єктами постійної посиленої 
уваги з боку злочинних угруповань. У зв’язку з цим останнім часом зростає роль 
кіберпростору у питаннях забезпечення національної безпеки у інформаційній сфері. Це в 
свою чергу спонукає до удосконалення та перегляду діючих вимог (концепцій) щодо 
розробки і побудови систем захисту інформації (СЗІ) та стратегій їх раціонального 
застосування і управління їхніми складовими (компонентами) з метою швидкого реагування 
на сучасні загрози [1-11]. 

Важкість вирішення питань забезпечення безпеки інформаційних систем (ІС) 
посилюється великою невизначеністю умов їх функціонування. Вирішення завдання 
забезпечення безпеки ІС, як правило, не володіє властивістю єдиного рішення, а раціональні 
рішення визначаються саме ступенем врахування обмежень, які характерні для конкретних 
загроз. Для підвищення ступеню коректності постановки задачі забезпечення безпеки 
інформаційної системи необхідно підвищувати знання про ІС в сучасних умовах, що 
безперервно змінюються. Здобуття і використання знань повинні здійснюватися 
безпосередньо в процесі функціонування системи шляхом поступового накопичення 
необхідної інформації, аналізу і використання її для ефективного виконання системою 
заданої цільової функції та управління компонентами під впливом внутрішнього і 
зовнішнього середовища, які постійно змінюються. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений аналіз останніх досліджень і 
публікацій [1-17] показав, що вирішення завдання аналізу і синтезу СЗІ насьогодні 
ускладнюється рядом особливостей, основними з яких є: складний опосередкований 
взаємозв'язок показників якості СЗІ з показниками якості інформаційної системи; 
необхідність обліку великого числа показників (вимог) щодо СЗІ при оцінці і виборі 
раціонального варіанту; переважно якісний характер показників (вимог), що враховуються 
при аналізі і синтезі СЗІ; істотний взаємозв'язок і взаємозалежність цих показників (вимог), 
що мають суперечливий характер; важкість здобуття вихідних даних, необхідних для СЗІ, 
особливо на ранніх етапах їх проектування, майже відсутність автоматизованого управління 
складовими вже створених СЗІ для здійснення швидкого управління ними відповідно до 
зміни сучасних загроз, або визначення моменту проведення управління з метою 
реконфігурування або модернізації.  
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В зв’язку з цим постановка задачі забезпечення захисту інформації, як правило, 
виявляється обмеженою, оскільки часто формулюється в умовах непередбачуваності 
поведінки системи в нестандартних і, особливо, екстремальних ситуаціях. Вплив 
невизначеності особливо сильно проявляється у системах, які повинні трансформуватися, в 
залежності від загроз,  у зв’язку з невчасністю,  неповнотою та низькою достовірністю 
інформації.  

Вказані особливості істотно обмежують застосування традиційних математичних 
методів,  у тому числі методів математичної статистики і теорії ймовірності,  а також 
класичних методів оптимізації для вирішення прикладних завдань аналізу і синтезу СЗІ на 
яких ґрунтуються роботи [11-17]. 

Аналіз показав, що відомі методи та моделі, які використовуються для опису 
структури, поведінки і управління СЗІ, у таких умовах дають тільки частковий і тимчасовий 
ефект, та мають обмежене застосування [11-17]. Теоретичні основи побудови систем захисту 
виключно складні і, не дивлячись на інтенсивність досліджень в цій предметній області, ще 
далекі від досконалості.  Крім того відсутність досить загальної теорії,  що формує 
методологічні підстави вивчення явищ з невизначеними чинниками, істотно обмежує 
можливості застосування байесовських методів класичної теорії статистичних рішень для 
синтезу раціональних систем захисту. 

Формулювання цілей статті. У зв’язку з цим постає актуальним вирішення завдання, 
щодо наукового обґрунтування вимог для аналізу і синтезу СЗІ для здійснення управління її 
компонентами на етапі її експлуатації, як складною технічною системою, що і є метою й 
основним змістом статті. 

Виклад основного матеріалу досліджень. У процесі аналізу і синтезу раціональної 
СЗІ неминуче виникає завдання щодо реконфігурування та управління компонентами СЗІ 
відповідно до вимог сучасності. Складність цього рішення полягає у тому, що на цей процес 
впливає низка невизначеностей, які викликані: швидкими темпами розвитку та 
удосконалення систем нападу, способи дії яких дослідник може тільки припускати; 
недостатньою вивченістю деяких явищ, що супроводжують процес функціонування систем 
захисту; нечітким представленням мети операції, складністю процесу пошуку і аналізу 
альтернативних рішень, щодо побудови СЗІ, що призводить до неоднозначного трактування 
відповідності реального результату необхідному. 

У зв’язку з цим пропонується науково-обгрунтовати вимоги для аналізу і синтезу СЗІ.  
У самому загальному вигляді запропонований формалізований опис процесу 

функціонування СЗІ можливо представити у вигляді (рис. 1). 
В якості показників ефективності для оцінки альтернативних рішень при аналізі і 

синтезі СЗІ пропонується використовувати: ймовірність усунення кожної i -тої загрози ус
iзаг

P  

та загальну успішно попереджену шкоду ІС.  
Використання показника ефективності, дозволить в подальшому зіставляти стратегії, 

альтернативні рішення, які характеризуються різною мірою досягнення мети, та здійснювати 
вибір раціональної стратегії із множини припустимих. 

Припустимо, що джерело загроз (ДЗ) генерує сукупність загроз, при цьому кількість 
загроз буде вважати кінцевою і такою, що рахується. 

Кожна загроза характеризується ймовірністю появи та шкодою, яка наноситься 
інформаційній системі.  

Для визначення виду шкоди, показників шкоди, побудови структурної функціональної 
схеми механізму виникнення шкоди від загроз безпеки інформації можуть бути використані 
роботи [2, 3]. 

Система захисту інформації, з одного боку, є складовою частиною інформаційної 
системи, з іншого боку сама по собі представляє складну технічну систему.  

Система захисту інформації (СЗІ) виконує функцію повної або часткової компенсації 
загроз для інформаційної системи.  
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Рис. 1. Запропонований формалізований опис процесу функціонування СЗІ  

 
Виходячи з того, що ймовірність усунення кожної i -тої загрози ус
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За рахунок функціонування СЗІ забезпечується зменшення шкоди W , яка наноситься 
ІС впливом загроз. Позначимо загальну успішно попереджену шкоду ІС, через W , а 
попереджену шкоду за рахунок ліквідації впливу i - тої загрози через iw .  

 
Для здійснення аналізу вихідної інформації, щодо функціонування СЗІ за кількісним і 

якісним показником попередження впливу i - тої загрози iw  для управління компонентами з 
метою зменшення впливу кожної i -тої загрози на СЗІ пропонується ввести підсистему 
управління ПСУ, яка здійснюватиме управління з загальним впливом 10 ¸=iК .  

Отже загальний вплив системи підсистеми управляння на СЗІ, щодо зменшення впливу 
i  -тої загрози значення ймовірності не усунення i  -тої загрози на наступному етапі 
функціонування СЗІ визначатиметься виразом: 
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Після введення позначень сформулюємо у загальному випадку задачу синтезу системи 

захисту інформації у ІС, яка полягає у тому, що необхідно обрати такий варіант реалізації 
СЗІ, який забезпечує максимум попередження шкоди від впливу загроз при припустимих 
витратах на СЗІ. 

Математична постановка задачі має вигляд: 
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де T - деякий вектор, що характеризує варіант технічної реалізації СЗІ, припопт TT  ,  – 
оптимальне і припустиме значення вектора T , припС  – припустимі витрати на СЗІ. 

Показник якості функціонування СЗІ загальна успішно попереджена шкода ІС  
 

(2)                             ,1);;;()(    niPqPFTW ус
загiзагрiзагрi =D=

 
Тоді попереджену шкоду за рахунок ліквідації впливу i - тої загрози  
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При умові незалежності загроз та вважаючи, що наслідки загроз мають адитивний 

характер отримаємо: 
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Визначимо множники формули (4). Ймовірність появи i -тої загрози:  
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де il  - частота появи i -тої загрози. 
Шкода, яка викликана i -тою загрозою iqD , може визначатися в абсолютних одиницях: 

економічних втратах, часових втратах, об’ємі інформації, яка знищена або модифікована. 
На практиці можливо використовувати відносну шкоду,  яка являє собою ступінь 

небезпеки i -тої загрози для інформаційної системи. Ступінь небезпеки може бути визначена 
експертним шляхом, враховуючи, що усі загрози для інформаційної системи складають 
повну групу подій: 

10 £D£ iq ; 1
1

=Då
=

n

i
iq .     (6) 

Ймовірність усунення i  -  тої загрози ус
загiP  визначається наскільки повно враховані 

якісні і кількісні вимоги до СЗІ, та визначається наступним виразом: 
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де ijx  - ступінь виконання j  - тої вимоги до СЗІ для усунення i  -  тої загрози,  

ni ,1= , mj ,1= ,  
Для недопущення шкоди від кожної i -тої загрози у ПСУ проводиться аналіз ступінь 

виконання j  -  тої якісної вимоги визначається функцією приналежності до найкращого 
значення )( ijxm . 

Хай перші k  - вимог будемо вважати кількісними ( kj ,1= ), а інші km - - якісними 
( mkj ,1+= ). 

Ступінь виконання j - тої кількісної вимоги визначається його близькістю до 
необхідного (оптимального) значення ijx  ( kj ,1= ), ijx£0 <1. 

Як показано у [7,10], для нормування зручно використовувати функцію вигляду: 
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де ijx  - поточне значення j  -ї вимоги; 
нгнк ijij xx ; -  найкраще і найгірше значення. 

З врахуванням формули отримаємо наступні розрахункові співвідношення: 
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Розклавши функцію (7) у ряд Макларена, та взявши тільки перші члени ряду 

отримаємо: 
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де 0)0( =ус
загiP  - ймовірність усунення i  - тої загрози при невиконанні вимог до СЗІ; 
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¶   - величина, яка характеризує ступінь впливу вимог на ймовірність 

усунення i  -тої загрози (важливість виконання j  -тої якісної вимоги для усунення i  -тої 
загрози). 
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Після підстановки у (8) відповідних значень отримаємо: 
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Виходячи з загального впливу на СЗІ підсистеми управління, щодо зменшення впливу 
i  -тої загрози значення ймовірністі не усунення i  -тої загрози на наступному етапі 
функціонування СЗІ визначатиметься виразом: 
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Кінцевий вираз (4) для оцінки величини )(TW  попереджувальної загрози приймає 
вигляд: 
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Таким чином задача синтезу СЗІ у вигляді (1), (2) зводиться до оптимального 
обґрунтування кількісних і якісних вимог до СЗІ при припустимих витратах 

припопт СTС £)( . 
У відповідності з формулюванням задачі (15) основними елементами її розв’язання 

повинні бути: здійснення моніторингу та обробки інформації про характеристики загроз; 
здійснення моніторингу і обробки інформації в т. ч. може використовуватися експертна, для 
визначення важливості виконання кожної вимоги для усунення кожної загрози; проведення 
техніко-економічного аналізу конкретного варіанту СЗІ та її реалізації,  яка залежить від 
ступеня виконання вимог; розробка відповідних математичних моделей і методики вибору 
варіанту побудови СЗІ (раціонального завдання вимог),  чому і будуть присвячені подальші 
дослідження. 

Висновки. Таким чином в статті проведено обґрунтування вимог для аналізу і синтезу 
системи захисту інформації (СЗІ) інформаційної системи. СЗІ при цьому представлено у 
вигляді складної технічної системи. В результаті отримано у явному вигляді аналітичні 
залежності для обраних показників ефективності: ймовірності усунення загрози СЗІ та 
загальну успішної попередженої шкоди ІС. Отримані результати дозволяють науково-
обгрунтовано формулювати вимоги до архітектури СЗІ, здійснювати кількісну оцінку якості 
її функціонування та оцінку практичної чутливості розроблених моделей до відхилень від 
апріорних даних про СЗІ на етапі розробки, а також дозволяють здійснювати управління її 
компонентами на етапі її експлуатації. 

Також визначено, що для здобуття інформації про поведінку СЗІ для здійснення 
управління з метою реконфігурування або модернізації компонентами необхідно виділити 
групи параметрів і визначити терміни перевірки їх значень. При цьому повинні розглядатися 
особливо значимі і важливі з точки зору реалізації мети функціонування СЗІ параметри. 
Перевірка і аналіз значень вказаних параметрів, необхідні для підвищення знань про 
систему, та повинні здійснюватися таким чином, щоб забезпечити можливість ухвалення 
своєчасних і достовірних рішень і управління СЗІ через ПСУ в процесі функціонування. 
Таким чином, в СЗІ обов’язково має бути передбачене виконання процедур контролю її 
працездатності та діагностування станів, цим питанням також будуть присвячені подальші 
дослідження.   
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ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА И СИНТЕЗА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ, КАК СЛОЖНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 
В статье проведено обоснование требований для анализа и синтеза системы защиты 

информации (СЗИ) информационной системы. СЗИ при этом представлена в виде сложной 
технической системы. В результате получена в явном виде аналитических зависимостей для 
выбраных показателей эффективности: вероятности устранения угрозы СЗИ и общую успешно 
предупрежденного вреда ИС. Полученные результаты позволяют научно-обоснованно 
формулировать требования к архитектуре СЗИ на этапе разработки, а также позволяют 
осуществлять управление ее компонентами на этапе эксплуатации. 

Ключевые слова: информационная система, угрозы, система защиты информации, 
сложная техническая система. 
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THE JUSTIFICATION OF THE REQUIREMENTS FOR THE ANALYSIS AND SYNTHESIS 
OF THE INFORMATION SECURITY SYSTEM, AS A COMPLEX TECHNICAL SYSTEM 

 
The article deals with the substantiation requirements for analysis and synthesis of the information 

security system (ISS) information system. ISS thus presented as a complex technical system. The result is 
obtained in an explicit form of the analytical dependence for the selected performance indicator: the 
probability of eliminating the threat of ISS and overall successful pomeridiano harm information system. 
The results obtained allow scientifically grounded to formulate requirements to the architecture of ISS, to 
make a quantitative assessment of quality of functioning of the ISS at the design stage, and also allow the 
management of its components at the stage of its operation. 

Keywords: information system, threats, information security system, a complex technical system. 
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТВОРЕННЯ ТА 
ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
У статті розглянуто підхід до аналізу загроз для інформації, визначення методів та 

засобів захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах із застосуванням 
логіко-лінгвістичного методу. Засоби технічних розвідок представляється інтегрованим 
оптимальним приймачем. Загрози та ризики до інформації представляються з використанням 
теорії нечітких множин. Визначення рівня захищеності інформаційно-телекомунікаційних 
систем здійснюється шляхом оцінки якості маскуючи акустичних та електромагнітних шумів. 
Методи визначення ентропійного коефіцієнта якості та коефіцієнту між спектральних 
зв’язків маскуючого шуму, дозволяють дослідити процеси у ймовірнісній області і оцінити 
забезпечення інформаційної безпеки. При цьому використовується векторно-матричний підхід 
до дослідження засобів технічного захисту інформації. Перевагою методу є можливість зручної 
алгоритмізації процесу дослідження систем інформаційної безпеки. 

Ключові слова: аналіз загроз, система інформаційної безпеки, методи теорії нечітких 
множин. 

 
Нині розвиток сучасних інформаційних технологій, під якими розуміються процеси, 

методи пошуку,  збору,  зберігання,  обробки,  представлення,  розповсюдження інформації та 
способи здійснення таких процесів і методів, є одними з найважливіших складових 
національних інтересів в інформаційній сфері [1, 2].  

Однак, поряд з перевагами побудови інформаційного суспільства, збільшуються і 
ризики, пов'язані з існуванням загроз безпеки інформаційним і телекомунікаційним засобам і 
системам. Захист інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу, знімання 
інформації засобами технічних розвідок, забезпечення безпеки інформаційних і 
телекомунікаційних  систем, також є одним з основних національних інтересів в 
інформаційній сфері [2].  

Для забезпечення безпеки інформації необхідно вирішити завдання забезпечення 
конфіденційності, цілісності  та доступності.  

Таким чином, в умовах розвитку інформаційного суспільства, існує актуальна 
проблема. 

З одного боку підвищуються обсяги інформації, що обробляється в інформаційних і 
телекомунікаційних системах. Про це свідчить збільшення частки надання державних  
послуг в електронному вигляді, розвиток системи ситуаційних центрів, повсюдне 
запровадження електронного документообігу, використання мережі відеоконференц-зв’язок.  

З іншого боку - збільшується і ймовірність ризиків, пов'язаних з існуванням загроз 
безпеки інформації.  

У зв'язку з цим виникає необхідність розробки сучасних методів і систем захисту 
інформації від різних типів загроз у всіх перерахованих системах.  

Досить велика кількість засобів і систем захисту інформації створюються на основі 
математичних моделей, з використанням методів цифрової обробки сигналів а також 
використовують у своїй роботі інтенсивні логічні обчислення.  

До таких пристроїв відносяться технічні та криптографічні засоби захисту інформації, 
засоби захисту від помилок, системи розмежування доступу, а також процеси моделювання 
засобів та систем захисту інформації. На рис. 1 показані загрози інформаційним  і 
телекомунікаційним системам і системи, що використовують у своїй роботі логічні 
обчислення. 
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Роботу сучасних цифрових систем передачі і зберігання інформації неможливо уявити 
без використання методів завадостійкого кодування. Необхідність їх застосування 
продиктована тим, що канали зв'язку недосконалі і при передачі і зберіганні інформації 
можлива поява помилок.  

 
Рис. 1. Взаємозв’язок загроз, методів захисту інформації та моделювання захищеності 

інформаційних систем 
 
Можна навести приклади систем, що використовують методи завадостійкого 

кодування, це: системи стільникового, транкінгового, супутникового зв'язку, системи 
цифрового телебачення, бездротові мережі, системи запису інформації на оптичні диски та 
ін. [3]  

Завадостійкі коди діляться на два класи: блокові коди та згорткові [3]. В реально діючих 
системах для виявлення та виправлення помилок в основному використовуються коди 
лінійні блокові коди двох типів: циклічні і ітеративні (матричні), що обумовлено простотою 
апаратурною або програмною реалізацією кодування та декодування.  

Серед лінійних блокових кодів найбільше значення мають коди з однією перевіркою на 
парність, Хеммінга, Голея, Боуза-Чоудхурі - Хоквінгема, CRC-коди, Ріда-Маллера і ін. 

Але засоби технічних розвідок переважно будують з використаних теорії оптимального 
приймача Котельникова та квазіоптимального  приймача з використаних методів адаптації та 
авто компенсації завад. Цей алгоритм реалізується у загальному вигляді інтегрального 
приймача-перемножувача m прийнятого Sпр  сигналу на опорний (еталонний) сигнал Sопорн зі 
схемою прийняття рішень (PC) на виході, де встановлюється відповідній поріг (рис. 2), і має 
вигляд: 
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Рис. 2. Структурна схема оптимального інтегрального приймача 

 
Крім того використовують і оптимальні властивості приймача з узгодженим фільтром, 

частотна характеристика якого )(ф fS  комплексно спряжена з частотною характеристикою 
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сигналу )(пр fS . Рішення R  для приймача з узгодженим фільтром приймається згідно з 
алгоритмом: 

î
í
ì
<
³

×=
0
1

)()( (*)
фпр fSfSR ;                                                          (2) 

)()( фпр tSfSR -×= t  .                                                             (3) 

Аналогічне рішення може бути прийняте і щодо перехідних характеристик фільтра 
)(ф tS -t , коли відома перехідна характеристика сигналу )(пр fS . 

Тому виникають питання розробки сучасних методів  технічного захисту інформації в 
інформаційно-телекомунікаційних системах. 

Розробка моделі загроз, критеріїв та показників оцінки уразливості 
інформаційних систем і мереж. Аналіз іноземної та вітчизняної літератури з питань захисту 
інформації та накопичений позитивний досвід побудови моделей загроз для державних 
об’єктів, дозволяють констатувати, що на сьогодні існує декілька методів оцінки можливих 
загроз,  які варіюються від простих кількісних систем (емпіричних формул)  до систем,  в 
основі яких складні математичні викладки [4,5]. Враховуючи це, на рис. 3 представлені 
основні методи оцінки можливих загроз. Розглянемо ці методи більш докладно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Основні методи оцінки можливих загроз 
 
Корисність цих методів для оцінки можливих загроз важко переоцінити. Однак, на 

практиці існують чисельні випадки, коли експерти утрудняються (через високий рівень 
невизначеності) кількісно оцінити значення параметрів, або зовсім не вдається (наприклад, 
через новизну проблеми, що вивчається) сформувати групу компетентних спеціалістів 
достатній чисельності. Проблеми оцінки загроз в галузі технічного захисту інформації 
відносяться до проблем саме такого типу [4,5,6].  У таких ситуаціях для проведення оцінки 
загроз доцільно використовувати логіко-лінгвістичні методи (ЛЛМ). Обґрунтованість 
застосування ЛЛМ полягає в тому, що використання тільки кількісних методів у чисельних 
випадках приводить до “вихолощування” сутності задач, що вирішуються, втраті їх 
важливих аспектів,  які не підлягають формалізації [7].  Слід відзначити,  що поряд із 
промисловою та комерційною сферами логіко-лінгвістичні методи знайшли широке 
застосування для підвищення ефективності військових систем, в основі яких лежать 
принципи ситуаційного управління.  

Актуальність використання логіко-лінгвістичного підходу для формалізованого опису 
задач оцінки можливих загроз в галузі ТЗІ,  обумовлена їх особливостями,  до яких слід 
віднести: 

· багатокритеріальний характер більшості цих задач та наявністю поряд із кількісними 
якісних показників [8], необхідних для оцінки загроз; 
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· необхідністю врахування великої кількості різноманітних характеристик об’єкта, які 
обумовлюють небезпечні фактори, під час проведення оцінки; 

· високим рівнем невизначеності вихідних даних для рішення задач оцінки, особливо, 
на початковому етапі проектування заходів із ТЗІ; 

· будь-яку оцінку можливих загроз здійснюють спеціалісти-експерти з питань ТЗІ, 
рішення яких мають високий рівень суб’єктивізму (власних переваг).   

Зазначені особливості обумовлюють перспективність та доцільність використання 
поряд із традиційними математичними методами (математичної статистики, експертного 
оцінювання, теорії ймовірностей) логіко-лінгвістичного підходу на основі теорії нечітких 
множин (ТНМ), яка дозволяє формалізувати словесний опис, який отримується від експертів, 
у вигляді математичних виразів, і врахувати їх нечіткість через оцінки істинностей 
(приналежностей) та переваг. Математичний та логічний апарат нечітких множин 
спрямований на пошук й оцінку переваг під час вибору рішення А  на базовій множині 
альтернатив Х.  Це відповідає тому психологічному факту,  що експерт (особа,  що приймає 
рішення (ОПР) завжди спирається на деяку структуру переваг [6-8].  

Крім того, якісний, а саме лінгвістичний характер оцінок загроз (ризиків) під час 
вирішення конкретних задач ТЗІ має місце у міжнародній практиці визначення рівня загроз 
та очікуваної шкоди від їх реалізації.  

При цьому кожен з експертів спроможний дати власні оцінки граничних ймовірностей 
прояву загроз або використати типову  шкалу, яка пропонується керівником експертного 
опитування. Наприклад, в автоматизованій системі аналізу ризиків CRAMM (розробник – 
компанія Logica, Великобритания) на основі результатів експертного оцінювання 
вибираються значення наступних лінгвістичних змінних: «рівень загроз»={“дуже високий”, 
“високий”, “середній”, “низький”, “дуже низький”}та «рівень вразливості 
інформації»={“високий”, “середній”, “низький”} [7].  

У [12] доведено, що значення ймовірності реалізації  загрози визначається в кожному 
конкретному випадку експертним методом або емпіричним шляхом, на підставі досвіду 
експлуатації подібних систем, шляхом реєстрації певних подій і визначення частоти їхнього 
повторення тощо. При цьому оцінка може мати числове або лінгвістичне значення 
(наприклад, «ймовірність реалізації загрози» = {незначна, низька, висока, неприпустимо 
висока}).  

Рівні захищеності інформаційних систем. Для забезпечення безпеки інформації, при 
її обробки в інформаційних системах, розробляють і використовують політику безпеки, під 
якою розуміється сукупність норм і правил,що  регламентують процес обробки інформації, 
виконання яких забезпечує  захист від певної множини загроз і становить необхідну (а іноді і 
достатню) умову безпеки системи. Формальний вираз політики безпеки називається моделлю 
політики безпеки. Основні моделі політик безпеки можуть бути наступні: дискреціонна, 
мандатна, рольова, безпеки інформаційних потоків, ізольованої програмного середовища.  

В дискреціонній моделі розмежування доступу основою є матриця доступу, 
визначальна наявність того чи іншого права суб'єкта по відношенню до об'єкта 
інформаційної системи. Визначення прав в відповідності  з матрицею доступу можна звести 
до обрахунку системи бульових функцій. Політика рольового розмежування доступу є 
розвитком політики дискреційного розмежування доступу, при цьому права доступу 
суб'єктів системи на об'єкти групуються з урахуванням специфіки їх застосування, 
утворюючи ролі.  

В даний час розроблено цілий ряд методів захисту інформації в інформаційних 
системах, для реалізації яких існує безліч засобів захисту, що постійно оновлюються. Кожна 
конкретна захищена інформаційна система має свої особливості (важливість оброблюваної і 
збереженої інформації, умови функціонування і т. п.),  які визначають вимоги до системи 
захисту інформації. У цих умовах практично важливим є отримання оцінок ефективності 
різних варіантів реалізації системи захисту інформації, що згодом може бути використано 
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для вибору оптимального з точки зору пропонованих вимог комплексу захисних методів і 
засобів, необхідних для її створення [11, 13].  

Збиток, що наноситься захищеній інформаційній системі загрозами, часто реалізується 
досить швидко, тому для коректної оцінки ефективності системи захисту інформації 
необхідно враховувати динаміку функціонування даної системи. Отримання оцінок 
ефективності системи захисту інформації з урахуванням динаміки, можливо на основі 
математичного моделювання процесу функціонування захищеної інформаційної системи в 
умовах впливу загроз, яке, здійснюється з використанням теорії автоматів [13].  

Але для визначення рівня захищеності інформаційно-телекомунікаційних систем в 
першу чергу необхідно вирішити завдання визначення сучасних вимог до засобів 
(комплексів) захисту інформації та оцінка їх реалізації [10, 11]. 

Розглянемо ці питання на прикладі створення та випробувань засобів активного захисту 
інформації від витоку акустичними та віброакустичними каналами, за рахунок використання 
лазерних засобів знімання інформації та витоку каналами побічних електромагнітних 
випромінювань та наведень (далі – ПЕМВН). При цьому за основний параметр оберемо 
якість маскуючого шуму. 

Оцінка якості акустичного маскуючого шуму. У відомих способах для оцінки якості 
маскуючого шуму визначають еталонні статистичні характеристики миттєвих значень 
маскуючого шуму (нормальний закон розподілу), при яких досягається максимальний 
маскувальний ефект. Потім визначають ентропійний коефіцієнт якості для реального 
випромінюваного маскуючого шуму, статистичні характеристики якого відхиляються від 
еталонних. Використовують отримане значення ентропійного коефіцієнта для оцінки якості 
маскуючого шуму [11]. Але, описаний спосіб має істотний недолік. При наявності 
спектральних складових в маскуючому шумі має місце велика похибка визначення 
ентропійного коефіцієнта якості маскуючого шуму, оскільки в цьому випадку закон 
розподілу миттєвих значень напруг електричного сигналу буде мало відрізняться від 
нормального закону розподілу.  У той же час наявність спектральних складових в 
маскуючому шумі різко знижує його якість, оскільки значна частина енергії маскуючого 
шуму буде зосереджена в спектральних складових, які не володіють маскуючими 
властивостями і які можуть бути видалені при прийомі акустичного мовного сигналу 
режекторними фільтрами.  

Для усунення даного недоліку, пропонується обчислити ентропійний коефіцієнт якості 
η0 обвідної електричного сигналу по формулі 
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А також обчислити ентропійний коефіцієнт якості η маскуючого акустичного 
(віброакустичного) шуму за формулою η = ηMη0, використовуючи отримане значення η 
ентропійного коефіцієнта якості для оцінки якості маскуючого акустичного 
(віброакустичного) шуму.  

В даному випадку закон розподілу обвідної маскуючого сигналу має жорсткий 
функціональний зв'язок з енергетичним спектром цього сигналу, то поява в ньому 
гармонійних складових, а також найменше відхилення спектра маскуючого сигналу від 
еталонного призводить до зміни закону розподілу обвідної цього сигналу. Еталонний закон 
розподілу обвідної є релеєвським  законом. Оскільки спектр мовної інформації  також 
апроксимується релеєвським законом, то в цьому випадку буде досягатися максимальний 
маскувальний ефект. Цей максимальний маскувальний ефект відповідає стаціонарному 
випадковому процесу, у якого миттєві значення випадкової величини підпорядковані 
нормальному закону розподілу, а значення обвідної випадкової величини підпорядковані 
релеєвскому закону розподілу.  
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Еталонний закон розподілу миттєвих значень маскуючого сигналу є нормальним, то в 
якості обмеження для порівнюваних законів розподілу розглядають тільки дисперсію. В 
цьому випадку максимальною ентропією володітиме нормальний закон розподілу по 
відношенню до всіх інших законів розподілу, але оскільки еталонний закон розподілу 
обвідної маскуючого сигналу є релеєвським, то в цьому випадку в якості обмеження для 
порівнюваних законів розподілу розглядають другий момент закону розподілу і математичне 
сподівання логарифма випадкової величини, так як в цьому випадку максимальною 
ентропією володітиме релеєвський  закон розподілу по відношенню до всіх інших законів 
розподілу, в тому числі і по відношенню до нормального закону розподілу [11]. 

Оцінка якості електромагнитного маскуючого шуму. Для дослідження  якості 
електромагнітного маскуючого шуму пропонується застосування високошвидкісного 
реєстратору сигналів – цифрового осцилографу, який має функцію накопичення та запису 
оцифрованих даних (далі – реєстратор). Характеристики реєстратора, такі як частота 
дискретизації, робоча смуга частот, граничний розмір масивів накопичення даних, приведена 
до входу чутливість і вхідний опір, мають відповідати характеристикам вимірювальних 
антен та датчиків сигналів, що застосовуються при проведенні вимірювань. Процедури 
обчислення, які проводяться відповідно до викладеної методики, забезпечують нормування 
виміряних величин та їх відносне оцінювання. 

Обчислення здійснюються окремо для кожного типу застосованої вимірювальної 
антени, а також типу і способу підключення датчиків сигналів. При проведенні розрахунків 
пропонується використання вбудованих у зазначені засоби обчислень операторів і функцій. 

При проведенні робіт з оцінювання коефіцієнтів кореляції захисних сигналів 
просторового зашумлення, слід встановити на аналізаторі спектру оглядовий діапазон 
частот, що перекриває робочий діапазон частот вимірювальної антени, смугу пропускання 
аналізатору, в межах від 0,001·ΔF до 0,03·ΔF, та, при включеному генераторі, обрати і 
зафіксувати положення вимірювальної антени, при якому спостерігається найменша 
нерівномірність спектральної характеристики шумового сигналу. 

Параметри розгортки та накопичення даних реєстратора слід встановити такими, що 
забезпечити час накопичення даних більший ніж T та частоту дискретизації більшу ніж Fc. 

Підключити вимірювальну антену, або датчик сигналу до високошвидкісного 
реєстратора та, при включеному генераторі захисних завад, встановити коефіцієнт канальної 
атен'юації (підсилення) та рівень канального зсуву, за яких мінімальні та максимальні 
відліки амплітуд шумового сигналу знаходяться в межах від 0% до 10% та від 90% до 100% 
шкали оцифрування, відповідно. Не змінюючи положень і настроювань складових частин 
засобів вимірювальної техніки та генератору захисних завад, послідовно, з інтервалом 5 – 10 
секунд, здійснити накопичення та запис на носій інформації десяти масивів даних аналогово-
цифрового перетворення, що виконуються реєстратором при включеному генераторі 
захисних завад. 

Сформувати масив AT, що складається з векторів значень відликів амплітуд лінійної 
передискретизації сигналів AT<0>, AT<1>.. AT<9> за формулами: 

Fo) ·(TNn floor  =mn   TMmn) - 1+(TMmn / k)AMmn, -k 1,+(AMmn =k an,  
TMmn) - 1+(TMmn / TMmn) ·k 1,+AMmn - 1+TMmn ·k (AMmn, =k an,  

 k,an, +k·TNn an, =k ATn,  
де k – порядковий номер векторів AM<k> та AT<k>, що змінюється від 0 до 9. 
Обчисливши масив AF, що складається з векторів комплексних значень односторонніх 

спектрів сигналів завад  AF<0>, AF<1>.. AF<9> за формулою: 

å
=

×××××-××=
1-N

0n

1-
kn,ki, )N  inπ2jexp(ATN

1
AF  

де: j – символ комплексної одиниці; k – порядковий номер векторів AF<k> та AT<k>, 
що змінюється від 0 до 9; i – порядковий номер спектральних складових, що змінюється від 0 
до N/2. 
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Визначаються  значення вектору лінійної інтерполяції коефіцієнтів передачі 
вимірювальної антени або датчика сигналу ADi за формулою: 

)FI numvec(FP, = s ii  
 )FP - (FP / )KP - (KP = yi si1+sisi1+si  

)FP - (FP / )FP ·KP - FP ·(KP = i si1+sisi1+si1+sisih  
  + FI ·y = AD iiii h  

де: numvec – оператор відбору номеру найближчого меншого по відношенню до 
величини Fii значення частоти серед всіх значень вектору частот таблиці коефіцієнтів 
передачі; FP – вектор частот таблиці коефіцієнтів передачі; KP – вектор коефіцієнтів 
передачі. 

Обчислити значення елементів масиву CORR, що складається з Q векторів взаємної 
кореляції CORR<0>, CORR<1> .. CORR<Q-1>, по N елементів кожний, за формулою: 

å
=

××××××=
1-N

0n

1-
qn,qc, )N  cnπ2exp(jAFMCORR  

де: c – порядковий номер елемента окремого вектора CORR<q>, що змінюється в межах 
від 0 до N-1. 

Обчислити вектор максимальних значень викидів векторів кореляції MC за формулою: 
>))q<min(CORR - >)q<RRmax(max(CO = q MC  

де: max – оператор відбору максимальних величин серед всіх значень вектору; min – 
оператор відбору мінімальних величин серед всіх значень вектору. 

Наведена методика дозволяє визначати коефіцієнт міжспектральних зв’язків в 
відносних значеннях від 0 до 1, що є відміною від інших де даний коефіцієнт розраховується 
в разах, або децибелах. 

Висновки.  
1. Таким чином вирішення проблеми забезпечення безпеки інформації в умовах 

значного росту її об’ємів, що обробляється інформаційно-телекомунікаційними системами та 
збільшення ймовірності ризиків, загроз до неї, можливо шляхом розробки сучасних методів 
та систем захисту інформації.  

2. Аналіз можливих методів оцінки можливих загроз для інформації, яка циркулює на 
об’єкті інформаційної діяльності, свідчить проте, що жоден із цих методів не може 
забезпечити повну і адекватну оцінку. Найбільш раціональним є поєднання декількох 
методів з урахуванням їх особливостей, тобто - застосування інтегрованого підходу до 
розробки математичних моделей оцінки загроз з урахуванням декількох методів. При цьому 
маємо ефект «складання» потужності цих методів та подолання проблем невизначеності 
вихідної інформації та адекватності розроблених моделей.  

3. Серед найбільш прийнятних методів слід виділити наступні: експертні методи 
(метод безпосередньої оцінки, метод Акоффа-Черчмена); графові методи та відповідні 
матриці, які відображають причинно-слідчі відносини між всіма елементами (параметрами)  
оціночної моделі; методи теорії нечітких множин для усунення невизначеності вихідних 
даних для рішення задач оцінки, формалізації та врахування суб’єктивізму  (власних переваг) 
ОПР; методи теорії ймовірностей, якщо відомі або визначені закони розподілення 
випадкових величин, що використовуються в оціночної моделі, а також методи теорії 
прийняття рішень.  

4.  Розвиток теорії та практики побудови оптимальних (квазіоптимальних) приймачів 
сигналів та методів цифрової обробки суміші сигналів та завад потребує розроблення та 
удосконалення методів (засобів) побудови та використання технічних засобів захисту 
інформації.   

5. Одним із важливих напрямків забезпечення процесу створення систем захисту 
інформації є проведення досліджень методів оцінки якості маскуючих шумів та розробка 
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сучасних норм, методик та рекомендацій щодо  побудови та використання технічних засобів 
захисту інформації. 

6. При цьому виникають питання скорочення часу на проведення різних досліджень 
під час розробки, створення, державної експертизи та оцінки захищеності інформації засобів 
та систем захисту інформації, що використовуються в інформаційно-телекомунікаційних 
системах держави. 

7. Одним із напрямків підвищення швидкості логічних обчислень є вибір  форми 
представлення, реалізація якої засобами вимірювально-обчислювальної техніки було би 
найбільш оптимальним.  
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 
СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
У статті розглянуто підхід до аналізу загроз для інформації, визначення методів та 

засобів захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах із застосуванням 
логіко-лінгвістичного методу. Засоби технічних розвідок представляється інтегрованим 
оптимальним приймачем. Загрози та ризики до інформації представляються з використанням 
теорії нечітких множин. Визначення рівня захищеності інформаційно-телекомунікаційних 
систем здійснюється шляхом оцінки якості маскуючи акустичних та електромагнітних шумів. 
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Методи визначення ентропійного коефіцієнта якості та коефіцієнту між спектральних 
зв’язків маскуючого шуму, дозволяють дослідити процеси у ймовірнісній області і оцінити 
забезпечення інформаційної безпеки. При цьому використовується векторно-матричний підхід 
до дослідження засобів технічного захисту інформації. Перевагою методу є можливість зручної 
алгоритмізації процесу дослідження систем інформаційної безпеки. 

Ключові слова: аналіз загроз, система інформаційної безпеки, методи теорії нечітких 
множин. 
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SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL SUPPORT ESTABLISHMENT AND FUNCTIONING OF 

STATE INFORMATION SECURITY 
 

The article deals with an approach to the analysis of threats to information, determine the methods 
and means of information protection in information and telecommunication systems with the use of 
logical and linguistic methods. Of technical studies submitted optimal integrated receiver. Threats and 
risks to information submitted using the theory of fuzzy sets. Determining the level of security of 
information and telecommunication systems is carried out by assessing the quality masking acoustic and 
electromagnetic noise. Methods for determining the entropic factor quality factor and spectral 
relationships between the masking noise, can explore the probabilistic processes in the region and to 
assess information security. It uses vector-matrix approach to the study of technical protection of 
information. The advantage of the method is the possibility of convenient algorithmic process research of 
information security.  

Keywords: analysis of the threats of information security, methods of fuzzy sets. 
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СИСТЕМА БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЇЇ МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗА 

РАХУНОК ІНВЕСТУВАННЯ НАУКОВИХ ІННОВАЦІЙ В УМОВАХ  
ОБМЕЖЕНОГО БЮДЖЕТУ 

 
За допомогою системного аналізу, як методу дослідження складних систем, що забезпечує 

коректний вибір і обґрунтування показників ефективності, в статті розглянуто економічний 
аспект удосконалення (модернізації) системи безпеки, який є вирішальним щодо забезпечення 
ефективності впровадження новацій в умовах обмежень. 

Наведене рішення дозволяє знайти оптимальний план видатків на модернізацію системи 
безпеки об’єктів енергетики та інших складних систем військового призначення. 

Ключові слова: системний підхід, системний аналіз, воєнна безпека, модернізація, 
оптимальний розподіл ресурсів. 
 

Вступ. Системи енергетики (СЕ) є однією із основних складових забезпечення рівня 
воєнно-економічного потенціалу країни, який визначає її обороноздатність, а Збройні Сили 
(ЗС) є одним з основних споживачів для систем енергетики України, оскільки енергоносії, 
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електроенергія та теплова енергія в цілому є головним джерелом боєздатності Збройних 
Сил [1, 2]. 

У Сухопутних Військах споживачами великих об’ємів пального, електро- та теплової 
енергії є механізовані, аеромобільні й танкові частини, армійська авіація, ракетні війська і 
реактивна артилерія, армійська ППО, війська (сили) бойового та матеріально-технічного 
забезпечення. 

У Повітряних Силах споживачами різнорідного пального, електро- та теплової енергії є 
тактична та транспортна авіація, зенітно-ракетні й радіотехнічні війська і авіація ППО, сили 
бойового та матеріально-технічного забезпечення. 

У Військово-Морських Силах споживачами різнорідного пального, електро- та 
теплової енергії є кораблі бойового складу та складу сил забезпечення, військово-морські 
бази, війська (сили) берегової оборони. 

Пальне для військ (сил) у мирний час накопичується у сховищах на об’єктах 
споживання. Під час бойових дій постачання пального військам (силам) здійснюється як 
«танкерними» системами (залізничний, водний та автомобільний транспорт), так і 
«трубопровідними» системами (стаціонарними і тимчасовими, які розгортаються на 
території країни у воєнний час). 

Аналіз останніх досліджень. Окремими об’єктами системи енергоносіїв є сховища 
компонентів ракетного пального, які у великих об’ємах залишилися на території України 
після ліквідації позиційних районів Ракетних Військ Стратегічного Призначення колишнього 
СРСР. Дані компоненти (гептил й меланж) поступово утилізуються, але будуть знову 
потрібні у випадку створення авіаційно-космічних комплексів з повітряним стартом важких 
ракет-носіїв орбітальних об’єктів воєнного призначення (розвідки, попередження, навігації, 
зв’язку, управління, ударних) в інтересах Збройних Сил та загального призначення – в 
інтересах країни. 

У мирний час Збройні Сили використовують державні системи енергетики, під час 
бойових дій для систем зброї і військової техніки застосовуються накопичені запаси 
енергоносіїв, штатні автономні системи електро- та теплоенергетики. 

«Системи енергоносіїв»  (ЕН)  мають у складі в основному стаціонарні об’єкти 
добування сировини (чи термінали зовнішніх джерел), об’єкти переробки сировини 
(нафтоперегінні й нафтохімічні підприємства) та об’єкти транспортування ЕН 
(інфраструктура об’єктів «танкерного» залізничного і автомобільного транспорту та 
стаціонарних об’єктів трубопровідних магістралей). Комплекси об’єктів ЕН мають 
масштабне у просторі розташування та значну уразливість щодо деструктивного впливу. У 
випадку ураження даних об’єктів можливі масштабні руйнівні та екологічні наслідки, які 
пов’язані зі значними витратами сил, засобів і часу на їх ліквідацію. 

«Системи електроенергетики» (ЕЕ) мають у складі стаціонарні об’єкти накопичення ЕН 
(сховища пального, гідротехнічні споруди ГЕС), об’єкти генерування ЕЕ (ТЕС, ГЕС, АЕС) та 
об’єкти транспортування й розподілу ЕЕ. Об’єкти накопичення ЕН мають значну уразливість 
щодо деструктивного впливу. Найбільш небезпечними у разі ураження об’єктами 
генерування ЕЕ є енергоблоки з ядерними реакторами АЕС. Наземні лінії електропередач, як 
об’єкти транспортування ЕЕ, найбільш уразливі щодо виведення їх з ладу та небезпечні для 
військ і населення при їх руйнуванні через виникнення масштабних пожеж при «короткому» 
замиканні в електромережах та ураження високою напругою. Кабельні лінії електропередач 
менш уразливі щодо руйнування, але застосовуються лише на невеликих відстанях 
передачі ЕЕ. 

«Системи теплоенергетики» (ТЕ) мають у складі стаціонарні об’єкти ЕН (сховища 
пального), об’єкти генерування ТЕ (ТЕЦ) та об’єкти транспортування й розподілу ТЕ. 
Об’єкти накопичення ЕН мають значну уразливість щодо деструктивного впливу, у випадку 
ураження даних об’єктів можливі масштабні руйнівні та екологічні наслідки, які пов’язані зі 
значними витратами сил і засобів на їх ліквідацію. Об’єкти генерування та транспортування 
ТЕ також мають уразливість щодо деструктивного впливу, але насідки їх руйнування менш 
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небезпечні. 
Об’єкти систем енергетики завжди відносять до об’єктів найбільшої оперативно-

стратегічної важливості, які є для противника одними з першочергових об’єктів знищення 
або захоплення і, нажаль, мають високий ступінь уразливості. 

Виведення з ладу систем енергетики противником пов’язано, по-перше, зі зривом 
забезпечення енергією об’єктів воєнно-економічного (оборонного) потенціалу, об’єктів усіх 
інших сфер діяльності країни та бойових дій угруповань військ (сил) в операціях, і, по-друге, 
з нанесенням величезних економічних втрат, виникненням небезпечних екологічних 
наслідків для населення й навколишнього середовища. Небезпека об’єктів енергетики стає 
надзвичайно великою саме через максимально високу концентрацію хімічної енергії 
безпосередньо у енергоносіях, та механічної, електричної, теплової енергії на об’єктах її 
генерування, яка вивільняється при техногенних катастрофах. Є багато прикладів 
техногенних катастроф як в Україні, так й у світі, із загибеллю людей та багатомільярдними 
збитками як через знищення об’єктів,  так і ліквідацію наслідків катастроф –  пожежі та 
вибухи через аварії на вугільних шахтах, нафтопереробних підприємствах, трубопровідних 
магістралях (найбільш важка подія – вибух газу через витік з магістрального трубопроводу зі 
знищенням двох пасажирських потягів – Росія, 1989 р.), техногенні катастрофи (Саяно-
Шушенська ГЕС, Росія), руйнування АЕС із радіоактивним забрудненням середовища 
(Чорнобиль, Фукусіма). Існує також величезний ризик техногенних катастроф на об’єктах 
зберігання великих об’ємів агресивних компонент ракетного палива (гептил та меланж), яке 
ще вкрай повільно утилізується. Все це є наслідками низького рівня «живучості» об’єктів СЕ 
через повну неефективність заходів «запобігання» їх виходу з ладу [3]. 

Очікувані збитки при небезпеці (виникненні загроз) для СЕ поділяються на воєнні, 
технічні та екологічні. 

Воєнні збитки вимірюються зниженням оперативно-стратегічної важливості (ОСВ) СЕ 
при вогневому ураженні або захопленні об’єктів СЕ противником. 

Технічні збитки вимірюються зниженням ОСВ СЕ при аваріях (катастрофах) 
техногенного походження на об’єктах СЕ. 

Екологічні збитки СЕ вимірюються екологічними наслідками вогневого ураження чи 
надзвичайних ситуацій техногенного походження на об’єктах СЕ. 

Оперативно-стратегічна важливість для СЕ багатьма розвиненими країнами 
розуміється як вартість об’єктів системи (при їх втраті) чи вартість їх відновлення (при 
руйнуванні). Воєнний аспект ОСВ припускає її оцінку кількісною мірою впливу СЕ на 
утримання стану воєнної безпеки (СВБ) Збройними Силами країни; для СВБ країни ОСВ 
доцільно вимірювати безрозмірним показником ( 1000 ££ C ), значення якого є, як правило, 
експертною оцінкою. 

Воєнна безпека (ВБ) систем енергетики досягається комплексом заходів, що є 
функціями саме системи (служби) ВБ, як підсистеми безпеки СЕ [1, 2], до яких відносяться: 

1. Запобігання (попередження) небезпеки, що включає: 
утримання (забезпечення) «елементної» і «структурної» надійності (функціональної 

«сталості») об’єкта СЕ (впровадженням новітніх технологій, резервуванням технологічного 
обладнання, безперервністю матеріального і енергетичного забезпечення); 

організаційні заходи щодо безпечної експлуатації об’єкта (якісний, екологічно 
безпечний технологічний процес функціонування, наявність потрібної кваліфікації 
персоналу, наявність засобів техніки безпеки, охорона і оборона об’єкту від 
несанкціонованого втручання); 

профілактичні заходи щодо утримання потрібного рівня безпеки об’єкта (наявність 
обладнання для постійного, періодичного та регламентного контролю, обслуговування та 
модернізація технологічного обладнання); 

2. Захист об’єктів СЕ від ураження, що включає: 
захист від вогневого ураження ударною авіацією та ракетами оперативної відстані 

противника у воєнний час, який покладається на винищувальну авіацію (нанесення 
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упереджених ударів по засобах повітряного нападу противника та перехоплення ударної 
авіації на дальніх рубежах) та зенітно-ракетні війська протиповітряної оборони ПС 
(безпосереднє «об’єктове» прикриття); 

захист СЕ країни від захоплення чи знищення, який покладається на сили 
територіальної оборони. 

Перелічені функції «зовнішньої» безпеки СЕ відносять до оперативних угруповань 
військ (сил) під час оборонної операції; 

3. Ліквідація техногенних екологічно небезпечних наслідків при виникненні 
надзвичайних ситуацій в системі (витік компонент, забруднення ґрунту, води та повітря 
навколишнього середовища, пожежі, вибухи з руйнуванням технологічної системи об’єкта 
«СЕ» та зовнішніх об’єктів). 

Для підвищення живучості об’єктів даного класу вкрай необхідним є створення 
спеціальної системи (або служби) воєнної безпеки з відповідними специфічними функціями. 
Структура зазначеної системи на першому рівні декомпозиції повинна мати ресурсну 
(виконавчу) та інформаційну (управляючу) частини. 

Ресурсну (виконавчу) частину складають сили «запобігання», сили «захисту» та сили 
«ліквідації», чисельність яких визначається при вирішенні задач оптимального розподілу 
засобів по об’єктах безпеки підсистем СЕ та сил по завданнях процесу застосування засобів. 
Виконавча частина системи ВБ СЕ являє собою сукупність сил (персонал) і засобів 
(спеціального і загального призначення) для виконання планових завдань щодо 
обслуговування об’єктів СЕ, запобігання та ліквідації небезпечних наслідків. Виконавча 
частина безпосередньо контролюється групою реалізації рішень органу управління ВБ СЕ. 
Склад сил і засобів органу управління визначається результатами вирішення оптимізаційних 
задач планування розподілу сил і засобів системи ВБ СЕ щодо виконання завдань на 
об’єктах відповідальності [1, 2, 8]. 

Склад інформаційної (управляючої) частини визначається вирішенням задач 
організаційного (планування) і оперативного (керування діями) управління [1, 2, 8]. 

Інформаційна (управляюча) частина може складатися з особи, що приймає рішення 
(командира, начальника), координатора системи (служби) і трьох груп (рис. 1) з 
відповідними засобами автоматизації (автоматизовані робочі місця – АРМ): 

1. Група підготовки даних. 
Функції: 
розробка нормативних даних по об’єктах СЕ; 
експертна оцінка «важливості» об’єктів СЕ; 
розробка нормативних даних по роботі засобів забезпечення;  
експертна оцінка об'єктів по даних їх обстеження; 
оцінка ефективності застосування ВБ СЕ; 
2. Група обґрунтування рішень. 
Функції: 
розрахунок оптимальних планів «запобігання» техногенних катастроф; 
розрахунок оптимальних планів «захисту» об’єктів СЕ від диверсійно-розвідувальних 

груп противника; 
розрахунок оптимальних планів «захисту» об’єктів СЕ від повітряного нападу; 
розрахунок оптимальних планів дій щодо «ліквідації» наслідків техногенного впливу; 
розрахунок оптимальних планів «відновлення» об’єктів СЕ; 
3. Група реалізації рішень. 
Функції: 
постановка завдань силам «запобігання»;  
постановка завдань силам «захисту»; 
постановка завдань силам «ліквідації»; 
контроль дій сил і засобів «запобігання», «захисту» і «ліквідації»; 
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підготовка довідок (доповідей) для особи, що приймає рішення (командира, 
начальника). 

Засоби автоматизації вказаних груп об’єднуються в локальну комп’ютерну мережу. 
 

 Особа, що приймає рішення 

Координатор системи 

Група підготовки 
даних 

(АРМ ГПД) 

Група обґрунтування 
рішень 

(АРМ ГОР) 

Група реалізації 
рішень 

(АРМ ГРР) 

ЛОКАЛЬНА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МЕРЕЖА  

 
 

Рис. 1. Структура і функції інформаційної частини (органу управління) системи воєнної 
безпеки СЕ 

 
Даний рисунок повністю пояснює функції та роботу органа управління щодо керування 

системою ВБ СЕ на етапах організаційного та оперативного управління. 
Основні інформаційно-розрахункові процедури оптимального планування, які входять 

у склад спеціального математичного програмного забезпечення автоматизованих робочих 
місць групи обґрунтування рішень розроблені і наведені у попередніх працях [1, 8]. 

Зрозуміло, що створення нових структур завжди потребує виділення колосальних 
фінансових затрат, що підчас зупиняє сталий розвиток військових організмів. Тож спробуємо 
далі вирішити актуальну на даний час задачу модернізації (розвитку) системи безпеки систем 
енергетики в умовах обмежених бюджетних коштів. 

Отже розглянемо економічний аспект вдосконалення (модернізації) існуючої системи, 
який є вирішальним щодо забезпечення ефективності впровадження новацій в умовах 
обмежень на бюджетні кошти розвитку. 

Спробуємо розв’язати дану задачу за допомогою системного аналізу [4, 6, 7], як методу 
дослідження складних систем, що забезпечує коректний вибір і обґрунтування показників 
ефективності, дослідження їх залежностей від системних параметрів, визначення обмежень 
щодо умов створення і застосування системи воєнної безпеки систем енергетики. 

Вважається, що ефективністю є спроможність системи утворювати системний ефект, 
але вона має кількісну міру,  і тому,  об’єктивно існує безпосередній зв’язок між рівнем 
системного ефекту і витратами потенціалу здатності сил на його утворення (які дорівнюють 
трудовитратам-складу сил і часу на їх застосування під впливом управління використанням 
інформаційного ресурсу). Очевидний характер такого зв’язку в системах матеріальної 
природи – це пряма залежність ефекту від витрат, тому залежність (1) є аксіоматично 
справедливою 

{ })()()()( ISTSISNSESISRSESISVS ´´=´= ,                                    (1) 
 
де VS – системний ефект в акті застосування; 
     RS – витрати потенціалу здатності сил на утворення сист. ефекту; 
     NS – склад сил, якими утворений системний ефект; 
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     TS – час застосування системи; 
     ES – ефективність системи; 
      IS – управління використанням інформаційного ресурсу. 
Коефіцієнт ES, який має фізичний зміст продуктивності витрат потенціалу здатності 

(ресурсів) по створенню ефекту, є загальною мірою досконалості системи (тобто її 
доцільності як пристосованості до використання за призначенням) і служить об’єктивною 
оцінкою ефективності системи в акті застосування. Він дорівнює, як то витікає із (1) 

( )
{ })()(

)(
)( ISTSISNS

ISVS
ISRS
ISVSES

´
== .                                                (2) 

Підкреслимо, що загальносистемна характеристика «ефективність» є основною 
(фундаментальною) для складної системи, оскільки визначається загальносистемними 
зовнішніми показниками (системним ефектом VS, складом сил NS, часом застосування TS), 
що пов’язані з кінцевим результатом акту застосування системи і тому залежать від усіх 
«внутрішніх» факторів – системних ознак [4, 5]. 

Інформаційний ресурс IS складної системи,  що містить дані про стан матеріальних 
ресурсів та умови акту застосування системи, інформаційні технології та засоби 
інформатизації управління, дозволяє сформувати план X розподілу засобів по об’єктах 
застосування, план розподілу сил по заходах процесу застосування та план дій D сил по 
реалізації планів X, Y розподілу, які складають зміст організаційного управління і саме якість 
яких визначає ефективність системи. 

Для кількісної оцінки системної ефективності ES потрібне обчислення значення 
функціонала 

),(),(
),(),,(

DYTSDYNS
DXVSTSNSVSES

´
= ,                                            (3) 

де X – план розподілу засобів по об’єктах застосування; 
     Y – план розподілу сил по завданнях процесу застосування для реалізації плану 

розподілу X; 
     D – план (сценарій) дій сил по застосуванню засобів. 
Принцип «максимуму системної ефективності» системного підходу, безумовно, є 

фундаментальним критерієм оптимальності рішень щодо створення, застосування і розвитку 
складних систем. 

Нехай інвестування наукових новацій, що спрямовані на підвищення ефективності ES 
(за рахунок її модернізації) існуючої системи безпеки об’єкта енергетики шляхом бажаних 
змін її показників (2) визначається планом розподілу видатків між основними її показниками 

TNV xxxX ,,= ,                                                             (4) 
де х# – витрати на вдосконалення відповідного показника, а саме: 
xV – витрати на підвищення продуктивності технологічної системи СЕ, яку сили 

застосовують для створення цільового ефекту; 
xN – витрати на підвищення кваліфікації персоналу (сил); 
xT – витрати на підвищення інтенсивності керованого процесу застосування системи  

силами. 
Потрібно на множині планів {X} розподілу видатків на розвиток системи, кожний з 

яких X задовольняє обмеження на наданий нам інноваційний бюджет ВІ 
BIxxxXS TNV £++=)( ,                                                     (5) 

знайти такий (оптимальний) план видатків 
o
T

o
N

o
V

o xxxX ,,= ,                                                            (6) 

що максимізує системну ефективність 

{ })()(

)(
)(max)(

}{ o
T

o
N

o
V

X
o

xTxN

xVXEXE
×

== .                                            (7) 



 104 

Це – пряма задача ресурсної оптимізації; оскільки підвищення ефективності не 
обмежене у перспективі, то вона і єдина, тобто оберненої задачі не існує. 

Цільова функція (7) є нелінійною, обмеження (5) є лінійною нерівністю, тому обираємо 
для вирішення задачі метод невизначених множників Лагранжа. 

Через єдине обмеження (5) невизначений множник Лагранжа (λ) буде також єдиним. 
Складемо функцію Лагранжа: 

{ }=-×l+=lF )()(),( XSBIXEX  
{ } { }TNwTNV xxxBIxTxNxV ---×l+×= )()()( .                                 (8) 

Запишемо аналітичну умову існування «сідлової» точки функції Лагранжа, в околі якої 
усі часткові похідні наближаються до нуля: 
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Рішенням даної системи алгебраїчних рівнянь ( 0,,, =lffff TNW )  є шукані 
компоненти оптимального плану (6) видатків на інноваційні заходи. 

Такими чином, ефективність впровадження наукових новацій (вдосконалення існуючої 
системи СЕ її модернізацією) на певному етапі розвитку системи СЕ (етапі фінансування) 
складе 

)(max)(впр XES
BI
XESES

{X}

o
== .                                               (10) 

Висновки. Задача модернізації системи безпеки об’єктів енергетики за рахунок 
інвестування наукових новацій в умовах обмеженого бюджету входить до комплексу задач 
організаційного управління (планування) щодо підвищення ефективності системи 
екстенсивними методами. Як бачимо, рішення даної задачі дозволяє знайти оптимальний 
план видатків на модернізацію системи безпеки об’єктів вказаного класу та інших складних 
систем військового призначення. 
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Халиманенко С.Н., Березовская Ю.В. 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ ЗА СЧЕТ 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО 
БЮДЖЕТА 

 
С помощью системного анализа, как метода исследования сложных систем, которые 

обеспечивают корректный выбор и обоснование показателей эффективности, в статье 
рассмотрены экономический аспект совершенствования (модернизации) системы 
безопасности, который является решающим по обеспечению эффективности внедрения 
новшеств в условиях ограничений. 

Приведенное решение позволяет найти оптимальный план расходов на модернизацию 
системы безопасности объектов энергетики и других сложных систем военного назначения. 

Ключевые слова: системный подход, системный анализ, военная безопасность, 
модернизация, оптимальное распределение ресурсов. 
 

 
Ph.D. Miroshnichenko O.V., Ph.D. Gryshin S.P., Khalimanenko S.N., Berezovska J.V. 

MODERNIZATION SYSTEM OF SAFETY OF ENERGY FACILITIES AT THE EXPENSE 
INVESTING IN SCIENTIFIC INNOVATION ON A LIMITED BUDGET 

 
With the help of systematic analysis, as a method of study of complex systems, that ensures the 

correct selection and justification of performance indicators, the article deals with the economic aspect of 
improvement (upgrading) the security system, which is crucial to ensure the effectiveness of the 
implementation of innovations in the conditions of restrictions. 

The above solution allows finding the optimal expenditure plan for the modernization the security 
system of energy facilities and other complex systems for military use. 

Keywords: systematic approach, systematic analysis, military security, modernization, optimal 
allocation of resources. 
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УДК 316.6                                                                к.політ.н. Турченко Ю.В. (ВІКНУ) 
к.психол.н. Сірий А.В. (ВІКНУ) 

 
ОЦІНКА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА МЕТОДИКИ ВИЯВЛЕННЯ РІВНЯ НЕГАТИВНОГО 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ОСОБОВИЙ СКЛАД 
ВІЙСЬК (СИЛ) ТА ОРГАНИ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ 

 
Розглянуто морально-психологічний стан як важливу складову методики виявлення і 

оцінки рівня негативного інформаційно-психологічного впливу на особовий склад військ (сил) та 
органи військового управління. З’ясовано, що морально-психологічний стан разом з моральним 
духом є важливим структурним компонентом, який характеризує рівень бойової готовності та 
боєздатності підрозділів та військових частин. Встановлено, що існує необхідність у приведенні 
до загального показника результатів оцінювання рівня морально-психологічного стану із 
застосуванням методу багатофакторного аналізу, який полягає у виявленні, аналізі та 
вимірюванні рівня основних факторів складників морально-психологічного стану шляхом заміни 
континуальних показників на їх числові значення. 

Ключові слова: морально-психологічний стан, моральний дух, методика, рівень 
негативного інформаційно-психологічного впливу, особовий склад військ (сил), органи військового 
управління. 

 
Постановка проблеми. Процес розбудови Української держави супроводжується 

пошуком оптимальних підходів до посилення боєздатності Збройних Сил. Серед багатьох 
досліджень в цьому напрямку,  на особливу увагу заслуговують праці,  в яких пропонуються 
реальні кроки щодо оцінювання інформаційно-психологічного впливу на особовий склад 
військ (сил),  тобто людського фактора.  Усі сучасні авторські підходи до оцінювання 
інформаційно-психологічного впливу на особовий склад військ (сил) як важливішого 
складника бойового потенціалу військових формувань базуються на розробленні методик 
оцінювання морально-психологічного стану особового складу. Проте ці методики не містять 
єдиних підходів до визначення сутності, змісту та субординації таких наукових категорій, як 
людський фактор, морально-психологічний стан, що є суттєвим недоліком під час 
оцінювання інформаційно-психологічного впливу на особовий склад військ (сил). 

Таким чином, нагальною є потреба у дослідженні науково-теоретичних засад 
наведених наукових категорій та у розробленні збалансованих підходів до оцінювання 
морально-психологічного стану особового складу, як важливої складової методики 
виявлення рівня негативного інформаційно-психологічного впливу на особовий склад військ 
(сил) та органи військового управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних і зарубіжних праць щодо 
оцінювання морально-психологічного стану особового складу слід виділити колективне 
дослідження П. Криворучка, О. Хміляра, Р. Шпака, С. Василенка, праці Ю. Московчука, 
В. Зеленицького, М. Варія, В. Клименка, Г. Давидова, які мають суттєве теоретичне і 
практичне значення [4; 3; 7; 8].  

Аналіз наукових досліджень свідчить, що на морально-психологічний стан особового 
складу впливають і фактори,  що виконують функцію протидії негативному впливу на 
психіку військовослужбовців,  впливають ті фактори,  що належать до особистісних якостей 
військовослужбовців, виконуючи як функцію формування психологічного стану, так і 
функцію протидії руйнівному впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на психіку особового 
складу.  

Метою статті є дослідження морально-психологічної стану військовослужбовця, через 
поняття «морально-психологічний стан» та «моральний дух», як важливої складової 
методики виявлення і оцінки рівня негативного інформаційно-психологічного впливу на 
особовий склад військ (сил) та органи військового управління. 
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Виклад основного матеріалу. Існує багать питань щодо практичного застосування 
запропонованих методик оцінювання морально-психологічного стану особового складу та 
зумовлюють наступне: складність для розуміння їх змісту та проведення досліджень 
фахівцями без спеціальної підготовки; відсутність визначення сутності наукових категорій, 
що використовуються у процесі дослідження і проведення розрахунків; недостатню 
системну структурованість факторів за складниками морально-психологічного стану; 
відсутність аргументації для визначення ваги факторів у загальному показнику морально-
психологічного стану; необхідність значної кількості часу для проведення досліджень і 
розрахунків.  

Аналізуючи морально-психологічне забезпечення підготовки військовослужбовців у 
складі миротворчих підрозділів Збройних Сил України, В. Алещенко зазначає, що морально-
психологічне забезпечення міжнародних миротворчих операцій (спеціальних дій) – це 
комплекс соціально-політичних, міжнародно-правових, організаційних, воєнно-соціальних, 
гуманітарно-освітніх і соціально-психологічних заходів, спрямованих на формування та 
морально-психологічне злагодження миротворчого контингенту, його всебічну підготовку й 
участь в операціях (спеціальних діях) щодо підтримання та відновлення миру під егідою 
ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організацій [1].  

Досліджуючи у методику розрахунку морально-психологічного стану військового 
підрозділу на основі експертних оцінок П. Криворучко [7, c. 35], Р. Шпак, стверджують, що 
моральний дух є фактором морально-психологічного стану; В. Кліменко у структурі 
морально-психологічного стану спостерігає тісний взаємозв’язок трьох складників: моралі та 
духу, які у сукупності є критеріями психічного здоров’я особистості; М. Варій [3] вважає, що 
морально-психологічний стан – це цілісне, визначальне морально-психологічне явище, яке є 
похідним від інтегрованої єдності і взаємодії духовних, моральних, морально-психологічних, 
політичних, національних, соціальних, економічних, військово-службових, навчально-
бойових (у воєнний час бойових), інших соціально-психологічних і психологічних чинників, 
які інтеграційно відображаються в їх соціальній психіці у вигляді певних морально-
психологічних стереотипів, що спрямовують його діяльність і поведінку. 

Спільною сутністю цих розбіжностей є показник взаємовідношення змісту та логічного 
обсягу категорій “моральний дух” і “морально-психологічний стан”. Виходячи із наведеного 
сутність проблеми можна виразити через три твердження:  

– морально-психологічний стан є складником морального духу, тобто зміст категорії 
“морально-психологічний стан” є частиною змісту “морального духу”, а логічний обсяг 
першої категорії повністю входить у логічний обсяг другої категорії [1, c. 35];  

–  моральний дух є складником морально-психологічного стану,  тобто зміст категорії 
“моральний дух” є частиною змісту категорії “морально-психологічний стан”, а логічний 
обсяг першої категорії повністю входить до логічного обсягу другої категорії;  

– “моральний дух” і “морально-психологічний стан” є категоріями супідрядними; 
будучи однаково загальними, вони підпорядковані більш спільній родовій категорії – 
“людському фактору”. Супідрядні категорії “моральний дух” і “морально-психологічний 
стан” – це види однієї родової категорії “людський фактор”, у них спільні родові ознаки, але 
видові ознаки різні [5, c. 48-49]. 

Інший закон логіки не припускає логічного протиріччя у будь-якому правильному 
мисленні. Зазначений закон формулює це так: не можуть бути одночасно правдивими два 
несумісні висловлювання –  два протилежні твердження і заперечення –  про один і той же 
самий предмет у одному й тому ж відношенні; одне із них буде обов’язково неправдивим 
[10, c. 120-128], ми же маємо три протилежних твердження. Дослідження свідчать про 
правильність останнього твердження.  

Більш того правильність останнього твердження доводить практичний досвід. Відомий 
військовий психолог Г. Давидов у процесі оцінювання людського фактора військових 
формувань використовував категорії “політико-моральний стан” і “морально-психологічний 
стан”. Він висловлював думку, що до компонентів політико-морального стану відносив: 
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військово-бойову підготовку особового складу; рівень організованості у військових частинах 
і підрозділах, рівень керівництва ними; ідейно-політичну єдність особового складу військ. 

На початку 90-х років було налогошено на тому, що військові формування поза 
політикою,  що силові структури мають бути поза впливом політичних партій,  а 
військовслужбовці не можуть бути членами політичних партій. Тобто, змістовні фактори 
категорії “політико-моральний стан” перенесли до змісту категорії “морально-психологічний 
стан”. 

Більш того, категорії “моральний дух” і “морально-психологічний стан” визначаються: 
моральний дух характеризує духовні – стійкі, фундаментальні, довготривалі якості особового 
складу, а морально-психологічний стан – чуттєві: ситуативні, не довготривалі. 

Таким чином, моральний дух і морально-психологічний стан є складниками людського 
фактора який в свою чергу є важливою складовою методики виявлення рівня негативного 
інформаційно-психологічного впливу на особовий склад військ (сил) та органи військового 
управління і вимагають самостійних підходів до визначення їх сутності та змісту.  

Проаналізувавши попередні підходи, з’ясовано, що людський фактор як складник 
бойового потенціалу військових формувань держави,  що характеризує людей,  –  це 
сформована об’єктивною дійсністю інтегрована єдність раціональних і чуттєвих якостей 
особового складу, які спонукують військовослужбовців до виконання військового обов’язку, 
визначають їх поведінку, впливають на їх стан, службово-бойову й особисту діяльність в 
умовах мирного і воєнного часу.  

Отже,  складниками людського фактора є:  моральний дух особового складу та 
морально-психологічний стан особового складу.  

Моральний дух особового складу визначається як стійка сукупність ідейних 
переконань, політичної свідомості, соціального захисту та професіоналізму 
військовослужбовців, рівня розвитку військових колективів та адміністративної діяльності 
керівного складу, які системно і взаємозалежно формують внутрішню готовність особового 
складу до виконання військового обов’язку, створюють оптимальні умови для виконання 
поставлених службових завдань і спонукають до дій.  

Складовими морального духу особового складу є: ідейний; матеріальний; політичний; 
соціально-психологічний; адміністративний.  

Морально-психологічний стан особового складу – це сукупність душевних переживань, 
які генеруються на чуттєвому рівні свідомості людини при взаємодії з об’єктивною 
дійсністю та усвідомленні особистісних якостей, через систему психологічного захисту 
активно впливають на психічне здоров’я військовослужбовців та проявляються у моральній 
діяльності.  

Є два підходи до розуміння сутності моральної діяльності – у широкому і вузькому 
значенні.  У широкому значенні діяльність є моральною,  якщо узгоджується з вимогами 
моралі, її нормами та цінностями. Прикладом цього значення є душевні переживання 
військовослужбовців за долю Української держави та життя своїх товаришів,  які 
виражаються у героїчних вчинках,  що супроводжуються ризиком для свого життя та 
свідомою самопожертвою. І, навпаки, психічний стан фрустрації нерідко виражається в 
агресії проти себе чи інших осіб і супроводжується порушенням моральних норм.  Така 
діяльність є аморальною.  

У вузькому розумінні моральною є лише така діяльність,  яка ґрунтується на 
усвідомленому виборі її суб’єкта і має на меті активне твердження певних моральних 
цінностей. У цьому контексті сутність такого твердження у тому, що душевні переживання 
під контролем розуму мають виражатись у моральній діяльності,  в основі якої –  добро,  
обов’язок, совість і честь.  

Саме вираження душевних переживань у моральній діяльності визначає сутнісне 
значення категорії “моральний” у словосполученні “морально-психологічний стан”.  

Слід зазначити, що всі складники морально-психологічного стану особового складу є 
взаємозалежними та взаємопов’язаними. Досягнутий рівень кожного з них позначається на 
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інших і в цілому – на рівні морально-психологічного стану військовослужбовців частин і 
підрозділів.  

Коефіцієнт ваги кожного складника у загальному показнику морально-психологічного 
стану буде різний. Він обумовлюється такими вихідними характеристиками наведених 
факторів кожного складника:  

– функціональною роллю – протидіючі, стабілізуючі, формуючі, комплексні;  
– типовістю впливу – об’єктивні чи суб’єктивні;  
– місцем фактора по відношенню до особистості – внутрішні, зовнішні;  
– тривалістю дії – довготривалі, періодичні, разові;  
– складністю внутрішньої структури – прості, складні;  
– рівнем раціональності – усвідомленим чи інтуїтивним;  
– ціннісним значенням;  
– концентрацією та інтенсивністю дії;  
– тривалістю формування кількісних і якісних характеристик фактора дії та інше.  
Враховуючи, що на психологічний стан особистості впливає не тільки негативна або 

позитивна дія зовнішніх сил, але й захисні властивості самої особистості, то можна зробити 
висновок, що найбільшу вагу серед усіх складників морально-психологічного стану має 
демографічний. Дія факторів демографічного складника має цілодобовий, безперервний 
характер, кількісні та якісні характеристики мають тенденцію до накопичення, впливають на 
психологічний стан на свідомому і підсвідомому (інтуїтивному) рівні та ін.  

Метод експертних оцінок доцільно використовувати від час визначення коефіцієнтів 
ваги складників морально-психологічного стану особового складу. Але слід зауважити, що 
вага факторів складників морально-психологічного стану військовослужбовців різна. Вона 
обумовлена потребами, життєвими цінностями, службовим досвідом, особистісними 
якостями особового складу та ін.  

Оцінювання морально-психологічного стану особового складу військ (сил) та органів 
військового управління повинно базуватися на результатах опитування експертів, 
військовослужбовців із застосуванням методу багатофакторного аналізу, який полягає у 
виявленні, аналізі та вимірюванні рівня основних факторів складників морально-
психологічного стану шляхом заміни континуальних показників на їх числові значення. 
Таким чином, для фіксування показників кожного фактора береться чотирирівнева градація, 
ефективність якої перевірена в усіх сферах життєдіяльності військ. Усі фактори оцінюються 
за 100-бальною шкалою.  

Висновки. Достатня кількість теоретичної бази із зазначеної тематики дає можливість 
для дослідження морально-психологічного стану як складової методики виявлення рівня 
негативного інформаційно-психологічного впливу на особовий склад військ (сил) та органи 
військового управління. В основі дослідження зазначеної складової має бути приведення до 
загального показника результатів поетапного оцінювання рівня демографічного, 
особистісного, службового, морального та природно-кліматичного складників на підставі 
визначених критеріїв, їх ваги у загальному показнику рівня морально-психологічного стану.  

На основі запропонованого підходу було проведено опитування експертів  та 
військовослужбовців у різних підрозділах. Результати дослідження свідчать на користь 
правильності теоретичного обґрунтування використання морально-психологічного стану, як 
складової методики виявлення і оцінки рівня негативного інформаційно-психологічного 
впливу на особовий склад військ (сил)  та органи військового управління,  а також  
доцільності її широкого практичного застосування у військових формуваннях України.  

Таким чином, запропонований підхід свідчить про те, що морально-психологічний стан 
разом з моральним духом особового складу є важливим структурним компонентом, який 
характеризує рівень бойової готовності та боєздатності підрозділів, військових частин і 
з’єднань. В основі морально-психологічного стану особового складу є демографічний, 
особистісний, службовий, моральний та регіональний складники.  
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Проведені теоретичні дослідження свідчить про те, що системний підхід до визначення 
рівня інформаційно-психологічного впливу на особовій склад, а саме його морально-
психологічна складова має бути важливим елементом методики виявлення і оцінки рівня 
негативного інформаційно-психологічного впливу на особовий склад військ (сил) та органи 
військового управління. Отримані результати мають бути важливою вихідною позицією для 
прийняття рішення командирами (начальниками) та управління військами під час виконання 
службових завдань. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 
1. Алещенко В.І. Психологічне забезпечення миротворчої діяльності 

військовослужбовців Збройних Сил України: Монографія. – Харків: ХУПС, 2008. – 342 с.  
2. Блінов О.А. Прогнозування психологічних втрат // Зб. наук. праць Київського військового 

гуманітарного інституту. – 1998. №1. – С. 9-15. 
3. Варій М.Й. Морально-психологічний стан військ, його оцінка та підтримка на високому рівні 

: моногр. / М. Й. Варій. – Львів: ВВП ДУ “ЛП”, 1996. – 311 с.  
4. Зельницький В.А. Структура морально-психологічного стан військового підрозділу / В. А. 

Зельницький // Збірник наукових праць КВГІ. – 1997. – Вип. 1(6). – С. 27–32.  
5. Іллюк О.О. Методика оцінювання морально-психологічного стану особового складу частин і 

підрозділів / О.О. Іллюк // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції Академії ВВ МВС 
України, Харків, 17-18 березня 2010 р. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 48-49.  

6. Іллюк О.О. Методика оцінювання морально-психологічного стану особового складу частин і 
підрозділів внутрішніх військ: навч. пос. / О. Іллюк. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2009. – 68 с. 

7. Криворучко П.П. Комплексне психологічне забезпечення професійної діяльності військових 
спеціалістів / П.  Криворучко // Зб. наук. праць №2 (9), 1999. – С. 34-39. 

8. Криворучко П.П. Морально-психологічний стан військового підрозділу: оцінка та 
прогнозування / П.Криворучко, О.Хміляр, Р. Шпак., C. Василенко / – К.: “Молода нація”, 2005. – 52 с. 

9. Хоменко Е. А. Логика: учеб. пособие / Е. А. Хоменко. – [изд. 2-е]. – М. : Воениздат, 1976. – 
208 с.  

10. Risk Management Guide for Information Technology Systems.  Recommendations of the National 
Institute of Standards and Technology / NIST, Special Publication 800 – 30  [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800. 

 
Рецензент: к.психол.н. Мась Н.М., Військовий інститут Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 
 

к.полит.н. Турченко Ю.В., к.психол.н. Сирый А.В. 
ОЦЕНКА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ КАК 

СУЩЕСТВЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МЕТОДИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ 
НЕГАТИВНОГО ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ВОЙСК (СИЛ) И ОРГАНОВ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Рассмотрено морально-психологическое состояние как важная составляющая методики 
выявления и оценки уровня негативного информационно-психологического воздействия на 
личный состав войск (сил) и органы военного управления. Выяснено, что морально-
психологическое состояние вместе с моральным духом является важным структурным 
компонентом, который характеризует уровень боевой готовности и боеспособности 
подразделений и воинских частей. Поэтому, существует необходимость в приведении к общему 
показателю результатов оценивания уровня морально-психологического состояния с 
применением метода многофакторного анализа, который заключается в выявлении, анализе и 
измерении уровня основных факторов составляющих морально-психологического состояния 
путем замены континуальных показателей на их числовые значения.  

Ключевые слова: морально-психологическое состояние, моральный дух, методика, уровень 
негативного информационно-психологического воздействия, личный состав войск (сил), органы 
военного управления. 
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Ph.D. Turchenko Yu.V., Ph.D. Siryi A.V. 

EVALUATION OF THE MORAL AND PSYCHOLOGICAL CONDITION OF MILITARY 
PERSONNEL AS AN IMPORTANT COMPONENT FOR THE DETECTION METHOD OF 
NEGATIVE INFORMATION AND PSYCHOLOGICAL IMPACT’S LEVEL ON TROOPS 

(FORCES) AND MILITARY AUTHORITIES 
 
Authors have considered the moral and psychological component as an important element for the 

detection and evaluation methods of negative information and psychological impact on the personnel of 
troops (forces) and military authorities. It was found out that the moral and psychological condition 
together with the morale of troops (forces) personnel is an important structural component that reflects 
the level of combat readiness and combat capability of military units. Therefore, there is a need for 
bringing the evaluation results of moral and psychological component level to general index using 
multivariate analysis method, which consists in identifying, analyzing and measuring the level of the main 
factors for moral and psychological condition components by replacing continual indexes with their 
numerical values.  

Keywords: moral and psychological condition, morale, methods, level of negative information and 
psychological impact, troops (forces) personnel, military authorities. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 

 
УДК 004.825                                                        к.т.н. Волосюк Ю.В. (ЄУ, м. Миколаїв) 

 
АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДЛЯ ЗАДАЧ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 

АНАЛІЗУ ДАНИХ 
 

В статі представлена загальна характеристика процедури кластерного аналізу. Наведено 
огляд існуючих підходів до вирішення задачі кластеризації та математичних методів 
кластерного аналізу даних.  

Описані етапи процесу кластеризації, розглянуті питання вибору міри відстані і ваг для 
класифікуючих властивостей об’єктів. Проведено класифікацію та аналіз існуючих алгоритмів 
кластерного аналізу, розглянуті переваги та недоліки цих алгоритмів. Обґрунтовано доцільність 
використання карт Кохонена в методиках кластеризації з метою дослідження наявності чи 
відсутності кластерної структури в даних, числа кластерів, законів сумісного розподілу ознак, 
залежностей тощо. Надано порівняльну таблицю алгоритмів. 

Зроблено висновок щодо необхідності подальшого розроблення простих в реалізації 
алгоритмів, які потребують мінімальної кількості початкових параметрів, дозволяють 
проводити багатоваріантний аналіз і дають задовільні результати. 

Ключові слова: кластерний аналіз, функція відстані, пошук центрів, алгоритм порогової 
величини, алгоритм k-середніх. 

 
Постановка проблеми. Стрімке посилення потоків та зростання об’ємів інформації в 

навколишньому світі спонукає сучасні технології до актуального завдання підвищення 
ефективності пошуку необхідної інформації в глобальному інформаційному просторі. 
Це завдання вимагає дослідження та розроблення методів і алгоритмів розподілу  
інформаційних моделей об'єктів на певні групи і класи.  Завдання такого роду виникають в 
таких сучасних інформаційних технологіях як Data Mining, Text Mining, Web Mining, 
розпізнавання образів, машинне навчання. В цьому напряму науковий інтерес представляють 
методи кластеризації. Важливість цих методів полягає в тому, що вони дозволяють виділити 
групи інформаційних об’єктів, близьких за певними ознаками, без будь-якої попередньої 
інформації про розподіл інформаційних об’єктів на групи. 

Кластеризація в Data Mining здобуває цінність за умови,  коли вона виступає одним з 
етапів аналізу даних, побудови закінченого аналітичного розв'язку. Аналітику частіше легше 
виділити групи схожих об'єктів,  вивчити їхні особливості й побудувати для кожної групи 
окрему модель, чим створювати одну загальну модель для всіх даних, що висуває проблему 
аналізу алгоритмів кластеризації для задач інтелектуального аналізу даних в розряд 
актуальних. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найважливіший внесок у розвиток методів і 
алгоритмів кластеризації внесли такі вчені як: С. А. Айвазян в частині розроблення 
класифікації багатовимірних спостережень, В. М. Бухштабер в процесі розроблення ряду 
методів автоматичної класифікації на основі математичних моделей, І. С. Єнюков – методів 
кластеризації об’єктів із категоризаційними ознаками, Л. Д. Мешалкін - локальних методів 
класифікації, І. Д. Мандель – в процесі дослідження ряду функцій оцінки якості 
кластеризації [2]. Цими науковцями розроблено ряд методів і алгоритмів кластеризації та 
класифікації багатовимірних інформаційних моделей об’єктів. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є опис математичних методів кластерного 
аналізу даних та етапів процесу кластеризації, аналіз існуючих алгоритмів проведення 
кластерного аналізу, розгляд переваг та недоліків алгоритмів кластеризації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Кластеризація (або кластерний аналіз) - 
представляє собою сукупність математичних методів, призначених для формування відносно 



 113 

«віддалених»  один від одного груп «близьких»  між собою об’єктів за інформацією про 
відстані або зв’язки (міри відстаней) між ними. 

Завдання кластеризації відноситься до статистичної обробки, а також до широкого 
класу завдань навчання без вчителя. Головна відмінність кластеризації від класифікації 
полягає в тому, що перелік груп чітко не заданий і визначається в процесі роботи алгоритму.  

Застосування кластерного аналізу в загальному виді зводиться до наступних етапів [1]: 
1. Ідентифікація вибірки об'єктів для кластеризації. 
2. Визначення множини змінних, за якими планується проводити оцінку об'єктів у 

вибірці. При необхідності – нормалізація значень змінних. 
3. Обчислення значень тієї або іншої міри схожості між об'єктами. 
4. Застосування одного з методів кластерного аналізу для створення груп подібних 

об'єктів (кластерів). 
5. Перевірка вірогідності результатів кластерного розв'язку. 
Після одержання й аналізу результатів можливе коригування обраної метрики й методу 

кластеризації до одержання оптимального результату. 
Міри відстаней. Вузловим моментом в кластерному аналізі даних вважається вибір 

метрики (або міри близькості об’єктів). Подібність або розходження між об’єктами 
класифікації встановлюється в залежності від обраної метричної відстані між ними. 
Проблема подібності полягає не в простому віднесенні об'єктів до тих або інших класів, а в 
тому, що такий розподіл повинен задовольняти критеріям наукового знання. Кількісне 
визначення подібності опирається на поняття метрики.  При такому підході об'єкти 
представляються крапками в багатомірному координатному просторі, причому подібності й 
відмінності між ними визначаються із метричних відстаней. Розмірність простору 
визначається числом змінних, що описують об'єкт. 

При класифікації використовуються різні міри відстані [3; 4]. В процесі розгляду 
методичних підходів визначення «подібності» об’єктів з’ясовано, що для початку потрібно 
скласти вектор характеристик для кожного об'єкта (як правило, це набір числових значень, 
наприклад, ріст-вага людини). Однак існують також алгоритми, що працюють із якісними 
(тобто категорійними) характеристиками. Після того, як визначено вектор характеристик, 
доцільно провести нормалізацію, з метою отримання однакового внеску усіма компонентами 
при розрахунках «відстаней». У процесі нормалізації всі значення приводяться до деякого 
діапазону, наприклад, [-1,-1] або [0,1]. Нарешті, для кожної пари об'єктів визначається 
«відстань» між ними (ступінь подібності). Серед сукупності метрик виділимо наступні: 
1. Евклідова відстань. Найпоширеніша функція відстані. Являє собою геометричну відстань 
в багатомірному просторі: 
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З геометричної точки зору, евклідова міра відстані може виявитися безглуздою, якщо 
ознаки визначені в різних одиницях. Для коригування ситуації, вдаються до нормування 
кожної ознаки. Застосування евклідової відстані виправдано в наступних випадках [4]: 

а) властивості (ознаки) об’єкта однорідні за фізичним змістом і однаково важливі для 
класифікації; 

б) ознаковий простір збігається з геометричним простором. 
2. Квадрат евклідової відстані. Застосовується для додання більшої ваги об’єктам, що 
максимально віддалені один від одного. Ця відстань обчислюється наступним чином: 
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3. Відстань міських кварталів (манхеттенська відстань). Ця відстань є середньою різниць 
по координатах. У більшості випадків ця міра відстані приводить до таких самих результатів, 
як і для звичайної евклідової відстані.  Однак для цієї міри вплив окремих більших різниць 
(викидів) зменшується через те, що вони не зводяться у квадрат. Формула для розрахунків 
манхеттенської відстані наступна: 
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4. Відстань Чебишева. Ця відстань може виявитися корисною, коли потрібно визначити два 
об'єкти як «різні», якщо вони різняться за будь-якою однією координатою. Відстань 
Чебишева обчислюється за формулою: 
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5. Степенева відстань. Застосовується у випадку, коли необхідно збільшити або зменшити 
вагу, що відноситься до розмірності, для якої відповідні об'єкти значно відрізняються. 
Степенева відстань обчислюється за наступною формулою: 
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де r і p – параметри, обумовлені користувачем. Параметр p відповідальний за поступове 
зважування різниць по окремих координатах, параметр r відповідальний за прогресивне 
зважування більших відстаней між об'єктами. Якщо обидва параметри – r і p рівні двом, то 
ця відстань збігається з відстанню Евкліда. 

Вибір метрики у повній мірі залежить від дослідника, оскільки результати 
кластеризації можуть суттєво відрізнятися при використанні різних мір. Таким чином, вибір 
міри відстані і ваг для класифікуючих властивостей – дуже важливий етап, тому що від цих 
процедур залежать склад і кількість формованих класів, а також ступінь подібності об’єктів 
всередині класів. 

Класифікація алгоритмів. На рис. 1 представлена класифікація алгоритмів та методів 
кластерного аналізу. Сутність ієрархічних агломеративних методів полягає у тому, що на 
першому кроці кожний об’єкт вибірки розглядається як окремий кластер. Процес об’єднання 
кластерів відбувається послідовно:  на підставі матриці відстаней або матриці подібності 
поєднуються найбільш близькі об’єкти. Послідовність об’єднання легко піддається 
геометричній інтерпретації й може бути представлена у вигляді графа-дерева 
(дендрограми) [5]. Основною передумовою ієрархічних дивізивних методів є те, що спочатку 
всі об’єкти належать до одного кластеру. У процесі класифікації за певними правилами 
поступово від цього кластера відокремлюються групи схожих між собою об’єктів.  Так,  на 
кожному кроці кількість кластерів зростає, а міра відстані між кластерами зменшується. 
Складнощі ієрархічних методів кластеризації наступні: обмеження обсягу набору даних, 
вибір міри близькості,  негнучкість отриманих класифікацій.  Перевага цієї групи методів 
порівняно з неієрархічними методами полягає у їх наочності і можливості отримання 
детального уявлення про структуру даних. При використанні ієрархічних методів існує 
можливість досить легко ідентифікувати викиди в наборі даних і, в результаті, підвищити 
якість даних. Велика кількість методів ієрархічного кластерного аналізу різниться не тільки 
використаними мірами подібності (розходження), але й алгоритмами класифікації. 

Неієрархічні методи виявляють більш високу стійкість по відношенню до викидів, 
невірного вибору метрики, включення незначущих змінних в базу для кластеризації та інше. 
Необхідно заздалегідь фіксувати результуючу кількість кластерів, правило зупинки і, якщо 
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на те є підстави, початковий центр кластеру, що суттєво впливає на ефективність роботи 
алгоритму. Якщо немає підстав штучно задавати ці умови, рекомендується використовувати 
ієрархічні методи.  

 
 

Рис. 1. Класифікація алгоритмів та методів кластерного аналізу 

Огляд алгоритмів. В процесі розгляду особливостей найбільш поширених у 
практичному використанні алгоритмів з’ясовано наступне: 

Алгоритми ієрархічної кластеризації. Серед алгоритмів ієрархічної кластеризації 
виділяються два основні типи: агломеративні і дивизимні алгоритми. Дивизимні алгоритми 
працюють за принципом «зверху-униз»: на початку всі об'єкти поміщаються в один кластер, 
який потім розбивається на більш дрібні кластери. Більш поширені агломеративні 
алгоритми,  які на початку роботи поміщають кожний об'єкт в окремий кластер,  а потім 
поєднують кластери в більш великі,  поки всі об'єкти вибірки не будуть утримуватися в 
одному кластері. У такий спосіб будується система вкладених розбивок. Результати таких 
алгоритмів звичайно представляють у вигляді дендрограми. Класичним прикладом такого 
дерева є класифікація тварин і рослин. 

До недоліку ієрархічних алгоритмів можна віднести систему повних розбивок, яка 
може бути зайвою в контексті розв'язуваної задачі. 

Алгоритми квадратичної помилки. Задачу кластеризації можна розглядати як побудову 
оптимальної розбивки об'єктів на групи. При цьому оптимальність може бути визначена як 
вимога мінімізації середньоквадратичної помилки розбивки: 
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де jc  - «центр мас» кластеру j  (крапка із середніми значеннями характеристик для 

даного кластеру). 
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Найпоширенішим алгоритмом цієї категорії є метод k-середніх (k-means). Цей алгоритм 
будує задане число кластерів, розташованих максимально віддалено один від одного. Робота 
алгоритму ділиться на кілька етапів: 

1. Випадкове обрання k крапок, які є початковими «центрами мас» кластерів. 
2. Віднесення кожного об'єкту до кластеру з найближчим «центром мас». 
3. Перерахунок «центрів мас» кластерів згідно з їхнім поточним складом. 
4. Повернення до п. 2 за умови, що критерій зупинки алгоритму не вдоволений. 
У якості критерію зупинки роботи алгоритму звичайно вибирають мінімальну змінну 

середньоквадратичної помилки. Також можливо припиняти роботу алгоритму за умови, 
якщо на кроці 2 не було об'єктів, які перемістилися із кластера в кластер. Слід зазначити, що 
основним недоліком алгоритмів на базі методу k-середніх є вимога початкового визначення 
кількості та положення центрів кластерів. Інформація про ці параметри на початковому етапі 
дослідження інформаційного простору, як правило, відсутня. 

Нечіткі алгоритми. Найбільш популярним алгоритмом нечіткої кластеризації є 
алгоритм c-середніх (c-means). Він представляє собою модифікацію методу k-середніх. 
Кроки роботи алгоритму: 

1. Обрання початкової нечіткої розбивки n об'єктів на k кластерів шляхом вибору 
матриці приналежності U розміру n x k. 

2. Визначення значення критерію нечіткої помилки із застосуванням матриці U: 
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де kc  – «центр мас» нечіткого кластера k: 
3. Перегрупування об'єктів з метою зменшення цього значення критерію нечіткої 

помилки. 
4. Повернення до п. 2 до тих пір, поки зміни матриці U  не стануть незначними. 
Застосовування вказаного алгоритму може бути недоцільним за умови,  якщо 

заздалегідь невідоме число кластерів, або є необхідність однозначного віднесення кожного 
об'єкту до одного кластеру. 

Алгоритми, засновані на теорії графів. Сутність таких алгоритмів полягає в тому,  що 
вибірка об'єктів представляється у вигляді графа ( , )G V E= , вершинам якого відповідають 
об'єкти, а ребра мають вагу, рівну «відстані» між об'єктами. Перевагою графових алгоритмів 
кластеризації є наочність, відносна простота реалізації й можливість внесення різних 
удосконалень, заснованих на геометричних міркуваннях. Основними алгоритмами є 
алгоритм відокремлення зв'язних компонентів, алгоритм побудови мінімального 
покриваючого дерева й алгоритм пошарової кластеризації. 

Алгоритм виділення зв'язних компонентів. В алгоритмі виділення зв'язних  компонентів 
задається вхідний параметр R  і в графі видаляються всі ребра, для яких «відстані» менше R . 
Сполученими залишаються тільки найбільш близькі пари об’єктів. Сенс алгоритму полягає в 
тому, щоб підібрати таке значення R , що лежить у діапазоні усіх «відстаней», при якому 
граф буде розбитий на кілька зв’язних компонентів. Отримані компоненти і є кластерами. 

Для підбору параметра R  зазвичай будується гістограма розподілів попарних 
відстаней. У завданнях з добре вираженою кластерною структурою даних на гістограмі буде 
два піки: один відповідає внутрикластерним відстаням, другий – міжкластерним відстаням. 
Параметр R обирається із зони мінімуму між цими піками.  При цьому керувати кількістю 
кластерів за допомогою порога відстані досить важко. 

Алгоритм мінімального покриваючого дерева. Сутність алгоритму полягає в  
представленні всього набору даних у вигляді графа, вершини якого – це елементи даних, а 
вага кожного ребра дорівнює відстані між відповідними елементами. Зазначений алгоритм  
будує на графі мінімальне покриваюче дерево,  а потім послідовно видаляє ребра з 
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найбільшою вагою. Кластером вважається множина елементів, з'єднаних «залишком» дерева. 
З кожним прибраним ребром кількість кластерів збільшується. 

Алгоритм пошарової кластеризації заснований на виділенні зв'язних компонент графа 
на деякому рівні відстаней між об'єктами (вершинами). Рівень відстані задається порогом 
відстані c. Так, якщо відстань між об'єктами  0 ( , ') 1x xr£ £ , то 0 1c£ £ . Алгоритм 
пошарової кластеризації формує послідовність підграфів графа G , які відображають 
ієрархічні зв'язки між кластерами: 

0 1 ... mG G GÍ Í Í , 

де ( , )t tG V E=  - граф на рівні tc , tc  – t-й поріг відстані,  m – кількість рівнів ієрархії. 
За допомогою зміни порогів відстані { ,..., }o mc c , де 0 ... 1o t mc c c= < < < =  можливо 
контролювати глибину ієрархії кластерів, що одержуються. Відповідно, алгоритм пошарової 
кластеризації здатний створювати як плоску розбивку даних, так і ієрархічну.  

Так, необхідність розроблення методів і алгоритмів неієрархічної кластеризації 
обумовлена тим, що вони дозволяють досягти великої гнучкості у багатоваріантному 
розрахунку кластерів. До недоліків цих методів доцільно віднести необхідність визначення  
початкової кількості та положення центрів кластерів і зазначення умови зупинки роботи 
алгоритмів. 

У табл. 1 наведено порівняльний аналіз найбільш поширених алгоритмів кластеризації. 
Таблиця 1 

Порівняльна таблиця алгоритмів 
Алгоритм 

кластеризації Форма кластерів Вхідні дані Результати 

Ієрархічний довільна 
число кластерів чи 
поріг відстані для 
усікання ієрархії 

бінарне дерево 
кластерів 

k-середніх гіперсфера число кластерів центри кластерів 

с-середніх гіперсфера число кластерів, 
ступінь нечіткості 

центри кластерів, 
матриця 

приналежності 
Виділення 
зв’язних 
компонент 

довільна поріг відстані R деревовидна 
структура кластерів 

Мінімальне 
покриваюче 
дерево 

довільна 
число кластерів чи 
поріг відстані для 
видалення ребер 

деревовидна 
структура кластерів 

Пошарова 
кластеризація довільна послідовність 

порогів відстані 

деревовидна 
структура кластерів 
з різними рівнями 

 
Також широкого поширення в методах кластеризації даних набули так звані Карти 

Кохонена. Вони виконують проекцію багатомірних даних в простір меншої розмірності 
(зазвичай двомірної) і використовуються на практиці, як правило, при візуалізації даних з 
метою дослідження наявності чи відсутності кластерної структури в даних, числа кластерів, 
законів сумісного розподілу ознак, залежностей. 

При використанні тільки карт Кохонена задача кластерного аналізу й ідентифікації 
залежностей не вирішується, вони тільки дозволяють по "розфарбуваннях" карти висунути 
гіпотези щодо наявності кластерної структури й кількості кластерів, залежностях між 
значеннями окремих змінних. Висунуті гіпотези повинні перевірятися й підтверджуватися 
іншими способами. Більш того, показано [10], що карти Кохонена можуть приводити як до 
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формування неправильних гіпотез, так і до неможливості побачити окремі реально наявні й 
статистично достовірні залежності в даних. 

Так, карти Кохонена є методом головних компонентів, тільки з нейрофізіологічним 
ухилом.  Відповідно,  навіть після фільтрації однаково існує необхідність вирішувати задачу 
кластеризації, однак, вже в просторі меншої розмірності (наприклад, на площині). Крім того, 
карти Кохонена можна використовувати не тільки в якості фільтра, що знижує розмірність, 
але й у якості самостійного механізму кластеризації. Взагалі, якщо вузлів ("нейронів") у 
картах Кохонена дуже й дуже багато, то функціонування такої мережі стає схожим на метод 
головних компонентів, а якщо зробити кількість вузлів дуже маленькою (наприклад, що 
збігаються з передбачуваною кількістю кластерів), то надалі робота мережі не відрізняється 
від методу k-середніх; інакше кажучи, в останньому випадку вага кожного виходу карти 
може розглядатися як центр одного з кластерів. 

Існує ще клас інкрементних алгоритмів кластеризації,  спеціально адаптованих для 
роботи в мінливих умовах, тобто при додаванні/видаленні крапок даних. В основному ці 
алгоритми використовують методики класифікації: коли з'являється нова крапка даних, 
такий алгоритм відносить її до одного з наявних кластерів або створює новий, можливо 
склеюючи деякі з існуючих. Крім того, все спроектовано так, щоб  існувала можливість 
додавати/видаляти крапки з мінімальними витратами часу/пам'яті. Це дуже ефективні й 
економічні алгоритми кластеризації, які, однак, не позбавлені недоліків. Так, розбивка 
суттєво залежить від порядку вступу даних, на що практично неможливо впливати. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку у даному 
напрямку. 

Таким чином, незважаючи на досить велику кількість розроблених моделей і 
алгоритмів кластерного аналізу, при розв'язанні прикладних задач дослідники часто 
зустрічаються із низкою проблем, до яких належать: 

- складності в обґрунтуванні якості результатів аналізу, що враховує специфіку 
конкретної задачі; 

- формулювання імовірнісних моделей досліджуваних об'єктів, особливо у випадку 
малого об'єму вибірки; 

- необхідність обробки великої кількості різнотипних (кількісних або якісних) 
факторів; 

- нелінійність взаємозв'язків; наявність пропусків, погрішностей виміру змінних; 
- необхідність представлення результатів аналізу у формі, зручній й зрозумілій 

фахівцям прикладної області; 
- проблема пошуку глобального екстремуму в критерії якості угрупування; 
- нестійкість групуючих розв'язків при невеликих змінах вибірки або параметрів 

роботи алгоритму.  
Так, доцільно зробити висновок щодо необхідності подальшого розроблення таких 

алгоритмів, які потребують мінімальної кількості початкових параметрів, прості в реалізації, 
дозволяють проводити багатоваріантний аналіз і дають задовільні результати. 
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к.т.н. Волосюк Ю.В. 

АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ДЛЯ ЗАДАЧ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
АНАЛИЗА ДАННЫХ 

 
В статье дана общая характеристика процедуры кластерного анализа. Приведен обзор 

существующих подходов к решению задачи кластеризации и математических методов 
кластерного анализа данных.  

Описаны этапы процесса кластеризации, рассмотрены вопросы выбора степени 
расстояния и весов для класифицирующих свойств объектов. Проведена классификация и анализ 
существующих алгоритмов кластерного анализа, рассмотрены преимущества и недостатки 
этих алгоритмов. Обоснована целесообразность использования карт Кохонена в методиках 
кластеризации с целью исследования наличия или отсутствия кластерной структуры в 
данных, числа кластеров, законов совместного распределения признаков, зависимостей. 
Предоставлена сравнительная таблица алгоритмов.  

Сделан вывод о необходимости дальнейшей разработки простых в реализации алгоритмов, 
требующих минимального количества начальных параметров, позволяющих проводить 
многовариантный анализ и дающих удовлетворительные результаты. 

Ключевые слова: кластерный анализ, функция расстояния, поиск центров, алгоритм 
пороговой величины, алгоритм k-средних. 

 
Ph.D. Volosyuk Y. 

ANALYSIS OF CLUSTERING ALGORITHMS FOR DATA MINING TASKS 
 

The article gives a general description of the procedure of cluster analysis. Provides an overview of 
existing approaches to solving the problem of clustering and mathematical methods of cluster analysis.  

Stages of the clustering process, the issues of choice and the power of the distance weights for 
classification object properties. The classification and analysis of the existing algorithms for cluster 
analysis, discusses the advantages and disadvantages of these algorithms. The expediency of using 
Kohonen maps in clustering techniques to investigate the presence or absence of the cluster structure of 
the data, the number of clusters, the laws of the joint distribution of characteristics, dependencies. 
Provided a comparative table of algorithms.  

The conclusion about the need for further development of easy-to-implement algorithms that 
require a minimum amount of initial parameters that allow for multivariate analysis and giving 
satisfactory results. 

Keywords: cluster analysis, search centers, threshold algorithm, k-means algorithm. 
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УДК 681.3                                                                                  к.т.н., доц. Гайша О.О. (НУК) 

к.пед.н., доц. Романчук Н.О. (НУК) 
 

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ТЕОРІЇ ПОЛЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЇ 
ЧАСУ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Обґрунтована необхідність застосування комп’ютерних мультимедійних технологій 

при викладанні теми «Кратні інтеграли» з курсу вищої математики для студентів ВНЗ. 
Специфіка даної теми визначає її розміщення наприкінці курсу математики, а це часто 
спричинює нестачу часу для аудиторного викладання матеріалу. Відповідно, по-перше, 
доцільним є раціональний розподіл часу на викладання, приклад якого наведено в статті для 
теми «Подвійний та потрійний інтеграл», а, по-друге, існує потреба у використанні 
комп’ютерних зображень області інтегрування, особливо при обчисленні потрійного 
інтегралу (зображення відповідних креслень на дошці вручну для деяких прикладів 
представляє собою задачу, складнішу за обчислення самого інтегралу). 

Ключові слова: методика викладання, кратні інтеграли, мультимедійні комп’ютерні 
технології. 

 
Постановка проблеми. Розділ «Теорія поля» або у більш спрощеному варіанті 

«Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли» є важливою частиною курсу вищої 
математики для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. 

Відповідно до логіки викладання всього курсу, даний розділ може викладатися в 
останню чергу, або зразу після вивчення визначеного інтегралу Рімана (за умови знання 
теорії функції багатьох змінних). В першому випадку в реальності часто на повноцінне 
викладання всього розділу, відповідно до робочої програми дисципліни, не вистачає часу 
(через об’єктивні причини). Слід відмітити, що в цілому у зв’язку зі збільшенням частки 
матеріалу, що виноситься на самостійну роботу студента, на аудиторне вивчення згаданого 
розділу відводиться не дуже багато часу. Відповідно, існує проблема розробки методики 
викладання цієї великої теми в рамках суттєвої економії часу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методика викладання даного розділу добре 
висвітлена у традиційних підручниках для вищих технічних навчальних закладів [Піскунов, 
Фихтенгольц].  Підручник, побудований уже в сучасний час [Дубовик] також подає даний 
матеріал порівняно розширено, наводячи велику кількість корисних прикладів, але які 
можуть бути винесені на практичне заняття. Також пояснення перетворення координат за 
допомогою якобіана потребує суттєвої кількості часу,  тому на наш погляд,  без особливого 
збитку для математичної бази інженера можна обмежитися полярними (у випадку 
подвійного інтегралу) та сферичними і циліндричними (для потрійного) координатами. 

Мета роботи: відповідно до вищезазначеного, існує потреба у розробці оновленої 
методики викладання розділу «Кратні інтеграли», що включає докладний план лекційного 
матеріалу, та ураховує жорстку економію часу, відведеного на вивчення теми. 

Основна частина. Відповідно до мети роботи пропонується максимальне ущільнення 
навчального матеріалу.  Зокрема, подвійний і потрійний інтеграл пропонується викладати за 
1  лекцію.  Причому дану лекцію слід побудувати так,  щоб вона була самодостатньою та не 
використовувала б понять, що докладно мають вивчатися пізніше (типу диференціальних 
операторів,  div,  grad,  rot  і т.п.).  При такій побудові матеріалу даною лекцією можна і 
завершити аудиторний курс докладно пояснюючи, що необхідно вивчити самостійно. 

При наявності часу наступна лекція має включати криволінійний інтеграл (1 та 2 роду), 
поверхневий інтеграл. Нарешті, за наявності ще однієї лекції на ній можна викласти основні 
відомості з теорії поля: градієнт, похідна за напрямом, дивергенція, ротор. Також тезово слід  
записати формули Остроградського-Гауса та Стокса. 

Результати докладного аналізу лекції присвяченої саме кратним інтегралам наведені в 
таблиці. 
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№ 
п/п 

Дискретний блок інформації з теми  Кількість часу, що відводиться 
на викладання матеріалу 

1. Повторення означення і властивостей визначеного 
(однократного) інтегралу 

5 хв. 

2. Означення подвійного інтегралу. 5 хв. 
3. Приклади задач, що приводять до поняття 

подвійного інтегралу. 
5 хв. 

3. Властивості подвійного інтегралу. 10 хв. 
4. Зведення подвійного інтегралу до повторного. 

Поняття правильної області. 
10 хв 

5. Приклад обчислення подвійного інтегралу. 5 хв. 
6. Подвійний інтеграл у полярних координатах.  5 хв. 
7. Означення потрійного інтегралу. 5 хв. 
8. Приклади та аналіз задач, що приводять до 

поняття потрійного інтегралу. 
10 хв. 

9. Зведення потрійного інтегралу до повторного. 
Поняття правильної області у тривимірному 
випадку. 

5  хв.  (10  хв.  –  за умови 
тривалості заняття 90 хв.) 

10. Приклад обчислення потрійного інтегралу. 5  хв.  (10  хв.  –  за умови 
тривалості заняття 90 хв.) 

11. Потрійний інтеграл у циліндричних та сферичних 
координатах. 

10 хв. 

 
Звичайно, наведені обсяги часу для викладення матеріалу потребують дуже високого 

темпу лекції,  що підходить не для всіх аудиторій.  Дійсно,  лише деякі академічні групи 
можуть ефективно сприймати матеріал, що інтенсивно викладається. Нажаль, у будь-якому 
ВНЗ існують як сильні,  так і більш слабкі групи,  студенти в яких не виявляють достатніх 
здібностей до математики. Тому тут слід шукати додаткові можливості для економії часу аби 
зменшити загальний темп лекції. Одна з них – використання сучасних комп’ютерних 
інформаційних технологій, а саме мультимедійних можливостей ПК,  проективних апаратів, 
лазерних указок і т.д. 

Найбільш очевидним способом економії часу є виведення текстового та особливо 
графічного матеріалу на екран проектора, замість того, щоб записувати, чи, тим більше, 
зарисовувати його на дошці. Більшість людей (в т.ч., звичайно, і викладачі) не можуть якісно 
виконувати дві справи одночасно (писати на дошці та розповідати матеріал), тому 
відсутність роботи з дошкою дозволяє переходити зразу до пояснення формул, чи до 
переписування їх студентами. В будь-якому випадку витрати часу на запис/рисування 
відсутні. 

Також виведення графічної інформації за допомогою комп’ютера дозволяє підвищити 
якість ілюстративного матеріалу. Наприклад, вручну на дошці дуже важко якісно виконувати 
дуги кіл та еліпсів,  якими зображують тіла виду рис.1.  При такій складності рисунків,  а 
надто – при відсутності осьової симетрії, виконати відповідний рисунок по складності 
завдання стає важче, ніж безпосередньо взяти відповідний потрійний інтеграл (користуючись 
лише кресленням області інтегрування на площині). 

Менш очевидною є економія часу за рахунок використання лазерної указки. Викладачу 
не потрібно кожного разу підходити до дошки, коли треба пояснити конкретніше певну 
частину зображеного матеріалу. Таким чином досягається і більша мобільність викладача, 
що вільно може пересуватися приміщенням, підтримуючи ліпший контакт з аудиторією.  

В деяких випадках використання якісних анімацій чи відеоматеріалу дозволяє швидше і 
доступніше пояснити певний процес (наприклад, виведення формули наочно можна 
зображувати перенесенням частин рівняння у необхідній послідовності у вигляді анімації). У 



 122 

таких анімаціях інформація може викладатися рафіновано, стиснуто, а при необхідності  
викладач може надавати додаткових пояснень. 

 
Рис. 1. Тіло, обмежене (проміж) конічною поверхнею та еліптичним параболоїдом 
 
Висновки. В роботі з методичної точки зору розглянуто особливості викладання такої 

складної та об’ємної теми з курсу вищої математики,  як кратні інтеграли (теорія поля).  
Оскільки переважна більшість задач з цієї теми для свого вирішення потребує наочного 
зображення області інтегрування, то доцільним є використання відповідних рисунків та 
анімацій, зроблених на комп’ютері. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ИЗЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ ПОЛЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИИ 

ВРЕМЕНИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Обоснована необходимость использования компьютерных мультимедийных технологий 

при изложении темы «Кратные интегралы» из курса высшей математики для студентов 
ВУЗов. Специфика данной темы определяет ее размещение в конце курса математики, а это 
часто приводит к нехватке времени для аудиторного изложения материала. 
Соответственно, во-первых, целесообразно рациональное распределение времени на 
изложение, пример которого приведен в статье для темы «Двойной и тройной интеграл», а, 
во-вторых, есть необходимость в использовании компьютерных изображений области 
интегрирования, особенно для тройных интегралов (изображение таких чертежей на доске 
вручную в некоторых случаях сложнее, чем вычисление самого интеграла). 

Ключевые слова: методика изложения, кратные интегралы, мультимедийные 
компьютерные технологии. 
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PECULARITIES OF FIELD THEORY PRESENTING PROCEDURE IN TIME SAVING 

CONDITIONS USING COMPUTER TECHNOLOGIES 
 
The necessity of the use of computer multimedia technology in presenting the theme "Multiple 

integrals" of higher mathematics course for students is grounded. The specificity of the subject 
determines its placement at the end of a course of mathematics, and this often leads to a lack of time 
for classroom presentation. Accordingly, firstly, it is advisable rationally allocate time for the 
presentation, an example of which is shown in the article for the theme "Double and triple integral," 
and, secondly, there is a need to use computer images of integration region, especially for triple 
integrals (imaging of such drawings on the board manually in some cases is more complicated than the 
calculation of the integral itself). 

Keywords: presentation technique, multiple integrals, multimedia computer technology. 
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АДАПТИВНИЙ МЕТОД ШИФРУВАННЯ АУДІОФАЙЛІВ СПОСОБОМ 
ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЇХ У ВИГЛЯДІ ЗОБРАЖЕНЬ 

 
В статті проведений аналіз аудіофайлів та методів їх шифрування. 
Розглянутий принцип створення цифрового аудіофайлу, його представлення на 

комп’ютері. Розглянутий спосіб представлення звуку у вигляді спектрограми. Приведений аналіз 
деяких методів шифрування аудіофайлів.  

Представлений свій метод шифрування аудіофайлів, що дозволяє зашифровувати 
спектрограму самого звуку та передавати її по мережі з наступним відтворенням цього звуку. 

Ключові слова: аудіофайл, спектрограма, звукова хвиля, віконні перетворення Фур’є. 
 
Вступ. Щодня навколо нас створюються та передаються величезні потоки цифрової 

інформації. Кожного дня ми стикаємося з музикою, зображеннями, самі створюємо подібні 
файли. Звісно не всю інформацію ми хочемо видавати у відкритий доступ. Конфіденційність 
– є однією з найбільших проблем в нашому суспільстві. Створена сьогодні пісня вже завтра 
може бути доступною у мережі інтернет. Створюючи нові засоби конфіденційного 
збереження файлів,  ми даємо поштовх для створення нових способів злому цих засобів для 
зловмисників. 

Що собою являє звук? Більшість природних звуків представляють собою «чисту» 
хвилю,  для якої ми явно можем побачити шаблон,  по якому вона слідує.  Синусоїдальна 
хвиля (sine wave) – це яскравий приклад «чистої» хвилі. Її спади та підйоми змінюються по 
постійному шаблону[1].  Інші хвилі,  такі як людський голос,  більш складні –  спади та 
підйоми змінюються швидко, не підпорядковуючись ніякому шаблону. На рисунку 1 
показані дві різних звукових хвилі: 
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Рис. 1. Різні звукові хвилі 

У кожного звуку є унікальні властивості, такі як амплітуда (рівень гучності) і частота. 
Власне, цифрова форма запису звуку і є записом цих властивостей протягом певного часу.  

Основи цифрового запису та відтворення звуків не є дуже складними. В загальному 
випадку ми беремо звук,  наприклад,  тривалістю в 2  секунди,  і досліджуємо звукову хвилю 
від початку до кінця з певною частотою (частотою вибірки або частотою дискретизації) 
що вимірюється в Герцах (Гц.) 

Наприклад, ми хочемо виконати запис звуку тривалістю в дві секунди, з частотою 
дискретизації 11025 Гц, значить звук буде розділений на 22050 фрагментів (по 11025 
фрагментів в секунді). Ці фрагменти називаються вибірками (samples). Для кожної вибірки 
ми визначаємо амплітуду звукової хвилі в місці надходження вибірки, вимірюючи таким 
чином рівень гучності в певний момент часу. Записуємо отримане значення і переходимо до 
наступної вибірки. Записавши рівень гучності для кожної вибірки хвилі, ми отримуємо 
цифрове представлення звуку.  

Це є загальне представлення цифрового звуку. Відповідно будь-який аудіо запис має 
своє відображення у вигляді графіку частоти та гучності.  Записуючи аудіо у вигляді 
графічного файлу з цим самим графіком, ми матимемо той самий аудіо файл, але який буде 
зберігатися в зовсім іншому представленні. Перетворюючи назад зображення звукової хвилі, 
ми отримаємо початковий звук.  

Принципи цифрового представлення звуку загалом досить прості: 
- спочатку перетворюємо аналоговий сигнал в цифровий, це робить пристрій – 

аналогово-цифровий перетворювач (АЦП) 
- робимо збереження отриманих цифрових даних на носій 
- якщо нам потрібно відтворити отриманий файл, то для цього проводиться зворотне 

перетворення з цифрового в аналоговий звук за допомогою цифро-аналогового 
перетворювача (ЦАП) 

Від того як часто програмно ми будемо зчитувати ці вибірки,  так як ми їх будемо 
редагувати,  залежить те на скільки якісний буде звук при оцифровуванні.  Формат 
представлення звукових даних залежить від способу квантування АЦП, ну і формат самого 
файлу зі звуком залежить від структури та особливостей записаних аудіо даних. Виділяють 
загалом три групи аудіо форматів: 

- аудіоформати без стиснення (WAV, AIFF) 
- аудіоформати з стисненням без втрат (APE, FLAC) 
- аудіоформати з стисненням з втратами (mp3) 
Це є найпоширеніші аудіо формати.  
В сучасному світі, аудіо файли використовуються у багатьох сферах діяльності людей. 

Це не лише записи пісень, а і записи телефонних розмов (при широкому поширенню IP-
телефонії в наш час) чи особисті голосові записи. І за різних причин ми можемо не бажати 
щоб ці записи потрапили у чужі руки. Для цього можна проводити шифрування самих аудіо 
файлів.  

Постановка задачі. По-перше нам потрібно знайти спосіб зашифрувати необхідні 
файли від зловмисників. Чи то при передачі цього файлу чи навіть просто при зберіганні. 
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По-друге, цей спосіб повинен бути зручним і надійним. 
По-третє, використання цього способу не повинно нашкодити нашим даним.  
Візьмемо до прикладу IP-телефонію. Звук відразу ж оцифровується і передається по 

каналам зв’язку від одного комп’ютеру до іншого. Відповідно на цьому етапі вже можна 
проводити шифрування необхідного нам цифрового потоку. 

На сьогодні існує три види шифраторів: апаратні, програмно-апаратні та програмні. 
Найдорожчі з них це апаратні,  де для шифрування потоку аудіо нам потрібно додаткове 
апаратне забезпечення, яке буде шифрувати аналогові хвилі і далі вже передавати це по 
мережі. Але нам потрібна легка програмна реалізація, для якої не потрібне буде додаткове 
обладнання, де шифрування буде проходити непомітно для користувача. 

На програмному рівні є варіанти шифрування даних під час передачі по мережі. 
Наприклад SRTP (Secure Real-Time Transport Protocol) – безпечний протокол передачі даних 
в реальному часі призначений для шифрування в однонаправлених та багатонаправлених 
передачах медіа та програм [2]. Це окремий протокол для мережі, шифрування в ньому 
проводиться за допомогою AES  шифру що може працювати в двох режимах,  що 
перетворюють початково блочний шифр AES в потоковий шифр. Недоліком цього методу є 
те, що працює він лише для передачі в реальному часі даних, немає можливості зберегти 
передані аудіо дані в зашифрованому вигляді якщо потрібно їх буде передати/перенести на 
інших носій.  

Звісно завжди залишається варіант звичайного шифрування аудіофайлу, де ми 
поблоково можемо шифрувати частини даних будь-яким шифром що нам потрібно, але така 
методика також не допоможе зберегти проміжні результати шифрування для майбутнього їх 
відтворення з іншого носія або зручного перенесення.  

Реалізувати зручний спосіб шифрування вхідного аудіопотоку,  чи шифрування вже 
збереженого файлу можна за допомогою представлення цього звуку у вигляді зображення. 
Зображення і буде проміжним результатом при передачі від клієнта до клієнта,  чи 
перенесенні з одного носія на інший. І навіть при зломі цього проміжного результату, буде 
важко відтворити аудіофайл без ключів. 

Як представлялось вище, цифровий звук – це є графік амплітуди коливань та частоти. 
Якщо взяти звукозапис, перетворити його в цей графік в нас вийде звичайне зображення 
хвилі.  Але якщо при запису цієї хвилі до прикладу використати ключ,  що буде змінювати 
цифрове значення амплітуди на певну величину, та значення гучності, файл неможливо буде 
прослухати без «повернення» цих значень в початковий стан.  

Для посилення шифрування можна використовувати зображення спектрограми нашого 
звуку. Спектрограма – це двовимірний графік, де на горизонтальній осі йде представлення 
часу, на вертикальній – частота. Третій вимір – амплітуда, представлена інтенсивністю або 
кольором кожної точки в зображенні. На рисунку 2 показаний приклад спектрограми.  

Рис. 2. Вигляд спектрограми 

Спектрограми зазвичай створюються одним з двох способів: апроксимуються, як набір 
фільтрів, отриманих з серії смугових фільтрів (це, власне, був єдиний метод до появи 
сучасних методів цифрової обробки сигналів), або розраховуються по сигналу часу, 
використовуючи віконні перетворення Фур’є. Для цифрової обробки, зазвичай, 
використовуються саме віконні перетворення Фур’є (відмінність віконного перетворення від 
звичайного перетворення Фур’є полягає в тому, що віконне перетворення є функцією від 
часу, частоти та амплітуди, в той час як звичайне перетворення є функцією лише від частоти, 
що не дозволяє визначати час в який ми фіксуємо ту чи іншу частоту звуку), що 
визначаються наступним чином: 
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,                                     (1) 
де ( )tW -t  – деяка віконна функція. 
Виконується цифрова вибірка даних в деякій часовій області. Сигнал розбивається на 

частини, які, як правило, перекриваються, а після цього проводиться перетворення Фур’є, 
для того щоб розрахувати величину частотного спектру для кожної частини. Ці частини 
відповідають вертикальній лінії на зображенні – значення амплітуди в залежності від частоти 
в кожний момент часу[3].  

Взагалі є багато варіантів представлення: деколи вертикальна та горизонтальна вісь 
відображені так, що час відображається в обидва боки – вверх та вниз, деколи амплітуда 
представлена вершинами в тривимірному просторі, а не кольором чи інтенсивністю. Саме 
для цього методу шифрування найкраще використовувати перший метод що описаний вище, 
а саме відображення амплітуди інтенсивністю на загальному графіку. Змінюючи значення 
параметрів цих трьох вимірів що відображаються на спектрограмі ми можемо керувати на 
скільки наш аудіофайл буде можливо прослухати при зворотному перекодуванню.  

При потоковій передачі аудіопотоку,  ми можемо розбивати на блоки буфер з 
аудіопотоком,  і цей буфер далі конвертувати у вигляд зображення спектрограми.  За 
допомогою ключа змінити на певну величину значення амплітуди/частоти та відправити 
дане зображення до отримувача нашого повідомлення, там за допомогою зворотного 
кодування ми повертаємо спектрограмі початковий вигляд, і після цього перекодовуємо 
назад в аудіопотік,  який відтворюється отримувачем.  Якщо це вже є збережений файл зі 
звуком,  ми можемо не розбивати на блоки а відразу ж весь файл перетворити у вигляд 
спектрограми, після чого застосувати зміну параметрів звуку, і надалі утворити зображення 
спектрограми з новими параметрами.  

Ключ для шифрування можна приховати за допомогою звичайного вбудовування 
ключа в перші біти в зображенні. При потоковій передачі ключ можна передати або з 
першим зображенням буферу, або можна ключ змінювати для підвищення надійності шифру, 
при кожній передачі буферу, відповідно записуючи його в перші біти нашого зображення. 

Створена програма що приймає на вхід або аудіо потік, або готовий звуковий файл, за 
допомогою перетворень створює зашифровану спектрограму повідомлення. Далі вона або 
передається далі по каналу зв’язку або просто зберігається на носії. При потоковій передачі, 
весь запис розбивається на частини в залежності від вказаної величини буферу, і 
вбудовується ключ що дасть змогу розшифрувати наш аудіофайл. Якщо це готовий звуковий 
файл можемо обрати чи розбити його на частини чи повністю представити у вигляді 
спектрограми. Програма – одержувач, спочатку зчитую ключ з перших бітів зображення, 
далі перетворює спектрограму за допомогою цього ключа в звичайний звук і відтворює. 

Висновки. Даний спосіб дозволить передавати зашифровані аудіоповідомдлення по 
незашифрованих каналах зв’язку, і допоможе зменшити шанс на те, що навіть якщо наші 
дані дістануться зловмиснику, то він не зможе їх відтворити. Для цього йому потрібно мати 
ключ, і всі частини зображення якщо це потокова передача. 
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Кирилюк И.О., к.т.н., доц. Хмельницкий Ю.В., Берназ Н.М.  
АДАПТИВНЫЙ МЕТОД ШИФРОВАНИЯ АУДИОФАЙЛОВ СПОСОБОМ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИХ В ВИДЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 
В статье приведен анализ аудиофайлов и методов их шифрования. 
Рассмотрен принцип создания цифрового аудиофайла, его представление на компьютере. 

Рассмотрен способ представления звука в виде спектрограммы. Приведен анализ некоторых 
методов шифрования аудиофайлов. 

Представлен свой метод шифрования аудиофайлов, что позволяет зашифровать 
спектрограмму самого звука и передавать ее по сети з последующим воспроизведением этого 
звука. 

Ключевые слова: аудиофайл, спектрограмма, звуковая волна, оконные преобразования 
Фурье. 

Kyryliuk I.О., Ph.D. Khmelnitsky Yu.V., Bernaz N.M. 
ADAPTIVE METHOD OF AUDIO ENCRYPTION OF PRESENTING THEM IN THE 

IMAGE FORM 
 

It article we analyze audio and methods of their encryption. 
The principles of creation of digital audio file, its representation on the computer. The way of 

presentation of sound as a spectrogram. The analysis of several audio file encryption methods. 
Present own method of encryption audio, allowing you to encrypt spectrogram of the sound and 

send it over the network with the following reproduction of this sound. 
Keywords: audio, spectrogram, sound wave, short-time Fourier transform. 
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Комарницька І.І. (НАДПСУ) 

 
МЕТОД СЕМАНТИЧНОГО ПОРІВНЯННЯ НЕЧІТКОЇ ТЕКСТОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ 
 

Розроблено алгоритм семантичного порівняння нечіткої текстової інформації – відповіді 
на запитання, що подані студентом природною мовою, з варіантами правильних відповідей, в 
якому формалізовано опис лінгвістичної структури навчального контенту та відповіді. 
Розроблений алгоритм передбачає автоматизоване перетворення відповіді студента природною 
мовою до внутрісистемного вигляду, формування лексичних одиниць тексту з подальшим 
здійсненням морфологічного, синтаксичного, семантичного та прагматичного аналізу. Для 
формування частотної матриці індексованих слів удосконалено алгоритм нечіткого латентно-
семантичного порівняння текстової інформації. Застосування запропонованих моделей та 
алгоритмів надає можливості такого: застосування морфології з метою виправлення слів, що 
написані студентом з помилками; врахування порядку слів у документах та їх значень для 
предметної сфери; синтаксичні відносини, логіку побудови терм у контексті предметної сфери; 
врахування омонімії, синонімії та полісемії. 

Ключові слова: алгоритм; аналіз; знання; лексична одиниця; лінгвістична підсистема; 
метод; модель; морфологія; оцінювання; прагматика; семантика; текст. 

 
Вступ. Розвитку моделей, методів, інформаційних технологій оцінювання знань в 

автоматизованих системах тестування присвячене широке коло робіт таких вчених: 
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В. П. Авраменко [1], І. А. Метешкина [5], Д. Г. Поспелова [3], А. А. Харламова [7], 
С. В. Штангей [8] та інших. 

Одним із перспективних методів, що надають можливості порівняння за змістом 
текстів, є метод латентного семантичного аналізу [2; 3; 9; 10]. Принцип дії методу полягає у 
тому, що на підставі оцінки кореляції між словами та фрагментами текстів формулюється 
висновок щодо ступеня близькості змісту цих слів чи групи слів. Такий підхід дозволятиме 
лише зробити припущення щодо належності чи неналежності відповіді деякому тексту, а не 
щодо правильності відповіді за змістом. Крім того, для методу латентного семантичного 
аналізу існують певні обмеження. У ньому не використовується інформація щодо порядку 
слів у тексті, і, як наслідок, метод не враховує синтаксичні відношення, логіку та 
морфологію. 

Метою дослідження є удосконалення алгоритму методу порівняння за змістом 
розгорнутих відповідей студентів, що подані в електронному вигляді, з варіантами 
правильних відповідей, поданих у XML-форматі. Цей алгоритм у подальшому 
використовуватиметься при здійснені латентно-семантичного аналізу. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Семантичне порівняння нечіткої 
текстової інформації пропонується здійснювати за таким алгоритмом [4]. 

1. Здійснюється формування контрольних баз даних вихідної інформації. До них 
належать бази даних для певної предметної сфери: “Словник” – містить перелік слів в усіх 
відмінках, які можуть використовуватися для опису процесів і явищ предметної сфери; 
“Абревіатура” – містить перелік скорочень та значень абревіатур; “Фрейми” – містить 
перелік словосполучень, які часто вживаються у даній предметній сфері; “Ключ” – містить 
перелік ключових слів предметної сфери. 

2. Здійснюється перетворення відповіді студента до внутрісистемного вигляду: заміна 
регістру, видалення службових символів, зайвих пробілів. 

3.  Розбиття тексту відповіді на окремі слова.  Слова подаються як окремі лексичні 
одиниці. Ці лексичні одиниці мають властивість нечіткості, оскільки деякі слова у вихідному 
тексті можуть містити помилки, неправильні закінчення, нестандартне скорочення тощо. 
Тоді кожне і-те речення представлятиме вектор лексичних одиниць, а текст відповіді можна 
представити формалізовано у вигляді матриці лексичних одиниць 

knjixv
,, , де [ ]ni ;1=  – 

номер речення у відповіді; [ ]kj ;1=  – номер лексичної одиниці у реченні.  
4. Формування бази даних лінгвістичних змінних вихідного тексту, яку можна 

представити такою таблицею: 
Таблиця 1 

База даних лексичних одиниць вихідного тексту 
Код 
запису 

Номер 
речення 

Значення лінгвістичних змінних Кількість 
змінних 

n i xv11 xv12 … xvij … xv1k kvi 
…         

 
5. Формування бази даних лінгвістичних змінних тексту оригіналу, з яким 

порівнюватиметься текст відповіді – матриця 
mnjixk

,, , де [ ]ni ;1=  – номер речення у 

відповіді; [ ]mj ;1=  – номер лексичної одиниці у реченні. Цю інформацію можна 
представити такою таблицею: 

Таблиця 2 
База даних лексичних одиниць тексту оригіналу 

Код 
запису 

Номер 
речення 

Значення лінгвістичних змінних Кількість 
змінних 

n i xk11 xk12 … xkij … xk1k kki 
…         
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6. Здійснюється порівняння лексичних одиниць, що містяться у матриці 

mnjixk
,, – базі 

даних вихідного тексту, зі словами, що містяться у базі даних “Словник”. Порівняння 
проводиться за морфологічними частинами слова. Метою цього порівняння є заміна слів, що 
написані з помилками у вихідному тексті, на правильні з бази даних “Словник”.  

7. На цьому кроці здійснюється оцінка подібності між матрицями 
mnjixk

,,  та 

mnjixk
,, . Така оцінка передбачає пошук кількості лінгвістичних одиниць, що належать до 

обох матриць,  та кількості ключових слів,  які присутні у матриці відповідей та базі даних 
“Ключ”. Крім того, проводиться оцінка збіжності порядку слідування лексичних одиниць 
обидвох матриць матриць. При нечіткому порівнянні використовується метрика 
Левенштейна [6].  

8. Здійснюється пошук кількості фреймів, що одночасно присутні у матриці відповідей 
та базі даних “Фрейм”. Метою цього кроку є визначення належності вихідного тексту до 
предметної сфери. Наприклад, фрейм “мова програмування”, який включає дві лексичні 
одиниці “мова” та “програмування”, кожна з яких може відноситися до різних предметних 
сфер: “мова” до лінгвістики або літератури; “програмування” до інформатики або прикладної 
математики – математичне програмування. Фрейм “мова програмування” однозначно 
відноситься до галузі інформатики. 

На підставі оцінок, одержаних на 6-8 кроках, приймається рішення щодо ступеня 
відповідності тексту відповіді з текстом, що містися у базі даних предметної сфери. Для 
формування загальної оцінки відповіді на питання використовується комплексний показник, 
у якому враховується: наявність у відповіді слів присутніх у зразку (з урахуванням 
нечіткості), відповідність структур зразка і відповіді (порядку слідування слів). Кожен із 
часткових показників нормується і їм присвоюються вагові коефіцієнти. 

Алгоритм аналізу рядків. Один з можливих підходів, який може бути використаний 
для нечіткого порівняння рядків передбачає визначення метрики і обчислення відстані між 
рядками [10]. Чим більша відстань, тим більшою є відмінність. Оскільки в комп’ютері 
текстова інформація кодується числами, кожний текстовий рядок представляє собою вектор 
в N-мірному просторі, де N – кількість символів в рядку. 

Функція d(x,y) для обчислення відстані (метрики) між двома векторами x та y має мати 
наступні властивості: 

– невід’ємність:   d(x,y)≥0 "x,y ; 
– властивість нуля:  d(x,y) = 0 Û x = y ; 
– симетричність: d(x,y) = d(y,x) " x,y ; 
– нерівність трикутника: d(x,z)£d(x,y) + d(y,z) " x,y,z . 
Можна побудувати багато різних метрик, які б відповідали цим властивостям. 

Наприклад може бути використана Евклідова метрика: 
 

å -=
i

ii yxyxd 2)(),( . 

 
Однак при обробці текстової інформації така метрика не завжди є зручною. Звичайно, 

кількість символів, які будуть введені у відповідь на тестове питання не є константою. Тому 
необхідно мати можливість порівнювати рядки різної довжини і, відповідно, розмірності 
просторів, в яких вони знаходяться.  

Однією з найпростіших є відстань (метрика)  між рядками за Хеммінгом,  яка 
визначається як число позицій в яких символи не співпадають.  Більш складною є метрика 
Левенштейна, з використанням якої можливим є порівняння рядків різної довжини. 
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Однак, застосування метрики Левенштейна показали, що в задачі нечіткого порівняння 
відповіді зі зразком в ході тестування, є малоефективним. При незначних відхиленнях 
відповіді від зразка відстань за Левенштейном є невеликою. Проте, якщо в реченні присутній 
зайвий пропуск, зсув, перестановка слів або інші спотворення, несуттєві з точки зору змісту, 
інколи отримується значна відстань. У той же час на коротких текстових рядках (одне 
слово), даний підхід до порівняння показав задовільні результати. Все це свідчить про те, що 
безпосереднє застосування метрики Левенштейна для перевірки і оцінки відповідей у 
тестових системах не є ефективним. 

Тому для нечіткого порівняння текстової інформації у відповідях в ході тестування 
було розроблено алгоритм, у якому і зразок і відповідь розбиваються на окремі слова. Після 
чого проводиться нечіткий пошук збігів за словами між зразком і відповіддю,  для чого 
застосовується алгоритм Левенштейна. На основі інформації про збіжність слів будується 
оцінка в межах від 0  до 100.  Значення 100  відповідає повній збіжності за словами,  0  коли 
жодного слова з оригіналу немає у відповіді. 

Зрозуміло,  що порівняння лише за нечітким збігом окремих слів не дає об’єктивної 
оцінки. Тому окрім порівняння за збігом слів, проводиться перевірка відповідності структури 
речення відповіді і зразка. З’ясовується, наскільки порядок слів у відповіді відповідає 
порядку слів у зразку і оцінюється в межах від 0 до 100.  

На основі двох оцінок формується інтегральна зважена оцінка, яка зараховується як 
відповідь. Вагові коефіцієнти встановлюються експертами. 

Дослідження розробленого алгоритму показали, що він дозволяє оцінити надану у 
текстовому вигляді відповідь на питання в тесті. При незначних відхиленнях у відповіді від 
зразка виставляється оцінка близька до максимальної. Навіть при незначних спотвореннях 
речення, коли його зміст не втрачається, оцінка відповіді є високою. З іншого боку, коли 
надана відповідь не відповідає зразку,  виставляється низька оцінка,  яка за 100  бальною 
шкалою прямує до 0. 

Слід відмітити, що в окремих випадках, коли питання не пов’язане з використанням у 
відповіді чіткої термінології, надана текстова відповідь у довільній формі за змістом може 
відповідати зразку, однак використання алгоритму нечіткого порівняння приводить до 
виставлення низької оцінки.  

Для покращення алгоритму потрібно врахувати всі можливі синоніми слів і різні 
підходи до конструювання речень (можливо, навіть і помилки побудови речень). 

При перевірці відповіді, наданої у текстовому форматі на природній мові, 
використовується алгоритм нечіткого порівняння, що розглянутий вище, робота якого 
полягає у такому: 

1) зразок і відповідь приводяться до одного регістру (верхнього) і видаляються 
службові символи; 

2) здійснюється розбиття зразку і відповіді на окремі слова; 
3) для формування загальної оцінки відповіді на питання використовується 

комплексний показник, в якому враховується: наявність у відповіді слів присутніх у зразку (з 
урахуванням нечіткості), відповідність структур зразку і відповіді (порядку слідування слів). 

Кожен з часткових показників є нормованим (в діапазоні 0-100) і з урахуванням 
вагових коефіцієнтів включається до узагальненого показника – нормовану оцінку за 
відповідь (в діапазоні 0-100). За необхідності вагові коефіцієнти можуть корегуватися з 
допомогою сторінки налаштувань sa.aspx (за замовченням перший показник враховується з 
коефіцієнтом 75, другий – 25 (значення показників було визначено на основі досліджень)). 

При обчисленні першого показника, обчислюється відсоток наявності слів зі зразку у 
відповіді.  Для цього проводиться нечіткий пошук слів у відповіді по кожному слову,  яке 
присутнє у зразку.  При нечіткому пошуку використовується метрика Левенштейна.  У 
випадку, коли відстань між словами, що обчислена за метрикою Левенштейна, є нижчою за 
порогове значення (визначене експериментально), слова вважаються однаковими. У випадку 
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присутності всіх слів зразку у відповіді перший показник дорівнює 100. Коли у відповіді 
немає жодного слова зі зразку, значення показника – 0. 

При обчисленні другого показника, визначається наскільки порядок слів у відповіді 
(структура речення) збігається з порядком слів у зразку. У випадку повного збігу структури 
речення, значення показника – 100. 

У випадку, коли при формулюванні питання тесту вказано декілька варіантів зразку 
відповіді, проводиться нечітке порівняння з кожним зразком і виставляється максимальне 
число балів. Це дає можливість для питань, на які можуть надаватись різні можливі варіанти 
вірних відповідей, внести всі ці варіанти, як зразкові. 

Висновки. Розроблений алгоритм надає можливості порівнювати за змістом тексти – 
відповіді на запитання, що подані студентом, з варіантами правильних відповідей та 
передбачає автоматизоване формування лексичних одиниць тексту з подальшим здійсненням 
морфологічного, синтаксичного, семантичного та прагматичного аналізу. Для порівняння 
нечітких лексичних одиниць використовується метрика Левенштейна. 

Удосконалений алгоритм аналізу рядків надає можливість порівнювати за змістом 
текст поданої студентом відповіді на запитання з варіантами правильних відповідей. 

Напрямом подальших досліджень є визначення порогових значень показників, на 
підставі яких прийматиметься рішення щодо збігу текстів відповіді та зразка й загальна 
оцінка за відповідь на запитання. 
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Комарницкая О.И., Комарницкая И.И. 

МЕТОД СЕМАНТИЧЕСКОГО СРАВНЕНИЯ НЕЧЕТКОЙ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Разработан алгоритм семантического сравнения нечеткой текстовой информации – 
ответов на вопросы, представленные студентом на естественном языке, с вариантами 
правильных ответов, в котором формализовано описание лингвистической структуры учебного 
контента и ответов. Разработанный алгоритм предусматривает автоматизированное 
преобразование ответа студента на естественном языке во внутрисистемный вид, 
формирование лексических единиц текста с последующим осуществлением морфологического, 
синтаксического, семантического и прагматического анализа. Для формирования частотной 
матрицы индексированных слов используется усовершенствованный алгоритм нечеткого 
латентно-семантического сравнения текстовой информации.  

Применение предложенных новых и усовершенствованных методов, моделей и алгоритмов 
предоставляет возможность следующего: применение морфологии с целью исправления слов, 
написанные студентом с ошибками; учета порядка следования слов в документах и их значений 
для предметной области; синтаксические отношения, логику построения терм в контексте 
предметной области; учета омонимии, синонимии и полисемии.  

Ключевые слова: алгоритм; анализ; знания; лексическая единица; лингвистическая 
подсистема; метод; модель; морфология; оценивания; прагматика; семантика; текст. 

 
Komarnicki O.I., Komarnicki I.I. 

COMPARISON OF FUZZY METHOD OF SEMANTIC TEXTUAL INFORMATION 
 
The algorithm of fuzzy semantic comparison of textual information - answers to questions 

submitted by the student in natural language, with options of correct answers, which formalizes 
description of linguistic structure of the study content and answers has been elaborated for the first time. 
The algorithm provides automatic conversion of student’s responses from a natural language into an 
intersystem form, the formation of lexical units of the text, followed by the implementation of the 
morphologic, syntactic, semantic and pragmatic analysis. In order to form a frequency matrix of the 
indexed words there has been improved an algorithm of fuzzy latent-semantic comparison of textual 
information.  

The application of the proposed new and improved methods, models and algorithms provides the 
possibility of the following: an application of morphology for correction the words with mistakes written 
by students; taking into account the order of words in documents and their meanings for the subject area; 
syntactic relations, logic of the term in the context of the subject area; taking notice of homonymy, 
synonymy and polysemy. Scientific significance of the results obtained in the dissertation is creation of the 
automated data processing intellectual tools, applied in the natural language and based on fuzzy data, 
semantics and pragmatics of lexical units of the subject area texts.  

Keywords: algorithm; analysis; knowledge; lexical unit; linguistic subsystem; method; model; 
morphology; evaluation; pragmatics; semantics; text. 
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ІЄРАРХІЧНА ТЕМПОРАЛЬНА ПАМ’ЯТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ВИКОРИСТАННЯ 
 
В статті розглянуті напрямки в розвитку систем штучного інтелекту. На основі огляду 

сучасних штучних нейронних мереж показані їх особливості та недоліки. Розглянуті 
особливості ієрархічної темпоральної пам’яті, яка була створена на основі запозичення 
принципів работы кори людського мозку. Проведений детальний огляд принципів її 
функціонування. Запропоновано шляхи вдосконалення принципів функціонування ієрархічної 
темпоральної пам’яті. 

Ключові слова: паралельні системи, штучний інтелект, штучні нейронні мережі, 
ієрархічна темпоральна пам’ять. 

 
Вступ. З початку комп'ютерної ери окреслилися два напрямки штучного інтелекту. 

Перший, який  безумовно домінував, використовує доведену Т’юрингом можливість 
виконання як завгодно складних обчислень за допомогою найпростіших обчислювальних 
пристроїв.  Ця базова ідея послідовної обробки символів,  що описують хід обчислень за 
заданим алгоритмом, лежить в основі переважної більшості сучасних обчислювальних 
машин. Самі алгоритми обчислень задаються ззовні - програмістами.  

На базових принципах цієї ідеї базується семіотичний  напрямок штучного інтелекту - 
створення символьних систем, моделюючих високорівневі психічні процеси: мислення, 
міркування, мова, творчість (логічний висновок, експертні системи, нечітка логіка і т.д). 

В основі другого підходу штучного інтелекту - біологічного, імітація інтелектуальної 
поведінки на основі більш дрібних «неінтелектуальних» елементів, за принципами побудови 
живих організмів. Наприклад, наприкінці 50-х Розенблатт знайшов основну ідею  
нейрокомп’ютинга: параллельна структура мережі повинна, як і в живих організмах, 
формуватися шляхом навчання на прикладах.  

Постановка задачі. Штучні нейронні мережі являють собою систему з'єднаних між 
собою простих процесорів(штучних нейронів),  які взаємодіють.  Такі процесори зазвичай 
достатньо прості, особливо в порівнянні з процесорами, що використовуються в 
персональних комп'ютерах.  Кожен процесор схожої мережі має справу тільки з сигналами,  
які він періодично отримує, і сигналами, які він періодично посилає іншим процесорам. 
Будучи з'єднаними в досить велику мережу з керованою взаємодією, такі локально прості 
процесори разом здатні виконувати достатньо складні завдання. З точки зору машинного 
навчання, нейронна мережа являє собою окремий випадок методів розпізнавання образів, 
дискримінантного аналізу, методів кластеризації тощо. З математичної точки зору, навчання 
нейронних мереж – це багатопараметрична задача нелінійної оптимізації. З точки зору 
кібернетики, нейронна мережа використовується в задачах адаптивного управління і як 
алгоритми для робототехніки. 

Задача нейропрограмістів - забезпечити здатність мережі до навчання, закласти в неї 
єдиний алгоритм навчання, а далі структура мережі формується самостійно під впливом 
прикладів, що характеризують ту чи іншу задачу, якій мережі належить навчитися. 

Протягом деякого часу здавалося, що штучні нейронні мережі – це ключ до інтелекту і 
відтворення людського мозку є лише питанням конструювання досить великої мережі. Однак 
ця ілюзія скоро розсіялася і штучні нейронні мережі були забуті майже на два десятиріччя. 
Проте декілька найбільш наполегливих вчених, таких як Тейво Кохонен, Стів Гросберг, 
Джеймс Андерсон поступово розробили теоретичний фундамент, на основі якого сьогодні 
конструюються сучасні багатошарові мережі [1].  

Розглянемо основні переваги штучних нейронних мереж:  
- гнучкість структури: можна різними способами комбінувати елементи нейромережі 

(нейрони і зв'язки між ними). За рахунок цього на одній елементній базі і навіть всередині 
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одного нейрокомп'ютера можна створювати абсолютно різні обчислювальні схеми, 
підбирати оптимальне для конкретного завдання число нейронів і шарів мережі.  

- можливість роботи при наявності великого числа неінформативних, шумових вхідних 
сигналів - попереднього їх відсіву робити не потрібно, нейромережа сама визначить їх 
малопридатними для вирішення завдання і може їх явно відкинути.  

- штучна нейронна мережа одночасно може вирішувати кілька завдань на єдиному 
наборі вхідних сигналів - маючи кілька виходів, прогнозувати значення декількох 
показників.  

- синтезована і навчена нейромережа має стійкість до відмов окремих елементів і ліній 
передачі інформації в ній. За рахунок того, що навик вирішення завдання "розмазаний" по 
мережі, не відбувається катастрофічного падіння точності рішення при виході з ладу кількох 
елементів системи.  

На сьогоднішній день можна визначити такі кола задач, які вирішуються  штучними 
нейронними мережами:  

- розподілена асоціативна пам'ять. Нейронна мережа здатна видати на вихід повний 
образ по пред'явленій на вході його частині ; 

- розпізнавання образів. Задачі розпізнавання образів вимагають здібності обробляти 
великий об’єм вхідної інформації одночасно і видавати категоричну або узагальнену 
відповідь;  

- адаптивне управління;  
- прогнозування;  
- оптимізація (тобто пошук максимуму функціонала за наявності обмежень на його 

параметри);  
- кластеризація, категоризація.  
Нейромережі знаходять застосування в таких областях:  
- економіка (пророкування показників біржового ринку, пророкування фінансових  

часових рядів);  
- робототехніка (розпізнавання оптичних або звукових сигналів, самонавчання);  
- візуалізація багатовимірних даних;  
- оцінка вартості ринкових об’єктів;  
- асоціативний пошук текстової інформації.  
Як видно по перерахованим напрямам  використання навчені штучні нейронні мережі в 

основному вирішують задачі  класу класифікації об’єктів по деякому набору вхідних 
параметів. Відповідно штучні нейронні мережі імітують лише деяку частину функціонування 
людського мозку.  

Також застосування нейромереж вимагає від розробника розуміння базової природи 
розв'язуваної проблеми. І як наслідок необхідність залучення висококласних фахівців для 
налаштування мережі, відсутність гарантій успішного вирішення поставленого завдання. 
Таким чином  нейромежі хочв і розробленні для імітування і заміни людського інтелекту, та 
вимагають  високваліфікованого мозку спеціаліста для свого функціонування. 

Викладення основного матеріалу. На сьогоднішній день пропонуються пропонуються 
численні підходи для більш ефективного вирішення задач класифікації: самоорганізуюча 
карта Кохонена, алгоритми глибинного навчання, нейроалгоритми навчання багатошарових 
ШНМ ( наприклад алгоритм Хінтона). 

Один з таких підходів - ієрархічна темпоральна пам'ять (Hierarchical Temporal Memory) 
розвиває принципи, закладені в архітектурах самонавчаючих і самоорганізованих штучних 
нейронних мереж Кохонена на основі радіально-симетричних (радіально-базисних) функцій 
[2]. Ієрархічна темпоральна пам'ять використовує аналогії із структурними та 
алгоритмічними властивостями кори головного мозку.  

Ієрархічна темпоральна пам'ять функціонує з використанням вхідного потоку 
сенсорних даних. Результат її роботи головним чином визначається тим, що було їй 
продемонстровано в процесі самонавчання.  
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В архітектурі ієрархічної темпоральної пам'яті використовується дуже складна 
структура нейронів і організація зв'язків між ними. Вона включає такі елементи, як колонки, 
шари, регіони та ієрархії регіонів.  

Мережі ієрархічної темпоральної пам'яті (ІТП) навчаються багаторазово на різних 
наборах вхідних даних, і принцип їх роботи заснований на запам'ятовуванні як множини 
вхідних векторів, так і їх послідовностей. На відміну від інших архітектур нейронних мереж, 
спосіб, за допомогою якого вхідні дані зберігаються і відтворюються, заснований на 
принципово інших методах і підходах. Ієрархічна темпоральна пам'ять  пов'язана з 
параметром часу, а сама інформація зберігається в розподіленому вигляді. Користувач 
повинен вказати параметри ієрархії і чому вона буде навчатися, а нейронна мережа сама буде 
контролювати, де і як буде зберігатися інформація.  

Нейронна мережа ієрархічної темпоральної пам'яті складається з регіонів, 
організованих в ієрархію. Регіон - це базовий елемент, будівельний блок, функціональна 
одиниця пам'яті. Регіон функціонуючої мережі являє собою один рівень або одну зі 
складових рівня ієрархії, коли таких регіонів на рівні декілька. При взаємодії між собою 
сусідніх рівнів ієрархії відбувається обмін сигналами (даними) між нижніми (дочірніми) і 
верхніми (батьківськими) рівнями.  

При наявності потоків даних більш ніж від одного масиву сенсорів можна з'єднати 
кілька мереж ієрархічної темпоральної пам'яті в єдину структуру. В результаті на самих 
верхніх рівнях відбуватиметься обмін даними не лише між рівнями окремих мереж, а й між 
самими мережами.  

ІТП структурно влаштовані як ієрархія вузлів,  де кожен вузол виконує один і той же 
алгоритм.  На рисунку 1  зображено проста ієрархія ІТП.  Сенсорні дані надходять знизу.  
Зверху виходить вектор, в якому кожен елемент становить потенційну причину сенсорних 
даних.  Кожен вузол ієрархії виконує ту ж функцію,  що і вся ієрархія цілком.  Тобто,  кожен 
вузол розглядає просторово-часові патерни, що надходять в нього і навчається призначати 
причини вхідним до нього паттернам.  Тобто,  кожен вузол в незалежності від його місця в 
ієрархії відкриває причини своєї вхідної інформації. Вихід кожного вузла одного рівня стає 
входом наступного рівня ієрархії. Самі нижні вузли ієрархії отримують інформацію від 
маленьких ділянок сенсорної області. Отже, причини, які він відкриває, співвідносяться з 
маленькими ділянками вхідного сенсорної області. Вищестоячі області отримують 
інформацію від численних нижчестоящих вузлів, і знову відкривають причини цієї 
інформації. Ці причини проміжної складності, що виникають на ділянках більшого розміру. 
Вузол або вузли на верхівці ієрархії представляють високорівневі причини, які можуть 
виникати в будь-якій частині сенсорного поля. Наприклад, в ІТП, що висуває візуальні 
гіпотези, вузли внизу ієрархії зазвичай виявляють прості причини, такі як краї, лінії і кути на 
маленькій частині візуального поля. Вузли на верхівці ієрархії представлятимуть складні 
причини, такі як собаки, особи, автомобілі, які можуть з'явитися на всьому візуальному 
просторі або на будь-якій частині візуального простору. Вузли проміжних рівнів ієрархії 
представляють причини проміжної складності, які виникають автоматично на ділянках 
проміжного розміру. В ІТП гіпотези існують на всіх рівнях ієрархії, не тільки на верхньому 
рівні.  Гіпотеза -  це внутрішній стан кожного вузла.  Можна розглядати її як вектор чисел,  
кожне з яких представляє ймовірність того,  що причина активна.  Кожен елемент у векторі 
гіпотези (тобто кожна причина) залежить сам від себе. Кожна причина може бути зрозуміла і 
інтерпретована сама по собі і має своє власне значення. Значення змінної, що представляє 
причину,  не залежить від того,  які інші причини можуть бути активними в тому ж самому 
векторі. Кілька причин можуть бути активними одночасно.  
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Рис. 1. Загальна структура ієрархічної темпоральної пам’яті 
 
Вихід вузла - також вектор. Вихід аналогічний гіпотезам вузла, і успадковується від 

вектора гіпотез.  Інформація на вході вузла -  це гіпотези дочірніх вузлів.  Вихід вузла це 
гіпотези, які стануть частиною інформації, що надходить на вхід батька. Буде коректним 
розглядати інформацію від сенсорів як гіпотези, що приходять від сенсорної системи. Одною 
з важливих властивостей ІТП є те,  що вона швидко дозволяє усунути конфлікт або 
неоднозначність вхідної інформації в міру її просування вгору по ієрархії. Кожен вузол ІТП 
має звичайно фіксовану кількість причин і фіксовану кількість вихідних змінних. Отже, ІТП 
починає з фіксованої кількості можливих причин, і, в процесі тренування вона навчається 
присвоювати їм сенс.  Вузли не додають причини у міру відкриття,  натомість,  в процесі 
навчання, сенс вихідних змінних поступово змінюється. Це відбувається на всіх рівнях 
ієрархії одночасно. Наслідком такої методики навчання є те, що ненавчена ІТП не може 
формувати осмислених уявлень на вершині ієрархії до тих пір, поки вузли на нижньому рівні 
не пройдуть достатнє навчання.  Базові операції в кожному вузлі діляться на два кроки.  
Перший крок -  зв'язати вхідний патерн вузла з одною з набору точок квантування (що 
представляють узагальнені просторові патерни вхідної інформації). Якщо у вузла є 100 точок 
квантування, вузол призначає кожній з 100 точок квантування ймовірність того, що поточна 
вхідна інформація відповідає точці квантування. Знову, на цьому першому кроці, вузол 
визначає, наскільки близько до кожної з точок квантування поточний вхідний патерн, і 
призначає ймовірність кожній точці квантування. На другому кроці вузол шукає узагальнені 
послідовності цих точок квантування.  Вузол являє собою послідовність змінних.  По мірі 
надходження паттернів в часі, вузол призначає цим змінним ймовірність, що поточна вхідна 
інформація є частиною кожної з послідовностей. Набір цих змінних для послідовностей є 
виходом вузла і передається вгору по ієрархії батьківському вузлу або вузлам.  Вузол також 
може посилати інформацію своїм дітям. Повідомлення, що йде вниз по ієрархії, представляє 
розподіл по точках квантування, тоді як повідомлення, що йде вгору по ієрархії, представляє 
розподіл за послідовностями. Отже, у міру просування інформації вверх по ієрархії кожен 
вузол намагається злити серію вхідних паттернів у відносно стабільний вихідний патерн. У 
міру просування інформації вниз по ієрархії кожен вузол приймає відносно стабільні патерни 
від своїх батьків і намагається звернути в послідовності просторових патернів. Шляхом 
зіставлення причин послідовностям паттернов відбувається природне злиття часу в міру 
просування паттерна вгору по ієрархії. Швидко змінювані низькорівневі патерни повільно 
змінюються по мірі їх просування вгору. Відносно стабільні патерни на верхівці ієрархії 
може розгорнутися в складну темпоральну послідовність паттернів внизу ієрархії.  

В результаті використання ієрархічної організації істотно скорочується час навчання 
нейронної мережі та необхідні обсяги пам'яті, оскільки вхідні вектора, які запам’ятовуються 
на кожному рівні ієрархії, використовуються багаторазово в комбінаціях на більш високих 
рівнях.  
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На самому нижньому рівні ієрархії головний мозок зберігає інформацію про деталі 
зображення: точках, лініях, кутах і найпростіших геометричних формах. На наступних 
рівнях вони комбінуються, формуючи дані про більш складних графічних об'єкти і їх 
властивості: гладких кривих і ламаних лініях, текстурах і колірних градієнтах. Вектора 
змінних середніх рівнів далі комбінуються, утворюючи високорівневі об'єкти: особи, 
машини, будинки. При цьому, щоб запам'ятати високорівневий об'єкт, немає ніякої 
необхідності заново вивчати всі його дрібні деталі.  

Таким чином, використання ієрархії призводить до значного скорочення часу навчання 
і кращому узагальненню вхідних даних. У той же час очевидно, що багато простих завданнь 
можуть бути вирішені за допомогою тільки одного регіону ієрархічної темпоральної пам'яті.  

Поняття регіону ієрархічної темпоральної пам'яті запозичено з біології. Кора головного 
мозку являє собою тонку тканину товщиною приблизно 2  мм,  що складається з величезної 
кількості нервових клітин. В нейрофізіології виділяють різні зони кори головного мозку, що 
відрізняються своїм функціональним призначенням і зв'язками між собою. Незважаючи на 
те, що всі області кори головного мозку схожі своєю внутрішнім будовою, вони значно 
різняться розмірами і місцем розташування в ієрархії. Якщо взяти зріз кори, можна виділити 
шість шарів: п'ять шарів нейронів і один без них. На кожному рівні нейронів кори головного 
мозку є своя структурна організація у вигляді колонок. Аналогічно регіони ієрархічної 
темпоральної пам'яті являють собою шари зв'язаних між собою клітин, схожі на 
багатошарові перцептрони.  

Хоча нейрони в корі мозку пов'язані між собою великою кількістю зв'язків,  наявність 
інгібіторних нейронів гарантує,  що в один і той же момент часу буде активна тільки 
невелика їх частина. Таким чином, інформація представляється в мозку невеликою кількістю 
активних в певний момент нейронів з усіх наявних там. Відповідно, окрема задача при 
організації нейронної мережі ієрархічної темпоральної пам'яті - своєчасна активізація 
потрібних регіонів.  

Для розпізнавання образів, інтерпретації вхідних даних і прийняття відповідного 
рішення найбільшу важливість має фактор часу, а точніше не стільки набір статичних 
властивостей, отриманих сенсорами, скільки характер їх зміни в часі. Щоб навчити нейронну 
мережу ієрархічної темпоральної пам'яті,  потрібно подати на її входи змінний в часі потік 
даних. Вхідні дані, які змінюються в часі повинні мати однакове походження і, як наслідок, 
однаковий кількісний і якісний склад вхідних змінних.  

Основне завдання алгоритмів навчання ієрархічної темпоральної пам'яті - витяг часових 
послідовностей з потоку вхідних даних. Вона ускладнюється тим, що сама послідовність 
може починатися з довільного проміжного моменту часу і в будь-який момент обриватися. 
Крім того, можлива присутність шуму різного походження у вхідних даних.  

Довільний регіон нейронної мережі вивчає та узагальнює дані про об'єкт знаходженням 
вхідних векторів та їх пов'язаних послідовностей у вхідному потоці даних.  Сам по собі 
регіон не знає, що собою являють ці дані, а працює на статистичних принципах, виглядаючи 
часто повторювані комбінації вхідних бітів.  Потім регіон визначає,  яким чином вони 
утворюють послідовності в часі.  

У той же час один регіон володіє невисокими здібностями до самонавчання. Він 
автоматично розміщує в собі нову інформацію в залежності від фактично наявного для цієї 
кількості пам'яті. При зменшенні обсягу доступної регіону пам'яті запам'ятовуються вектора 
стають простіше за рахунок зниження точності та / або кількості вхідних сигналів. Можлива 
протилежна ситуація, коли при збільшенні доступної пам'яті, розширенні області 
допустимих значень окремих сигналів або підвищенні вимог до точності вхідні вектора 
ускладнюються. Для розпізнавання достатньо складних образів може знадобитися кілька 
рівнів ієрархії регіонів.  

Мережі ієрархічної темпоральної пам'яті навчаються протягом всього свого життєвого 
циклу, тому стадії розпізнавання і навчання функціонують синхронно. У той же час для 
окремих задач стадія самонавчання може бути відключена після настройки мережі на 



 138 

наявному наборі вхідних образів. Також можливе відключення функції самонавчання тільки 
у нижчих шарів ієрархії регіонів. Якщо мережа вже вивчила базові статистичні структури з 
навколишнього її світу, основне навчання відбуватиметься тільки на верхніх рівнях ієрархії.  

Після вивчення наявних наборів вхідних образів можна проводити розпізнавання нових 
вхідних даних на стадії регулярного функціонування. При отриманні чергового вхідного 
набору мережу зіставляє його з вивченими раніше. Внаслідок впливу зовнішніх збурень 
різної природи вихідні дані, в загальному випадку, точно не повторюються. Регіон повинен 
вміти відповідним чином обробляти нові вхідні дані. Вже згадана архітектура передбачає 
можливість виявлення аналогії нового вхідного образу і одного з раніше запам'ятованих 
тільки по деякої його частини.  

Оскільки кожен регіон ієрархічної темпоральної пам'яті зберігає не тільки вхідні 
образи, але і їх послідовності, регіон може сформувати прогноз щодо найбільш імовірного 
наступного входу. Важливо, що результат прогнозування може враховувати дуже великий 
попередній період, так як основна частина пам'яті відводиться саме для зберігання 
динамічних змін.  

Теоретичні та практичні розробки в описаному напрямку нейроінформатікі ведуться 
американською компанією Grok, що спеціалізується на програмних розробках, заснованих на 
принципах штучного інтелекту, для інтелектуального аналізу даних у фінансовому секторі, 
енергетиці, інформаційних технологіях та інших. 

Розробники покладали великі надії на ІТП. Через її більш детальне відображення 
функціонування кори головного мозку людини здавалось, що знайдено революційний шлях 
розробки систем штучного інтелекту, які в перспективі можуть зрівнятися з людським 
мозком. Однак надії не справдились і на теперішній час проект працює над передбаченням 
на Web-серверах майбутніх дій користувачів.  

Висновок. Розпізнавання сенсорної інформації і вироблення адекватної реакції на 
зовнішні впливи - ось головна еволюційна задача біологічних комп'ютерів, від найпростіших 
нервових систем молюсків до мозку людини. У ІТП, як у класичних  нейронних мережах 
відбувається паралельна обробка інформації, яка супроводжується постійним навчанням, які 
скеровуються результатами цієї обробки.  На нащу думку ІТП еффективно і в правильному 
напрямку розвивають ідею нейронних мереж. Але нейронні мережі займаються завданням 
класифікації образів, чим займається права півкуля головного мозку людини.  

Якщо розглядати біологічні нейронні мережі, то вони лише поступово в ході еволюції 
навчилися здійснювати досить довгі логічні ланцюжки - емулювати логічне мислення. Як і 
ІТП, так і класичні штучні нейронні мережі не припускають логічного обгрунтування. Вони 
лише імітують роботу правої півкулі  мозку людини.  Як правило для навчання вони 
потребують вчителя, функцію якого виконує експерт (вірніше ліва півкуля його мозку).   

Підвищення ефективності роботи ІТП ми бачимо у додаванні до штучної нейронної 
мережі керуючої і обробляючої системи, яка працює за принципами символьної і логічної 
обробки даних, тобто об'єднанні в одній системи двох загальних підходів штучного 
інтелекту. На теперішній час таких проектів майже немає [3].  

Але без сумніву, вирішення завдання об’єднання двох напрямків штучного інтелекту 
обіцяє нові обнадійливі перспективи в розвитку штучного інтелекту в цілому. 
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ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ТЕМПОРАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ, ОСОБЕННОСТИ ТА 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
В статье рассмотрены направления в развитии систем искусственного интеллекта. На 

основе обзора современных искусственных нейронных сетей показаны их особенности и 
недостатки. Рассмотрены особенности иерархической темпоральной памяти, которая создана 
на основе заимствования принципов работы коры человеческого мозга. Проведен детальный 
обзор принципов ее функционирования. Предложены пути совершенствования иерархической 
темпоральной памяти.  

Ключевые слова: параллельные системы, искусственный интеллект, искусственные 
нейронные сети, иерархическая темпоральная память. 
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HIERARCHICAL TEMPORAL MEMORY, THE FEATURES AND USING PROSPECTS  
 
The paper describes trends in the development of artificial intelligence systems. Using modern 

artificial neural networks review their features and limitations were shown. The hierarchical temporal 
memory features based on the principles of human brain borrowing cortex were considered. A detailed 
overview of the their functioning principles was done. The ways of improving the temporal hierarchical 
networks were suggested. 

Keywords: parallel systems, artificial intelligence, artificial neural networks, hierarchical temporal 
memory. 
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ПАРАЛЕЛЬНА РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ МІНІМАЛЬНОЇ СУМИ 
ДЛЯ LDPC-ДЕКОДЕРУ 

 
Метою роботи є підвищення пропускної здатності LDPC-декодеру на основі паралельної 

організації обчислень відповідно до алгоритму мінімальної суми. 
У роботі проводиться дослідження паралельної реалізації алгоритму м'якого декодування 

LDPC-кодів – алгоритму мінімальної суми. Представлена паралельна модель реалізації етапів 
декодування для частково паралельного LDPC-декодеру. Проведено дослідження параметрів, від 
яких залежить збільшення швидкодії, розроблена модель організації обчислень, а також 
виконана практична реалізація моделі для мікросхеми ПЛІС та проведено порівняння 
паралельної та послідовної моделей. 

Ключові слова: LDPC-коди, алгоритм мінімальної суми, LDPC-декодер, паралельне 
виконання. 

 
Вступ. Алгоритм мінімальної суми – алгоритм декодування для LDPC-кодів (Low 

Density Parity Check Codes – коди з низькою щільністю перевірки на парність), що 
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використовується для прямого виправлення помилок при передачі інформаційного 
повідомлення. Даний алгоритм відноситься до групи алгоритмів, що базуються на обміні 
повідомленнями (англ. message passing) між вузлами графа, побудованого на основі матриці 
перевірки парності. Він відноситься до алгоритмів, що забезпечують субоптимальне 
рішення. Операції, що використовуються в ході декодування, спрощені у порівнянні з 
алгоритмами, здатними забезпечити більшу точність декодування, наприклад, суми добутків. 
Тим не менш, програш у точності для даного алгоритму становить лише декілька десятих дБ 
відношення потужності сигналу та шуму, в той час, як складність апаратної реалізації є 
значно нижчою, через що він та його модифікації набули значного поширення при реалізації 
LDPC-декодерів. 

Основними перевагами алгоритму мінімальної суми з точки зору апаратної реалізації є 
використання простих операцій порівняння та суми, а також великі можливості для 
реалізації паралельних обчислень. Алгоритм піддається розпаралелюванню як на рівні 
процесів (обчислення значень повідомлень, перевірка синдрому, виконання запису 
повідомлення і т.д.), так і на рівні простих операцій у складі процесів (виконання операцій 
зчитування/запису, обчислення значень повідомлень, виконання жорсткого декодування на 
основі обчислених елементів і т.д.). LDPC-декодери прийнято класифікувати за параметром 
паралельності виконання операцій в залежності від відображення вузлів графа Таннера на 
апаратну реалізацію на: 

послідовні; 
частково паралельні; 
повністю паралельні. 
Великого поширення набули частково паралельні декодери, що забезпечують часткове 

відображення апаратної реалізації на граф Таннера. Вони здатні забезпечувати збалансовані 
параметри швидкодії та використання апаратних ресурсів. Підвищення кількості операцій, 
що виконуються паралельно, для таких декодерів може значно підвищити пропускну 
здатність. 

Огляд попередніх досліджень. У роботі [1] організація паралельних обчислень 
базується на реалізації конвеєру, в якому операції запису, обчислення та зчитування 
виконуються паралельно, проте для різних ітерацій. Недоліком даного підходу є необхідність 
залучення додаткових ресурсів пам'яті для організації паралельності операцій. 

Автори роботи [2] досліджують архітектуру частково паралельного LDPC-декодеру, 
яка дозволяє розпаралелити виконання операцій на низькому рівні (дрібнозернистий 
паралелізм), проте розпаралелювання на більш високому рівні не розглядається. 

Архітектура LDPC-декодеру, що представлена у [3], передбачає обчислення значень 
повідомлень вузлів перевірки на основі виконання паралельних порівнянь з використанням 
каскаду компараторів. Такий підхід за наявності всіх необхідних даних дозволяє проводити 
обчислення за мінімальний час, проте у випадку частково паралельного декодеру для 
отримання всіх даних необхідне очікування всіх значень, які можуть отримуватись 
послідовно, наприклад, у випадку використання нерегулярних LDPC-кодів. Це також має 
вплив на швидкодію декодеру. Тому можливий варіант, коли послідовна реалізація 
забезпечить кращу швидкодію, ніж паралельна. 

Мета роботи. Метою даної роботи є підвищення пропускної здатності частково 
паралельного LDPC-декодеру за рахунок розробки моделі розпаралелювання виконання 
обчислень для алгоритму мінімальної суми. 

Основна частина. Відповідно до алгоритму мінімальної суми послідовність дій, що 
виконується, є наступною (рис. 1). 
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Рис. 1. Загальна блок-схема для алгоритму мінімальної суми 
 
Представлені стадії обчислень алгоритму мінімальної суми можуть бути реалізовані 

паралельно. Наприклад, обчислення синдрому та жорстке декодування, оскільки потребують 
однакових даних для виконання, тому їх реалізацію можна об'єднати. 

Розглянемо детальніше процес виконання декодування для абстрактного декодера, що 
має паралельний доступ до пам'яті індексів значущих елементів та послідовний доступ до 
пам'яті повідомлення. Такий декодер може виконувати зчитування значень адрес елементів 
для декодування на поточному циклі ітерації як одну операцію. Проте, оскільки пам'ять 
повідомлення організована послідовно, то зчитування/запис елементів для даної пам'яті 
відбувається також послідовно.  Це значно зменшує швидкодію декодеру.  Крім того,  
зчитування/запис елементів на одному циклі для обчислення, перевірки синдрому та 
жорсткого декодування відбувається з використанням одних і тих самих адрес, що означає 
додаткове зменшення швидкодії за умови послідовної реалізації даних процесів. 

Для підвищення швидкодії LDPC-декодеру розроблена модель організації роботи 
декодеру, яка передбачає паралельне виконання етапів обчислення повідомлень, обчислення 
синдрому та жорсткого декодування, а також обчислення значення повідомлень вузлів 
перевірки, реалізуючи таким чином принцип Single Instruction-Multiple Data (SIMD). На 
рис. 2 зображене представлення розробленої моделі. 
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Рис. 2. Представлення моделі паралельного виконання операцій для LDPC-декодеру 

 
Відповідно до рис. 2, до блоку виконання обчислень надходять дані про індекси 

значущих елементів ijA  ( i – номер рядка, j  –  номер стовпця),  за якими послідовно 

зчитуються значення результуючих ijZ  та проміжних ijoldZtemp _  обчислень. Паралельно зі 

зчитуванням значень ijZ  відбувається збір даних для перевірки синдрому для поточного 
рядка матриці перевірки парності, а також виконується жорстке декодування на основі знаку. 
Також на основі отриманих значень ija  для попередньої ітерації та ijZ  проводиться 
обчислення значень вузлів перевірки для поточної ітерації. Після цього проводиться 
обчислення нових проміжних значень ітерації ijnewZtemp _ . Далі слідує етап запису нових 
значень, паралельно з яким виконується також запис результатів декодування. При цьому, 
слід зазначити, що операції виконання перевірки синдрому та жорсткого декодування 
проводяться для даних попередньої ітерації обчислень, а не для поточної, оскільки 
остаточних даних про результати поточної ітерації немає. Таким чином, наприклад, на 
початку роботи декодеру проводиться перевірка синдрому та жорстке декодування для 
початкового вхідного повідомлення, паралельно з чим виконується обчислення нового 
повідомлення як результату першої ітерації. При виконанні другої ітерації обчислень 
проводиться перевірка синдрому та декодування результатів першої ітерації і т.д. Результати 
обчислень повідомлень для останньої ітерації не використовуються. При цьому для 
отримання результуючого повідомлення слід проводити додаткову ітерацію в порівнянні з 
послідовним підходом. Результатом додаткової ітерації є лише обчислення синдрому та 
жорстке декодування. Наприклад, якщо кількість ітерацій при послідовному підході 
становила 7, то для запропонованої моделі вона збільшується до 8. 

Розглянемо детальніше, як відбувається обчислення значень перевірок для поточної 
ітерації. Відповідно до алгоритму  мінімальної суми, значення перевірок для поточної ітерації 
визначаються наступним чином: 

Õ
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b×b=a
jVj

ijijij
i

sign
\'

'' |)min(|)( ,     (1) 

де iV  – множина вузлів значень для поточного вузла перевірки. У ході виконання зчитування 
до блоку обробки надходить інформація про значення ija  і ijZ , на основі яких 

обчислюються значення змінних ijb . Подальшим етапом у обчисленні повідомлень є 
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обчислення значень перевірок відповідно до (1). Оскільки дані надходять послідовно і ijb  

обчислюється послідовно, то обчислення ija можна також організувати послідовно. Для 
цього необхідно провести ініціалізацію початкового мінімального значення найбільшим 
можливим значенням, а початкового значення знаку як '+'. При надходженні наступного 
значення ijb  проводити порівняння з поточним мінімальним значенням та виконувати 
множення значень знаків. Таким чином, після подачі всіх значень отримаємо кінцеве 
значення ija . 

Виконання обчислень відповідно до розробленої моделі потребує зчитування значень 
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Далі виконується зчитування необхідних значень з інших блоків пам'яті за отриманими 
адресами та обробка даних: 
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Наступним етапом є перезапис тимчасових значень за ітераціями: 
k
ijoldj_tempnewj_temp ZZ a+= .    (5) 

Останнім етапом, що може виконуватися паралельно є запис результаті до пам’яті: 
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     (6) 

У (2) паралельне виконання операцій за наявності необхідних даних показано за 
допомогою фігурних дужок. 

Проведемо порівняння пропускної здатності LDPC-декодеру для послідовної та 
паралельної моделей. У випадку послідовної моделі за обчисленням повідомлення слідує 
перевірка синдрому та жорстке декодування. У представленій паралельній моделі ці операції 
здійснюються одночасно. Для оцінки пропускної здатності декодера скористаємось 
наступним виразом [4]: 

NI
LFT

×
×

= ,       (7) 

де T  – пропускна здатність декодеру, Мбіт/с; F  –  тактова частота роботи декодеру,  МГц;  
L  –  довжина повідомлення,  біт;  I  –  кількість циклів декодування;  N  – кількість ітерацій 
декодування. 

Введемо позначення для кількості операцій на проведення обчислення повідомлень для 
одного циклу ітерації m , кількості операцій на перевірку синдрому для одного циклу ітерації 
– s . Тоді з урахуванням того, що паралельна модель потребує проведення однієї додаткової 
ітерації, обчислення швидкодії для послідовної та паралельної моделей можна проводити 
наступним чином: 
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На основі (8) та (9) визначимо відносне збільшення пропускної здатності для 
паралельної моделі: 
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Визначимо значення границі для (10) за умови, що ¥®N : 

m
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N

+
=
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.     (11) 

Однак кількість ітерацій для практичного застосування часто обмежують певним 
значенням, тому множник, що містить значення кількості ітерацій, у такому випадку матиме 
значний вплив на показник E . 

Для проведення практичного порівняння моделей реалізовано 2 LDPC-декодери. 
Реалізація виконана на мові схемотехнічного опису VHDL у середовищі 
ISE Design Suite WebPack 14.7 для мікросхеми System-on-Chip (SoC) сімейства Zynq-7020. 
Робоча тактова частота обох декодерів становила 250 МГц. Довжина вхідного повідомлення 
для декодування L  становила 1000, кількість циклів для однієї ітерації I  – 500, а параметри 
m  і s  дорівнювали 43  та 17  відповідно.  Максимальна кількість ітерацій обмежена для 
послідовної моделі 10, а для паралельної – 11 ітераціями. Отримані результати швидкодії 
наведені на рис. 3. 

 
Рис. 3. Розрахункова пропускна здатність декодерів за ітераціями 

 
Слід зазначити, що для порівняння перша ітерація для паралельного декодеру не 

використовувалась, оскільки для неї немає відповідного номеру для послідовного декодеру. 
Видача результату на першій операції для паралельного декодеру означатиме, що перевірка 
синдрому не виявила помилок парності та декодоване повідомлення доступне для 
зчитування. Значення пропускної здатності в такому випадку становить 11,63 Мбіт/с. Графік 
параметру E  для розроблених декодерів  наведено на рис. 4. 
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Рис. 4. Відносне збільшення пропускної здатності для паралельної реалізації декодеру 
 

Відповідно до (11) граничне значення E становить 1,39. Таким чином, зі збільшенням 
кількості ітерацій, що може бути пов'язано, наприклад, з підвищенням рівня шуму в каналі, 
відносна пропускна здатність для запропонованої паралельної моделі буде збільшуватись. 

Крім того, реалізована модель LDPC-декодеру з послідовним обчисленням значення 
ija  при зчитуванні даних. Реалізація дозволила зменшити значення параметру m  до 38, у 

порівнянні з 43 для паралельної організації обчислень. Циклограма розробленого модулю з 
прикладом роботи представлена на рис. 5. 

 
 

 
 

Рис. 5. Приклад роботи модуля послідовного обчислення ija  
 

Для прикладу, представленого на рис. 5, тестування проводилося з 4-бітними даними. 
Варто також зауважити, що реалізація представленої моделі для ПЛІС, потребуватиме 

виділення додаткового блоку пам'яті для збереження результатів ітерації ZMemory . Це 
пов'язано з тим, що в ході запису оновлених проміжних значень необхідне виконання 
перезапису з пам'яті ZtempMemory  до пам'яті ZMemory . Проте, до кінця обчислення для 
поточної ітерації вміст даної пам'яті не має змінюватися, оскільки це змінить результати 
перевірки синдрому. Саме тому, зчитування відбувається з одного блоку пам'яті, а запис вже 
в інший. Для кожної наступної ітерації функції даних блоків почергово змінюються. Для 
реалізованих декодерів різниця у використанні блоків пам'яті виявилася незначною: 
знадобився один додатковий блок пам'яті RAM18 на 18 кбіт. Порівняння використання 
основних ресурсів для обох реалізацій наведено в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Використання основних ресурсів для реалізацій декодерів 
Паралельна реалізація Послідовна реалізація 

Назва ресурсу Використано, 
од. 

Використано, % Використано, 
од. 

Використано, % 

Регістрів 1415 1 1529 1 
Таблиць LUT 843 1 934 1 
Блоків пам’яті 
RAM18 

19 6 18 6 

 
Висновки. Розроблена модель паралельного виконання операцій для алгоритму 

декодування мінімальної суми для LDPC-кодів з паралельним виконанням операцій 
обчислення значень повідомлень, перевірки синдрому і жорсткого декодування, дозволила 
підвищити швидкодію LDPC-декодеру. Проведена практична реалізація та порівняння 
пропускної здатності для паралельної та послідовної моделей, які показали, що відносне 
збільшення швидкодії підвищується відповідно до кількості ітерацій. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА МИНИМАЛЬНОЙ СУММЫ  

ДЛЯ LDPC-ДЕКОДЕРА 
 

Целью данной работы было повышение пропускной способности LDPC-декодера на основе 
параллельной организации вычислений в соответствии с алгоритмом минимальной суммы. 

В данной работе проводится исследование параллельной реализации алгоритма мягкого 
декодирование LDPC-кодов – алгоритма минимальной суммы. Представлена параллельная 
модель реализации этапов декодирования для частично параллельного LDPC-декодера. 
Проведено исследование параметров, от которых зависит увеличение быстродействия, 
разработана модель организации вычислений, а также выполнена практическая реализация 
модели для микросхемы ПЛИС и проведено сравнение параллельной и последовательной 
моделей. 

Ключевые слова: LDPC-коды, алгоритм минимальной суммы, LDPC-декодер, параллельное 
выполнение. 
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MINIMAL SUM ALGORITHM PARALLEL IMPLEMENTATION FOR LDPC-DECODER 
 

The aim of the article was rising up throughput of LDPC-decoder. It is based on parallel 
computation organization according to minimal sum algorithm. 

This work investigates minimal sum algorithm that is one of the soft decoding algorithms. Parallel 
model of decoding stages implementation is provided for partial parallel decoder case. Parameters that 
have influence on throughput are researched. Computation organization model is designed. The model is 
implemented with use of FPGA integrated circuit and comparison between parallel and sequential model 
is performed. 

Keywords: LDPC-codes, minimal sum algorithm, LDPC-decoder, parallel execution. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ GPGPU ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ СИСТЕМИ 
ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ 

 
По причині недостатньої швидкодії CPU в задачах, які в кінцевому результаті 

приводяться до рішення системи лінійних рівнянь, виконаний аналіз технологій GPGPU таких, 
як CUDA та Stream Technology. Виділено основні параметри за допомогою яких можна оцінити 
графічні адаптери, і здійснено їх порівняльну характеристику. 

Ключові слова: Stream Technology, CUDA, BLAS, GPGPU. 
 
Вступ. Сьогодні новини про використання графічних процесорів для загальних 

обрахунків можна почути на кожному кроці. Ріст швидкодії процесорів сильно 
загальмувався,  тому з’явилися такі вирази,  як CUDA,  Stream Technology та OpenCL і стали 
одними з найбільш цитованих в сфері ІТ. Однак значення цих виразів і технологій, які за 
ними стоять, мало відомі. 

Велика кількість задач зводяться до рішення систем лінійних рівнянь та матричних 
розрахунків. Сюди відносяться розрахунки теплопровідності, пружності, міцності та інші 
інженерні задачі, які вимагають великої продуктивності від пристрою на яких вони 
проводяться. Останніми роками щоб максимально збільшити швидкість обрахунку тої чи 
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іншої задачі,  застосовують паралелізм.   На даний момент вирішення для поставлених задач 
використовують багатоядерні процесори та графічні адаптери. Саме тут і використовуються 
розробленні технології GPGPU (General-purpose graphics processing units, Графічний 
процесор загального призначення), а саме CUDA, Stream Technology  та OpenCL. 

GPGPU– техніка використання графічного процесору для розрахунків загального 
призначення [1]. Це стало можливим завдяки додаванню програмованих шейдерних блоків 
що дозволяє розробникам програмного забезпечення використовувати потокові процесори 
для неграфічних даних. 

На ринку інформаційних технологій представлена велика кількість графічних 
адаптерів, які надають можливість вирішувати описані вище задачі, зокрема корпорацій 
AMD та Nvidia. 

Постановка задачі. Для ефективного та швидкого вирішення ряду інженерних завдань 
доцільно використовувати графічні адаптери. Отже метою статті є аналіз існуючих 
технологій GPGPU, а саме CUDA та Stream Technology. Порівняння параметрів та швидкодії 
по обраних критеріях графічних адаптерів, а також співставлення їх з аналогічними 
параметрами багатоядерного процесора. В статті розглянуто основні принципи за якими 
виконуються обрахунки на графічних картах. 

Огляд технології CUDA. Технологія CUDA – технологія GPGPU, яка дозволяє 
програмістам реалізовувати мовою програмування С алгоритми, що виконуватимуться на 
графічних процесорах GeForce восьмого покоління і вище, для вирішення складних 
обчислювальних завдань за менший час завдяки багатоядерній обчислювальній потужності 
графічних процесорів [2]. 

Технологія CUDA передбачає, що програміст спочатку розбиває задачу на незалежні 
частини –  блоки,  які можуть виконуватись паралельно.  Опісля кожен блок розбивається на 
багато потоків,  які паралельно виконуються,  і які можуть залежати один від одного.  CUDA 
забезпечує засоби розширення мови C для паралельного запуску великої кількості потоків, 
які виконують одну,  і ту ж функцію.  Потоки об’єднуються в блоки,  до 512  в кожному,  а 
блоки,  в свою чергу –  в сітки.  Потоки всередині блоку запускаються на одному 
мультипроцесорі, мають спільну поділювану пам’ять і можуть синхронізувати хід виконання 
задачі. Кожен потік має унікальний ідентифікатор всередині блоку, що виражається за 
допомогою одномірного, двомірного або тьохмірного індексу. Розмірність блоку доступна 
через вбудовану зміну blockDim. Максимальні розмірності: 512, 512, 64. Решітки можуть 
бути одномірними або двомірними, максимальне значення індексу: 65535. Індекс блоку в 
решітці доступний через вбудовану зміну blockIdx. Компоненти індексів нумеруються з 
нуля. 

Порядок виконання блоків не визначений, блоки повинні бути незалежні один від 
одного.  При запуску ядра,  блоки решітки нумеруються і розподіляються по MP  
(MultiProcessor), які мають достатньо вільну ємність регістрів поділюваної пам’яті і ресурсів  
планувальника команд. MP складається з 8 простих процесорів, по 2 процесора: для 
складних операцій (таких як множення), пула регістрів, поділюваної пам’яті та 
планувальника команд. Планувальник команд послідовно розбиває потоки активного блоку 
на порції (warp), по 4 на кожний простий процесор і виконує по одній простій команді 
одночасно для всіх потоків порцій за 4 цикли. Для виконання однієї команди порції потоків 
MP повинен завантажити операнди для всіх потоків порцій, виконати команду, записати 
результат. Якщо доступ до порції викликає затримку, то планувальник може перейти до 
наступної порції. Всі потоки порцій починають виконання програми з одної і тої ж адреси, 
але кожен простій процесора має власний лічильник команд і регістр стану, що дозволяє 
виконати умовне виконання і розгалуження. Однак, кожна гілка умови виконується всіма 
потоками порцій по черзі.  Ті потоки,  для яких умови гілки не виконуються,  «пропускають 
хід». По закінченню розходження, всі потоки порцій знову одночасно виконують корисну 
роботу. Таким чином, розгалуження при виконанні всередині порції сильно уповільнює 
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роботу ядра.  По закінченню всіх потоків блоку,  ресурси MP  звільняються і на нього можу 
бути розподілений наступний блок. 

Планувальник MP має обмеження: 
- по максимальному числу одночасно запущених блоків (до 8); 
- максимальному числу порцій (до 24 або 32 активних порцій в різних версіях 

обладнання); 
- максимальному числу потоків (до 768 або 1024 активних потоків в різних версіях 

обладнання). 
Кількість потоків в блоці і кількість блоків в решітці вибирається програмістом 

виходячи з потреби максимально задіяти ресурси MP і з урахуванням апаратних обмежень 
(кількості регістрів, поділюваної пам’яті). Кількість потоків в блоці повинна бути кратна 
розміру порції (32). 

Огляд Stream Technology. ATI Stream Technology використовує обчислювальну 
потужність графічних процесорів для забезпечення високої продуктивності паралельних 
обчислень [3]. Нижче наведено огляд моделі програмування ATI Stream Technology. 

ATI  Stream  Technology  включає в себе програмний стек і процесори ATI  Stream.   На 
рис. 1 проілюстровано взаємозв'язок компонентів ATI Stream Technology. 

Рис. 1. Структура програмного забезпечення ATI Stream 
 
Стек програмного забезпечення ATI Stream Technology надає кінцевим користувачам і 

розробникам, повний, гнучкий набір інструментів для математичних обрахунків на 
процесорах ATI Stream. Програмне забезпечення ATI використовує стандарти відкритих 
систем та відкритих платформ. Стратегія відкритої платформи ATI дозволяє партнерам 
розробляти та поширювати сторонні інструменти для розробки.  

Програмне забезпечення включає в себе наступні компоненти:  
• Компілятори - такі як компілятор Brook + з розширеннями для пристроїв ATI.  
• Драйвер для потокових процесорів - ATI Compute Abstraction Layer (CAL). 
• Засоби профілювання продуктивності - Stream KernelAnalyzer. 
•  Продуктивні бібліотеки -  AMD  Core  Math  Library  (ACML)  для оптимізованих 

предметно-орієнтованих алгоритмів. 
Останнє покоління процесорів ATI Stream програмуються з використанням єдиної 

шейдерної моделі [4]. Програмовані потокові ядра, які задіяні у програмах, що розроблені 
користувачами - це так звані stream kernels. Ці потокові ядра можуть виконувати функції 
відмінні від графічних, за допомогою віртуальної моделі програмування SIMD, яка працює 
на потоках даних. У цій моделі програмування, відомої як stream computing, масиви вхідних 
елементів даних, які зберігаються в пам'яті, відображаються у вигляді ряду SIMD машин, які 



 150 

використовують kernel для створення одного або більше виходів, які описані як вхідні 
масиви в пам'яті. 

Кожен екземпляр kernel працює на потоковому процесорі SIMD машини і називається 
потоком. Зазначена прямокутна область вихідного буфера, до якого направлені потоки 
відома, як область виконання. 

Процесор stream розплановує масив потоків в групу потокових процесорів, поки всі 
потоки не будуть оброблені.  Подальші kernels  можуть бути виконані,  поки програма не 
закінчить свою роботу. Спрощений вигляд моделі програмування ATI Stream Technology і 
відображення потоків направлених на потокові процесори показано на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Спрощена Stream Technology модель програмування 
 

Для здійснення порівняння даних технологій, обрано 2 графічних адаптера і один 
процесор, які на сьогоднішній день за своїми характеристиками здатні забезпечити високу 
швидкодію у всіх поставлених завданнях. Від Nvidia обрано графічний адаптер GeForce 680 
GTX, від AMD - Radeon HD7970. Процесор обрано Core i7 3770 від Intel. Дата релізу 
пристроїв відбулася в межах одного періоду часу [5, 6, 7]. В Табл.1 представлені 
характеристики пристроїв, від яких залежить швидкодія графічних адаптерів. 

Таблиця 1 
Характеристики пристроїв, які впливають на продуктивність обрахунку задач 
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Для порівняння швидкодії тестування проводилося в підпрограмах SGEMM та 
DGEMM  з бібліотеки BLAS  (Basic  Linear  Algebra  Subprograms  -  Основні підпрограми з 
лінійної алгебри). Підпрограми розроблені для множення математичних матриць зі 
звичайною точністю (SGEMM) та подвійною (DGEMM). Для отримання максимальних 
швидкодій взято квадратні матриці кратні 1024, а саме 4096. Результати були порівняні зі 
значеннями пікових швидкодій, які вказані в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Пікові та реальні швидкодії звичайного та графічних процесорів 
 
 Пікова швидкодія 

(одинарна 
точність), TFlops 

Пікова швидкодія 
(подвійна 
точність), GFlops 

Швидкодія 
SGEMM, 
GFlops 

Швидкодія 
DGEMM, GFlops 

Radeon 
HD7970 

3,8 947 1465,31 595.67 

GeForce 
680 GTX 

3,1 386,3 1202 126.08 

Intel Core i7 
3770 

0,196 53,6 46,7 21,5 

 
Проаналізувавши отримані дані, побудована гістограма (рис. 3), яка показує 

відношення пікових значень швидкодії та реальних, в підпрограмах SGEMM та DGEMM. 
 

 
 

Рис. 3. Гістограма швидкодії пристроїв 
 
Висновки. В статті висвітлено основні принципи виконання паралельних програм на 

графічних адаптерах при використанні технологій Stream Technology та CUDA. При 
вирішенні задач, які зводяться до рішення системи лінійних рівнянь доцільно 
використовувати GPU ніж CPU. При порівнянні швидкодії графічних адаптерів та процесора 
у підпрограмах для роботи з матрицями виявлено: 

1. Швидкодія HD 7970 вища ніж GTX680 у 1,2 рази та 4 рази для обрахунку чисел з 
одинарною та подвійною точністю відповідно; 

2. Швидкодія HD 7970 вища ніж Core i7 3770 у 30 разів та 26 разів, для обрахунку 
чисел з одинарною та подвійною точністю відповідно. 
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д.т.н., проф. Мясищев А.А., Варчак Д.Ю., Ленков А.С. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ GPGPU В РАСЧЕТАХ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ 

УРАВНЕНИЙ 
 

По причине недостаточной производительности CPU в задачах, которые в конечном 
итоге приводятся к решению системы линейных уравнений, проведен анализ технологий 
GPGPU таких, как CUDA и Stream Technology. Выделены основные параметры, с помощью 
которых можно оценить графические адаптеры, и осуществлено их сравнительную 
характеристику.  

Ключевые слова: Stream Technology, CUDA, BLAS, GPGPU. 
 

Prof. Myasischev A.A., Varchak D.Yu., Lenkov O.S. 
USING GPGPU TECHNOLOGIES IN SOLVING THE SYSTEMS OF LINEAR 

EQUATIONS. 
 
For the reason of low processing speed of CPU in multiple tasks, that in the end lead to solving 

the system of linear algebra, this article provides analysis of GPGPU technologies, such as CUDA and 
Stream Technology. Here is basic characteristics that allow us to estimate graphical adaptors and 
implemented their comparative characteristics in this article. 

Key words: Stream Technology, CUDA, BLAS, GPGPU. 
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УДК 621.391                                                                                   к.т.н. Періг В.М. (ТНЕУ) 
 

МАРШРУТИЗАЦІЯ ТРАФІКУ У МЕРЕЖАХ СПЕЦІАЛЬНОГО  
ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ  

 
У статті автором аналізується місце та роль маршрутизації та алгоритмів 

маршрутизації в забезпеченні функціонування телекомунікаційних мереж спеціального 
призначення. Проведена оцінка значення поняття метрики маршруту, як одного з 
найважливіших параметрів, застосування якого лежить в основі реалізації динамічної 
маршрутизації трафіку в телекомунікаційних мережах. В якості показників, що 
характеризують вузли мережі запропоновані наступні показники: пропускна здатність 
маршрутизатора; затримка при передачі; стабільність роботи вузла комутації. Для оцінки 
каналу зв’язку запропоновані такі показники: пропускна здатність каналу; стабільність роботи 
каналу та затримка в каналі. 

Враховуючи нечіткий характер показників оцінки каналу зв’язку та вузлу комутації 
автором запропоновано застосовувати апарат нечіткої логіки для визначення цих показників. В 
статті застосовується поняття нечіткої метрики маршруту, яка представляє собою 
об’єднання нечітких величин параметрів каналу зв’язку та вузлу комутації, які описані з 
використанням нечітких інтервалів функції приналежності. 

Ключові слова: телекомунікаційна мережа, маршрутизація, метрика, нечітка логіка. 
 

Вступ. Останнім часом відзначається інтенсивний розвиток корпоративних мереж 
різної конфігурації на базі протокольного стеку TCP/IP.  Зростає роль та місце 
телекомунікаційних мереж спеціального призначення, які широко застосовуються як в 
корпоративних інтересах так і в інтересах державних структур.  

В даній галузі на сьогоднішній день проведено достатньо багато наукових досліджень, 
зроблено велику кількість практичних напрацювань [1-4]. Разом з тим, на практиці часто 
мережі проектуються і встановлюються без залучення наукових напрацювань у цій галузі, 
що призводить у результаті до частих виходів мереж з ладу і їх великих перевантажень. Для 
малих локальних мереж це не є критичним, в той час як для мереж спеціального призначення 
помилки проектувальників безпосередньо позначаються на ефективності таких мереж. 
Важливим питанням у цьому контексті є питання маршрутизації. Маршрутизація  разом з 
елементами управління потоками даних повністю визначає функціонування всієї мережі 
щодо заданої якості та кількості наданих послуг. 

Відсутність обліку в алгоритмах маршрутизації додаткових факторів мережі, яких з 
кожним днем стає все більше і більше,  вказує на необхідність поліпшення протоколів 
маршрутизації шляхом аналізу та оцінок характеристик мереж з урахуванням нечіткого 
характеру показників оцінки мережі в протоколах маршрутизації. 

Метою дослідження є формування підходів щодо врахування нечіткого характеру 
показників оцінки каналу зв’язку та вузла мережі у метриці таблиці маршрутизації при 
визначенні маршруту переміщення пакетів у телекомунікаційній мережі спеціального 
призначення.     

Викладення основного матеріалу дослідження. Термін «маршрутизація» означає 
процес визначення маршруту переміщення інформації в комп’ютерних мережах. Маршрути 
можуть задаватися адміністративно (статичні маршрути), або обчислюватися за допомогою 
алгоритмів маршрутизації, базуючись на інформації про топологію і стан мережі, отриманої 
за допомогою протоколів маршрутизації (динамічні маршрути). 

Процес маршрутизації має розподілений характер і побудований на використанні 
таблиць маршрутизації. Кожен вузол мережі містить свою таблицю маршрутизації, в якій 
вказані всі доступні напрямки, за якими може прослідувати пакет даних на шляху до вузла. 

У самому загальному випадку таблиця маршрутизації містить адресу мережі 
призначення, адресу наступного вузла на шляху до цієї мережі і метрику маршруту. 
Створення та подальше оновлення таблиці здійснюється з допомогою протоколів і 
відповідних їм алгоритмів маршрутизації. 
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В основі процесу маршрутизації лежить застосування того чи іншого алгоритму 
(алгоритмів) маршрутизації. 

В основі найпростішого алгоритму роботи модуля обчислення метрики лежить 
наступний механізм: метрика чисельно дорівнює значенню відстані проходження пакетів 
даних.  Іншим фактором,  який суттєво впливає на вибір маршруту,  може вважатись ступінь 
завантаженості буферної пам'яті вихідного інтерфейсу комунікаційних вузлів. Цей фактор 
визначає доцільність відкидання пакета. У деяких випадках доцільніше відправити пакет по 
більш довгому маршруту, на якому буфери відповідних інтерфейсів менш завантажені. При 
цьому, ступінь впливу кожного фактору на формування метрики достатньо важко 
представити у вигляді конкретної функції або залежності, тому цю задачу можливо 
формувати на основі застосування нечіткої логіки [5]. 

Алгоритми маршрутизації можуть бути класифіковані за типами:  
cтатичні або динамічні; 
одномаршрутні або багатомаршрутні; 
однорівневі або ієрархічні; 
інтелектуальні; 
внутрішньодоменні або міждоменні; 
алгоритмами стану каналу або вектору відстаней. 
В алгоритмах маршрутизації використовується багато різних показників. Складні 

алгоритми маршрутизації при виборі маршруту можуть базуватися на достатньо великій 
кількості показників, комбінуючи їх таким чином, що в результаті виходить один окремий 
(комплексний) показник. 

Найбільш загальними показниками маршрутизації є: 
довжина маршруту; 
надійність; 
затримка; 
смуга пропускання. 
На кожному маршрутизаторі створюється та підтримується в актуальному стані 

таблиця маршрутизації. Таблиця маршрутизації містить наступну інформацію: 
адресу мережі або вузла призначення; 
маску мережі призначення; 
шлюз, який показує адресу маршрутизатора в мережі, що йде наступним в мережі і на 

який необхідно відправити пакет; 
інтерфейс (в залежності від системи, це може бути порядковий номер, унікальний 

ідентифікатор або символьне ім’я пристрою); 
метрика – числовий показник, який визначає переваги маршруту. 
Метрика - специфічна структура даних, містить в собі у вигляді компонент показники 

якості каналу. 
До основних показників, які використовуються для розрахунку метрики можна 

віднести такі показники: 
довжина маршруту; 
надійність маршруту; 
затримка; 
ширина смуги пропускання; 
вартість зв'язку. 
Під математичною моделлю маршрутизації в телекомунікаційних мережах розуміється 

набір правил,  відповідно до якого в кожному вузлу мережі передачі даних здійснюється 
вибір каналу зв'язку для передачі даних. 

Аналізуючи параметри вузлів комутації та інших елементів,  що входять до складу 
телекомунікаційної мережі можна визначити наступне: 

вузли комутації мають обмежену пам’ять; 
вузли комутації витрачають деякий час на обробку пакетів даних; 
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не всі лінії зв’язку забезпечують достатню завадостійкість; 
не всі лінії зв’язку забезпечують достатню надійність. 
Враховуючи сказане вище, можна зробити висновок, що параметри вузлів комутації 

каналів передачі даних, що використовуються для визначення метрики в протоколах 
маршрутизації є непостійними і можуть носити нечіткий характер. 

З метою урахування нечіткого характеру параметрів вузлів комутації та каналів 
передачі даних в процедурі визначення метрики може бути застосована теорія нечітких 
множин. 

Теорія нечітких множин та заснована на ній логіка дозволяє описувати неточні 
категорії, уявлення та знання, оперувати ними і робити відповідні висновки. Формалізація 
поняття нечіткої множини заснована на використанні так званої функції приналежності, яка 
в свою чергу є узагальненням характеристичної функції, що визначає звичайну (чітку) 
множину. 

Виходячи з цього з'являється задача пошуку оптимального маршруту в мережі в 
середовищі з нечітко заданими параметрами. 

Процес формування метрики буде складатись з таких етапів: фазифікації, композиції та 
дефазифікації. 

Загальна метрика маршруту буде складатись з нечітких величин метрик вузлів і 
каналів. 

Показниками, що характеризують вузли мережі будуть наступні: 
пропускна здатність маршрутизатора Св; 
затримка при передачі Тв; 
стабільність роботи вузла Sв. 
Аналогічними будуть показники, що характеризують канали зв’язку: 
пропускна здатність каналу Ск; 
стабільність роботи каналу Тк; 
затримка в каналі Sк. 
Показник оцінки каналу можна представити у вигляді виразу 1. 
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де 1k ,  2k , 3k  - коефіцієнти на основі нечітких характеристик каналу. 
Показник оцінки вузла можна представити у вигляді виразу 2. 
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де  4k ,  5k , 6k  - коефіцієнти на основі нечітких характеристик вузла. 
Загальна оцінка маршруту приймає наступний вигляд: 
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Кожна нечітка величина kiF  і вjF  розглядається як об'єднання трапецієподібних 

нечітких інтервалів параметрів вузлів і каналів [5-7].  
Кожен з цих нечітких інтервалів представляється п’ятіркою: 
 

( )iiiiii hmmM ,,,, ba= ,                                                      (4) 

де  ii mm ,   - відповідно нижнє і верхнє модальне значення нечіткого інтервалу  iM ; ia , 

ib  - лівий і правий коефіцієнти нечіткості; ih  - висота нечіткого інтервалу. 
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Графічна інтерпретація сказаного вище наведена на рисунку 1. 
 

 
Рис. 1. Графічна інтерпретація показників оцінки вузлів мережі та каналів зв’язку 

 
Нечітка величина суми нечітких трапецієподібних інтервалів, що характеризують канал 

зв’язку та вузол мережі також є трапецієподібним нечітким інтервалом: 
( )hmmM ,,,, ba= ,,                                          (5) 
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Таким чином, загальна метрика маршруту є об'єднання нечітких величин параметрів 
каналів і вузлів, які в свою чергу представляють собою об'єднання нечітких інтервалів 
функцій приналежності  кожної з локальних характеристик (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Об’єднання нечітких інтервалів 

 
Висновки. В результаті проведеного дослідження була обґрунтована можливість 

використання апарату нечіткої логіки з метою збільшення ефективності роботи пристроїв, 
що забезпечують маршрутизацію. Було запропоновано застосування поняття нечіткої 
метрики маршруту, яка представляє собою об’єднання нечітких величин параметрів каналу 
зв’язку та вузлу комутації, які описані з використанням нечітких інтервалів функції 
приналежності. Очевидно, що даний напрямок досліджень вимагає подальшого розвитку в 
плані ускладнення нечіткої системи: запровадження додаткових факторів, що впливають на 
формування метрики, розширення бази правил та оптимізації форми функцій приналежності.  
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к.т.н. Периг В.М. 
МАРШРУТИЗАЦИЯ ТРАФИКА В СЕТЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА 

 ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 
 
В статье автором анализируется место и роль маршрутизации и алгоритмов 

маршрутизации в обеспечении функционирования телекоммуникационных сетей специального 
назначения. Проведена оценка значения понятия метрики маршрута, как одного из важнейших 
параметров, применение которого лежит в основе реализации динамической маршрутизации 
трафика в телекоммуникационных сетях. В качестве показателей, которые характеризуют 
узлы сети, предложены следующие показатели: пропускная способность маршрутизатора; 
задержка при передаче; стабильность работы узла коммутации. Для оценки канала связи 
предложены следующие показатели: пропускная способность канала; стабильность работы 
канала и задержка в канале. 

Учитывая нечеткий характер показателей оценки канала связи и узла коммутации 
автором предложено для определения этих показателей использовать аппарат нечеткой 
логики. В статье применяется понятие нечеткой метрики маршрута, которая представляет 
собой объединение нечетких величин параметров канала связи и узла коммутации, которые 
описаны с использованием нечетких интервалов функции принадлежности. 

Ключевые слова: телекоммуникационная сеть, маршрутизация, метрика, нечеткая 
логика. 

 
Ph.D. Perig B.M. 

TRAFFIC ROUTING IN NETWORKS SPECIAL PURPOSE  BASED ON FUZZY LOGIC 
 
The author analyzes the place and role of routing and routing algorithms in the operation of 

telecommunication networks for special purposes. The evaluation of the meaning of the metric of the 
route, as one of the most important parameters, the use of which is the basis for the implementation of 
dynamic traffic routing in telecommunication networks. The indicators that characterize the network 
nodes, offered the following parameters: bandwidth of the router; transmission delay; the stability of the 
switching node. To evaluate the proposed communication channel following parameters: bandwidth of 
the communication channel; channel stability and the channel delay. 

Given the vague nature of indicators to measure the link and node switching the author suggested 
to define those indicators used fuzzy logic. In this paper we apply the concept of fuzzy metric of the route, 
which is the union of fuzzy values of the parameters of the communication channel and switching node, 
which are described using fuzzy membership functions intervals. 

Keywords: telecommunication network, routing, metric, fuzzy logic. 
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УДК 355/359.08                                                                к.політ.н. Турченко Ю.В. (ВІКНУ) 
 

КВАНТУВАННЯ РІВНІВ ДЕСТРУКТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДІЙ  
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ 

 
Визначені показники та критерії оцінювання рівня деструктивного інформаційного впливу 

на елементи інформаційної інфраструктури воєнної сфери, проведено вагове оцінювання 
інформаційних процесів (дій). Здійснено квантування рівнів негативного інформаційно-
психологічного впливу та з’ясовано, що інформаційні процеси, які пов’язані з розповсюдженням 
інформації яка спотворює історичне минуле є досить суттєвою зброєю яку потрібно 
використовувати як додаткові інформаційні можливості держави щодо забезпечення 
національної безпеки. Проведено експериментальні дослідження, які свідчать, про негативний 
характер інформаційних дій, що несуть в собі загрозу не тільки інформаційній, але і 
територіальній цілісності держави.  

Ключові слова: інформаційні процеси (дії), негативний інформаційно-психологічний вплив, 
воєнна сфера, вагове оцінювання, національна безпека, інформаційна безпека. 
 

Постановка проблеми. Під час масових опитувань (анкетування, інтерв´ю, поштове 
опитування, телефонне інтерв´ю) джерелом соціальної інформації про певні аспекти об’єкта 
дослідження є представники цього самого об’єкта. Проте на практиці буває важко або взагалі 
неможливо встановити носія проблеми і відповідно використати його як джерело інформації. 
Найчастіше такі ситуації пов’язані зі спробами прогнозування зміни соціального явища, 
процесу, об’єктивного оцінювання таких аспектів діяльності й особистісних рис людей, 
щодо яких їх самооцінка може бути неадекватною. Така інформація може надходити тільки 
від компетентних осіб − експертів,  які мають глибокі знання про предмет чи об’єкт 
дослідження. Таким чином, для вирішення поставленого наукового завдання щодо 
визначення рівнів інформаційних процесів (дій), було обрано метод експертних оцінок. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних і зарубіжних праць щодо 
оцінювання морально-психологічного стану особового складу слід виділити дослідження 
Я. Жаркова, М. Онищука, Р. Василенка, праці Ю. Московчука, В. Зеленицького, М. Варія, які 
мають суттєве теоретичне і практичне значення [3]. Аналіз А. Кондратьева, який розглядає 
розвідку з використанням відкритих джерел інформації США, надав можливість 
скористатися іноземним досвідом під час експериментальних досліджень [4]. Кількісні 
методи аналізу, які описує М. Міронюк, були використані з метою визначення показників та 
критеріїв оцінювання рівня деструктивного інформаційного впливу на елементи 
інформаційної інфраструктури воєнної сфери, проведення вагового оцінювання 
інформаційних процесів (дій) [5]. 

Метою статті є удосконалення системи протидії інформаційно-психологічному впливу 
на особовий склад військ (сил) та органи військового управління шляхом виявлення і 
реагування на інформаційно-психологічні процеси (дії). 

Виклад основного матеріалу. Формуючи групу експертів, на першому етапі їх відбору 
доцільно скористатися такими критеріями, як рід занять і стаж роботи з певного профілю. 
Попередній список експертів може бути широким,  але надалі його доцільно звузити,  
залишивши в ньому найпідготовленіших осіб.  Головний серед усіх критеріїв відбору 
експертів - компетентність. Для визначення її рівня використовують два методи: самооцінку 
експертів і колективну оцінку авторитетності кожного з кандидатів в експерти (наприклад, з 
допомогою соціометричного опитування). Метод колективної оцінки застосовують для 
формування групи експертів, коли вони знають один одного як спеціалісти. Така ситуація 
найчастіше трапляється серед творчих людей, відомих політиків, економістів. До основних 
функцій методу експертної оцінки в соціологічному дослідженні належать: 

− прогноз тенденцій розвитку різних явищ і процесів соціальної дійсності; 
− оцінка рівня достовірності даних, одержаних з допомогою масових опитувань; 
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− атестація колективу (його членів) за рівнем професіоналізму, трудової активності 
тощо. 

Більш того, прогностична експертна оцінка може бути застосована щодо будь-яких 
соціальних явищ, процесів, глобальних і локальних проблем. 

В експертних опитуваннях анонімність, як правило, втрачає будь-який смисл, оскільки 
експерт є активним учасником наукового дослідження. Спроба приховати від нього мету 
дослідження, перетворивши його на пасивне джерело інформації, може призвести до втрати 
його довіри до організаторів дослідження. 

Основний інструментарій експертних опитувань (анкета, бланк-інтерв’ю) має бути 
розроблений за спеціальною програмою. На відміну від масового опитування, програма 
опитування експертів не так деталізована і має переважно концептуальний характер. Якщо 
дослідник не наважується сформулювати прогностичні судження, то в анкету експерта 
вміщують відкриті запитання, які передбачають повну свободу вибору форми відповіді. 
Процедура опитування експертів може бути очною чи заочною (поштове опитування, 
телефонне інтерв´ю). Одна з найпростіших форм експертного прогнозу − обмін думками. 
Вона передбачає одночасну присутність усіх експертів за “круглим столом”, де і 
відбувається з’ясування домінуючої позиції з порушеного дослідником дискусійного 
питання. Обговорення проблеми може відбуватися в кілька турів, поки не буде вироблена 
узгоджена оцінка. 

Під час вироблення управлінських рішень за допомогою соціологічних досліджень 
іноді постає проблема достовірності результатів масового опитування, правомірності 
сформульованих на їх основі висновків. Йдеться про оцінку компетентності висловлених 
респондентами міркувань. Для цього складають анкету експерта, яка містить в основному 
закриті питання, які за структурою ідентичні питанням анкети масового опитування. 
Завдання експерта полягає в тому,  щоб з урахуванням об’єктивної ситуації та чинників,  які 
цікавлять дослідника, висловити щодо поставлених питань неупереджені, всебічно виважені 
міркування. 

Метод експертної оцінки поширений у розвідувальних і проблемних дослідженнях для 
одержання попередніх відомостей про об’єкт, предмет аналізу, для уточнення гіпотез і 
завдань основного дослідження, для визначення умов експерименту, а також при оцінюванні 
його ефективності. 

На першому етапі експертного опитування було визначено перелік деструктивних 
інформаційних дій в інформаційному просторі стосовно України. Для більш чіткого аналізу 
була врахована інформаційно-психологічна та інформаційно-технічна складова. 

В інформаційно-психологічній складовій був визначений наступний набір 
деструктивних інформаційних дій: поява нейтральної неперевіреної інформації про досягнення 
в сфері інформаційних технологій у віддаленій країні; поява нейтральної неперевіреної 
інформації про досягнення в сфері інформаційних технологій у сусідній країні; поява нейтральної 
перевіреної інформації про досягнення в сфері інформаційних технологій у віддаленій країні; 
поява нейтральної перевіреної інформації про досягнення в сфері інформаційних технологій у 
сусідній країні; неофіційні повідомлення (коментарі) іноземних ЗМІ про можливі наміри 
агресивного характеру з боку певних суб’єктів (держав, окремих організацій, окремих осіб), які 
можуть мати негативні наслідки для інформаційної інфраструктури воєнної сфери. 

Крім того, до переліку деструктивних інформаційних дій було вирішено додати: 
− повідомлення іноземних ЗМІ про заяви офіційних осіб віддалених держав щодо 

можливих намірів агресивного характеру, які можуть мати негативні наслідки для інформаційної 
інфраструктури воєнної сфери; 

− повідомлення національних ЗМІ про заяви офіційних осіб віддалених держав щодо 
можливих намірів агресивного характеру, які можуть мати негативні наслідки для інформаційної 
інфраструктури воєнної сфери; 
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− повідомлення іноземних ЗМІ про заяви офіційних осіб сусідніх держав щодо можливих 
намірів агресивного характеру, які можуть мати негативні наслідки для інформаційної 
інфраструктури воєнної сфери; 

− повідомлення національних ЗМІ про заяви офіційних осіб сусідніх держав щодо 
можливих намірів агресивного характеру, які можуть мати негативні наслідки для інформаційної 
інфраструктури воєнної сфери; 

− наявність перевіреної інформації про наміри агресивного характеру віддалених держав, 
які можуть мати негативні наслідки для інформаційної інфраструктури воєнної сфери; 

− наявність перевіреної інформації про наміри агресивного характеру сусідніх держав, які 
можуть мати негативні наслідки для інформаційної інфраструктури воєнної сфери. 

Інформаційне насичення індивідуальної та суспільної свідомості особового складу 
національних військових формувань з боку іноземних ЗМІ з метою послаблення їх готовності до 
оборони держави та погіршення іміджу військової служби було розподілено за шляхами 
розповсюдження інформації: 

− розповсюдження інформації (дезінформація або спотворення інформації), що дискредитує 
військове керівництво та збройні сили держави; 

− поширення викривленої, недостовірної та упередженої інформації, яка дискредитує 
військові формування, військову службу та військовий обов’язок; 

− заклику до вигідних протиборчій стороні (зловмисних) дій військового керівництва 
(штабів військового керівництва, командних пунктів, центрів управління, спеціалізованих 
армійських об’єктів інформаційної діяльності);  

− підбурювання до суспільно-політичних, міжетнічних та міжконфесійних конфліктів серед 
особового складу військових формувань держави. 

Активізацію діяльності іноземних спецслужб, було розділено за сферами діяльності, 
зокрема: агентурні дії щодо примушення до розголошення інформації, яка становить державну 
таємницю, а також конфіденційної інформації, що є власністю держави; підтримка опозиційних, 
міжетнічних та міжконфесійних рухів. 

Наступними інформаційними діями, які мають деструктивний інформаційно-психологічний 
вплив були визначені:  

− активізація діяльності існуючих опозиційних рухів, політичних партій, об’єднань, блоків з 
метою втягування особового складу військових формувань в політичні процеси у державі; 

− зростання кількості інформаційних продуктів вітчизняних ЗМІ, які належать іноземним 
власникам, що провокують загострення внутрішніх протиріч, напругу у суспільстві та негативно 
впливають на свідомість особового складу військових формувань; 

− розповсюдження агітаційних матеріалів на користь протиборчої сторони в місцях 
дислокації військових формувань держави. 

В свою чергу, інформаційно-технічну складову складають наступні інформаційні дії: 
− радіоелектронне придушення радіотехнічних засобів держави спеціального та подвійного 

призначення (зв’язку, спостереження, навігації, радіо, телебачення тощо) шляхом постановки радіо 
завад; 

− порушення встановленого регламенту збирання, обробки, формування, зберігання і 
передачі інформаційного ресурсу (ІР) в АСУ та інформаційних системах органів військового 
управління ЗС України та інших військових формувань держави шляхом: використання 
комп’ютерних “вірусів” (комп’ютерних програм для деструктивної зміни програмного 
забезпечення ПЕОМ та комп’ютерних мереж); застосування комп’ютерних бомб” (спеціальних 
комп’ютерних руйнівних програм закладного характеру); поширення фальшивої інформації в 
службових комп’ютерних мережах; обмеження або заборони (блокування) доступу до ІР 
законним користувачам комп’ютерних мереж; програмного ураження інформаційно-
телекомунікаційних систем з боку вітчизняних комп’ютерних злочинців та хакерів 
противника; ненавмисного порушення встановленого порядку роботи з ІР персоналом 
інформаційної інфраструктури воєнної сфери. 
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На першому етапі експертного оцінювання було залучено ряд науковців, серед яких 
О. Іванів, Т. Мацевко, О. Куцька, А. Романішин, О. Шпак, М. Онищук, Я. Жарков, 
В. Котвицький, В. Клименко, О. Каренчук, Ю. Турченко, Я. Винярський, О. Ананьїн, 
А. Левицький, Н. Мась, Н. Сторжук, В. Крихта, В. Близнюк, О. Борзак, В. Шваб, А. Сірий, 
О. Кучерявенко, О. Сидоров, В. Леоненко, В. Гаврюшенко, С. Васильєв, О. Джус, С. Сірий. 

В результаті дослідження, ряд експертів зауважили на необхідності доповнити перелік 
інформаційних дій, за яким визначається рівень інформаційного впливу. 

Експерти з Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного О. Іванів, 
Т. Мацевко, зауважили, що більшої уваги потребують наступні інформаційні дії: 
перенесення  інформації в телекомунікаційні мережі; радіоелектронне глушіння засобів 
зв’язку та управління; несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів; незаконне 
зберігання та використання інформації з питань оборони держави. 

На питання про період часу спостереження, який необхідний при наборі стійкої 
статистики для аналізу за видами інформаційних дій, дослідник відповідає – в залежності від 
ситуації та розвитку подій.  

На їх думку, до запропонованого переліку необхідно додати: цілеспрямований 
інформаційний вплив на керівництво (командирів) – погрози, навіювання, переконання, 
підкуп тощо – задля прийняття необхідних рішень (а не просто заклики); поширення 
інформації щодо неспроможності держави протистояти зовнішнім загрозам (політичним, 
економічним, інформаційним, воєнним тощо). Щодо переліку часу, який необхідний для 
набору статистики, дослідник зазначає, що його потрібно проводити в залежності від 
інтенсивності дій. Чим вища інтенсивність інформаційних дій, тим менший час необхідний 
для його оцінки. Наприклад в звичайних умовах, найбажаніше проводити аналіз 
інформаційних дій за календарний рік. 

Фахівці академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного А. Романішин 
та О. Куцька зазначають, що “необхідно враховувати повну необізнаність широких верств 
населення про форми, методи, прийоми, засоби інформаційно-психологічного впливу”. 
Більш того, необхідно зважати на розподілення політичних поглядів однорідними групами, 
які не мають чіткої залежності від існуючої влади (це стосується як представників своєї 
країни, так і, щонайменше, суміжних країн). Сюди слід віднести національні меншини; 
релігійні, студентські братства, фанатів тощо”. Дійсно, національні меншини та ісламський 
фактор на сучасному етапі набуває все більшого значення. На думку автора дослідники має 
рацію, та як більшість населення не розуміють процесів які відбуваються навколо та легко 
підпадають під маніпуляцію свідомістю. 

В ході проведення першої черги анкетування до першого розділу, який визначає 
інформаційно-психологічну складову, О. Ананьїн вважає необхідним додати: 

− зростання кількості інформаційних продуктів вітчизняних ЗМІ, будь-якої власності, 
пацифіського характеру, що негативно впливає на суспільну свідомість населення та 
особового складу військових формувань, що робить державу вразливою до зовнішньої та 
внутрішньої воєнної загрози; 

− активізація іноземно-налаштованих громадських формувань та організацій у 
прикордонних регіонах держави, що негативно впливають на свідомість українських 
громадян, що у свою чергу, призводять до появи сепаратистських рухів. 

Співробітник Військового інституту Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (ВІКНУ) М. Онищук, до переліку деструктивних інформаційних дій додає, 
“надання вітчизняними (іноземними) ЗМІ викривленої інформацій щодо: 

− історичного минулого і взаємовідносин між державами, особливо з сусідами, 
підтасовування фактів, подій, конфліктних ситуацій; 

− активізація діяльності релігійних громад і недержавних зарубіжних організацій; 
− популяризації і формування іміджу лідерів впливу зарубіжних країн; 
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− культурних і державних цінностей населення сусідніх держав, пріоритетів 
національно-етнічних меншин”. На думку експерта період часу дослідження залежить від 
систематизації видів інформаційних дій за їх змістом і потребує розділу по термінам. 

Жарков Я.М., начальник кафедри зарубіжної воєнної інформації ВІКНУ, до переліку 
інформаційних дій, за яким визначається рівень негативного інформаційного впливу, додає: 

1) психологічні дії (ІПсо) проти суб’єктів, що приймають рішення, політичної 
(економічної) дестабілізації; 

2) зростання кількості вітчизняних ЗМІ, які мають іноземних власників: 
− велика увага до подій всередині країни з боку іноземних ЗМІ та міжнародних 

установ, створення різноманітних наглядових консультаційних та радчих органів з боку 
іноземних держав; 

− культурна експансія іноземних держав, пересиченість режиму інформаційних послуг 
продукцією іноземного виробництва, нав’язування іноземних інформаційних технологій та 
перешкоджання створенню та впровадженню власних; 

3) посилення зовнішнього інформаційного впливу на декілька окремих верств 
населення, і в першу чергу на національні меншини у місцях компактного проживання. 

Котвицький В. , фахівець з ВІКНУ, запропонував додати до переліку інформаційних 
дій реформування (посилення) структури системи інформаційної політики та 
інформаційного забезпечення держави та Збройних Сил в цілому. 

До поширення погроз до керівного складу, командирів (начальників) військових частин 
і підрозділів стосовно силових дій до безпосередньо їх членів сімей, експерт вважає 
доцільним додати, розповсюдження негативної інформації щодо наявності міграційних 
процесів у районах з дестабілізованою обстановкою та нездатність державних органів до 
стабілізації ситуації та належного соціального захисту населення. 

Клименко В., Каленчук О. (ВІКНУ), зазначають, що до запропонованих інформаційних 
процесів необхідно додати “формування полярних оцінок та протистояння різних силових 
структур воєнної організації держави”. Дійсно, протистояння силових структур не 
найкращим чином віддзеркалюється на понятті “національна безпека”. Більш того, що 
враховуючи досвід подій в Криму по проведенню АТО, слід звернути увагу на: 

− заклики до участі в антидержавницьких виступах незаконно проголошеної влади 
Криму, так звані ДНР, ЛНР; 

−  розпалення протиріч між різними соціально-етнічними групами у військових 
колективах; 

−  підрив бойового духу на МПС о/с військових частин (проведення блокування в/ч, 
залякування, викрадення командирів в/ч); 

−  спонукання військовослужбовців до дезертирства. Більш того, дослідник вважає, що 
потрібно повернутися до аналізу та врахувати особливості проведення інфомаційно-
психологічних акцій Російської Федерації проти України в поточному році.  Тобто існує 
необхідність у доповненні переліку інформаційних дій, за яким визначається рівень 
негативного інформаційного впливу. 

Автор наголошує на тому, що існує необхідність у врегулюванні державою питання 
щодо використання соціальних медіа та здійснення впливу на індивідуальну та суспільну 
свідомість за їх участі, а також поширення недостовірної інформації з метою підриву 
морально-психологічного стану в суспільстві. 

Таким чином, враховуючи вище зазначені висновки експертів при проведенні 
анкетування, доцільно доповнити запропонований в анкеті перелік інформаційних дій, за 
яким визначається рівень інформаційного впливу на особовий склад військ (сил)  та органи 
військового управління.  

На другому етапі експертам було поставлене наступне питання «Який, на Ваш погляд, 
негативний вплив на морально-психологічний стан особового складу військ (сил) матимуть 
інформаційні процеси (дії), якщо вони спостерігаються в інформаційному просторі держави». 
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Кожну позицію було запропоновано оцінити по шкалі від 0 до 100 балів (10%). Для того, щоб 
визначити вагову оцінку кожної із позицій , всі данні були зведені в таблицю (табл. 1).  

Таблиця 1 

№ Види інформаційних процесів (дій) усього % 

1 Поширення ЗМІ* повідомлень про нові досягнення у воєнно-
технічній сфері у віддаленій країні. 

235 1,2% 

2 Поширення ЗМІ повідомлень про нові досягнення у воєнно-
технічній сфері у сусідній країні. 

467 2,4% 

3 Повідомлення (коментарі) ЗМІ щодо можливих намірів агресивного характеру з боку 
певних суб’єктів, що може мати негативні наслідки для інформаційної 
інфраструктури воєнної сфери, обороноздатності держави та національної безпеки 
загалом: 
а) держав; 733,5 3,8% 
б) окремих організацій;  303,5 1,6% 

  
  
  в) окремих неофіційних осіб. 209 1,1% 

Повідомлення ЗМІ про заяви офіційних осіб щодо можливих намірів агресивного 
характеру, які можуть мати негативні наслідки для інформаційної інфраструктури 
воєнної сфери, обороноздатності держави та національної безпеки загалом: 
а) іноземних ЗМІ про агресивні заяви офіційних осіб віддалених 
держав;  

282 1,5% 

б) іноземних ЗМІ про агресивні заяви офіційних осіб сусідніх 
держав;  

622 3,2% 

в) національних ЗМІ про агресивні заяви офіційних осіб 
віддалених держав;  

304 1,6% 

4 
  
  
  
  

г) національних ЗМІ про агресивні заяви офіційних осіб сусідніх 
держав.  

660 3,4% 

5 Отримання (наявність) достовірної інформації про наміри 
агресивного характеру віддалених держав, які можуть мати 
негативні наслідки для інформаційної інфраструктури воєнної 
сфери, обороноздатності держави та національної безпеки загалом.  

402 2,1% 

6 Отримання (наявність) достовірної інформації про наміри 
агресивного характеру сусідніх держав, які можуть мати негативні 
наслідки для інформаційної інфраструктури воєнної сфери, 
обороноздатності держави та національної безпеки загалом. 

865 4,5% 

Насичення вітчизняного інформаційного простору продукцією для впливу на 
індивідуальну та масову свідомість особового складу національних військових 
формувань (з боку іноземних ЗМІ, провокативних національних ЗМІ, непатріотичної 
частини населення власної держави) з метою послаблення їх готовності до оборони 
держави та погіршення іміджу збройних сил, а також військової служби шляхом: 
а) розповсюдження інформації (дезінформація або спотворення 
інформації), що дискредитує історичне минуле держави, її 
військово-політичне керівництво та збройні сили, технологічні 
можливості держави, її спроможність протистояти воєнним 
загрозам;  

780 4,0% 

б) поширення викривленої, недостовірної та упередженої 
інформації, яка дискредитує органи військового управління, 
керівний склад, діяльність військових частин і підрозділів, 
військову службу та військовий обов’язок;  

740 3,8% 

7 
  
  
  
  

в)  заклику до вигідних протиборчій стороні (зловмисних)  дій 612 3,2% 
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військового керівництва (штабів військових частин, командних 
пунктів, центрів управління, спеціалізованих армійських об’єктів 
інформаційної діяльності);  
г) підбурювання до суспільно-політичних, міжетнічних та 
міжконфесійних конфліктів серед особового складу військових 
формувань держави.  

557 2,9% 

Те ж саме за п.7 – із застосуванням противником спеціальних військових сил та 
засобів інформаційно-психологічного  впливу: 

8 

здійснення противником інформаційно-психологічного тиску на 
військовослужбовців через індивідуальні технічні засоби 
комунікації, а також родинні (дружні) зв’язки.  

740 3,8% 

Діяльність іноземних спецслужб, зокрема: 0   
– агентурні дії щодо примушення до прийняття рішень 
(діяльності), вигідних противнику (погрози, навіювання, 
переконання, підкуп тощо);  

540 2,8% 
9 
  
  

– прихована агітаційна підтримка опозиційних, етнічних та 
конфесійних рухів антидержавного характеру.  

582 3,0% 

10 Інформаційна діяльність існуючих опозиційних рухів, політичних 
партій,  об’єднань,  блоків з метою втягування особового складу 
військових формувань в політичні процеси у державі, зокрема в 
підтримку сепаратизму або зміни конституційного ладу 
(блокування військових частин, залякування, підбурювання, 
акцентовані заклики тощо).  

670 3,5% 

11 Поширення інформаційних продуктів вітчизняними ЗМІ 
(громадського спрямування, державних, приватних), які 
провокують загострення внутрішніх протиріч, напругу у 
суспільстві, а також пацифізм, нехтування національними 
культурними і державними цінностями, що негативно впливає на 
свідомість (підсвідомість) особового складу військових 
формувань.  

560 2,9% 

12 Те ж саме за п.12 суб’єктами блогосфери та соціальних мереж.  415 2,1% 
13 Пропаганда ворожих державі національних ідей через поширення 

науково-популярних і художніх фільмів, публіцистичних 
матеріалів, літератури, текстових музичних творів та творів 
образотворчого мистецтва, зокрема зарубіжного походження. 

600 3,1% 

14 Розповсюдження агітаційних матеріалів на користь протиборчої 
сторони в місцях дислокації частин і підрозділів військових 
формувань держави. 

515 2,7% 

15 Публічні прояви неузгодженості поглядів та дій воєнно-
політичного керівництва держави в кризових ситуаціях. 

670 3,5% 

16 Неупереджене розповсюдження національними ЗМІ, а також 
суб’єктами блогосфери та соціальних мереж інформації про 
наміри дій власних збройних сил.  

562 2,9% 

17 Умисне перешкоджання національним засобам теле- і 
радіомовлення (відключення, постановка радіозавад, блокування 
мереж тощо). 

587 3,0% 

18 Прояви мирного спротиву місцевого населення діям військ (сил) в 
місцях виконання ними бойових завдань (демонстрації протесту 
або підтримки ворожої сторони). 

690 3,6% 

19 Прояви агресивного спротиву місцевого населення діям військ 
(сил) в місцях виконання ними бойових завдань (протест із 

622 3,2% 
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застосуванням зброї). 
Власні спостереження військовослужбовцями результатів бойових дій: 
а) втрат противника;  400 2,1% 

20 
  
  б) втрат власних частин і підрозділів;  800 4,1% 

21 Невідповідність офіційної інформації в національних ЗМІ реальній 
картині бойових дій. 

735 3,8% 

Усього  19397 100,0% 
 

Результати проведеного квантування рівнів інформаційно-психологічного впливу 
свідчать про наступне: найбільшого значення набуло питання щодо, “отримання (наявність) 
достовірної інформації про наміри агресивного характеру сусідніх держав, які можуть мати 
негативні наслідки для інформаційної інфраструктури воєнної сфери, обороноздатності 
держави та національної безпеки”. Більша частина експертів високо оцінили зазначену 
позицію і вона складає 4,5% від загальної вартості питань. Це є найвищим показником. 

Наступним важливим питанням є “насичення вітчизняного інформаційного простору 
продукцією для впливу на індивідуальну та масову свідомість особового складу 
національних військових формувань (з боку іноземних ЗМІ, провокативних національних 
ЗМІ, непатріотичної частини населення власної держави) з метою послаблення їх готовності 
до оборони держави та погіршення іміджу збройних сил, а також військової служби шляхом: 

а) розповсюдження інформації (дезінформація або спотворення інформації), що 
дискредитує історичне минуле держави, її військово-політичне керівництво та збройні сили, 
технологічні можливості держави, її спроможність протистояти воєнним загрозам”. Вагова 
оцінка зазначеного питання складає 4%. 

Дійсно, зазначені інформаційні процеси є актуальними для українського сьогодення. 
Розповсюдження інформації яка спотворює історичне минуле та закликає до патріотизму є 
досить суттєвою зброєю яку потрібно використовувати як додаткові інформаційні 
можливості держави щодо забезпечення національної безпеки. Але зазначені інформаційні 
дії, як свідчить експертне опитування, мають негативний характер і несуть в собі загрозу не 
тільки інформаційної, але і територіальної цілісності держави. 

Наступними інформаційними діями які мають суттєвий інформаційно-психологічний 
вплив є “повідомлення (коментарі) ЗМІ щодо можливих намірів агресивного характеру з 
боку певних суб’єктів (держав)”. За результатами експертного опитування її частка складає 
3.8%. 

Поряд с іншим, насичення вітчизняного інформаційного простору продукцією для 
впливу на індивідуальну та масову свідомість особового складу національних військових 
формувань (з боку іноземних ЗМІ, провокативних національних ЗМІ, непатріотичної частини 
населення власної держави) з метою послаблення їх готовності до оборони держави та 
погіршення іміджу збройних сил, а також військової служби “шляхом поширення 
викривленої, недостовірної та упередженої інформації, яка дискредитує органи військового 
управління, керівний склад, діяльність військових частин і підрозділів, військову службу та 
військовий обов’язок” складає 3.8%. Це свідчить про те, що інформація щодо стабільності 
державної влади та органів військового управління має безпосередній вплив на 
індивідуальну, масову свідомість, а також забезпечення національної безпеки. 

Крім зазначеного, “здійснення противником інформаційно-психологічного тиску на 
військовослужбовців через індивідуальні технічні засоби комунікації, а також родинні 
(дружні) зв’язки”, відповідно до таблиці 1, має таке ж значення − 3.8%. 

Стосовно інформаційно-психологічних дій які мають найменший вплив, то на думку 
експертів він здійснюється за допомогою: 

“повідомлення (коментарі)  ЗМІ щодо можливих намірів агресивного характеру з боку 
певних суб’єктів: в) окремих неофіційних осіб (1.1%) та окремих організацій” (1.6%). 
Зазначене свідчить, що повідомлення неофіційних осіб, які не мають відношення до 
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управління державою, не несуть загрози для більшості населення країни. Якщо зазначені 
повідомлення лунають від офіційних осіб держави, то це характеризується більшістю як 
пряма загроза з боку держави заявника. Крім того, заяви держави яка є членом військового 
блока,  або є занадто віддаленою від України не несе загрози,  так як не має змоги діяти 
самостійно, без згоди блока або союзу. 

В той же час, поширення ЗМІ повідомлень про нові досягнення у воєнно-технічній 
сфері у віддаленій країні займають трохи більше − 1.2%.  Таким чином,  інформаційні дії,  
щодо намірів віддаленої країни не мають вагомого інформаційно-психологічного впливу на 
свідомість особи та не несуть суттєвої зовнішньої загрози.   

Крім того, “повідомлення ЗМІ про заяви офіційних осіб щодо можливих намірів 
агресивного характеру, які можуть мати негативні наслідки для інформаційної 
інфраструктури воєнної сфери, обороноздатності держави та національної безпеки загалом:  

а) іноземних ЗМІ про агресивні заяви офіційних осіб віддалених держав (1.5%). 
в) національних ЗМІ про агресивні заяви офіційних осіб віддалених держав (1.6%)”. 
Як показує дослідження шляхом експертного опитування, інформаційні повідомлення 

що лунають зі сторони відділених держав не мають суттєвого впливу на свідомість. На нашу 
думку, саме неможливість одноосібної агресії країни яка є членом європейського союзу чи 
НАТО зменшує ризик реальної загрози національної безпеки нашої країни. 

Начальник відділу науково-дослідного інституту державної прикордонної служби 
України І. Кукін, оцінюючи рівень негативного інформаційно-психологічного впливу на 
особовий склад військ (сил) вважає, що існує певна модель «Управління, людина, підрозділ, 
органи».  

Пропонуючи зазначену модель, дослідник зазначає, що головною ланкою в цій моделі є 
мотивація людини до певних дій. Тобто, вища ланка, виконуючи всі функції управління, що 
пов’язані з організацією, координацією та плануванням забезпечують контроль над нищою 
ланкою. Але, саме мотивація, яка залежить першу чергу від самомотивації особистості, 
визначає наскільки ефективно буде реалізовано блок функцій зазначеної моделі. 

По друге, для вирішення проблеми оцінювання рівня негативного інформаційно-
психологічного впливу на особовий склад необхідно більше уваги приділити саме 
дослідженню мотивації особистості та інформації, яку вона сприймає. Тобто, інформаційний 
вплив на особистість визначає її прагнення та потребує більш чіткого визначення. Таким 
чином, запропонована на другому етапі анкета, має бути спрямована на особистість. Так як 
можливо існування такої мотивації особистості,  що її поведінка не залежатиме від 
організації, забезпечення та контролю за її діяльністю.  

Висновки. Під час проведення експериментальних досліджень, було залучено ряд 
експертів наукових установ України, таких як: Київський університет імені Тараса 
Шевченка, науково-дослідний інститут державної прикордонної служби України, 
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Академії 
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Методом експертних оцінок було 
визначено показники та критерії оцінювання рівня деструктивного інформаційного впливу 
на елементи інформаційної інфраструктури воєнної сфери. 

З’ясовано, що інформаційні процеси які пов’язані з розповсюдженням інформації яка 
спотворює історичне минуле та закликає до патріотизму є досить суттєвою зброєю яку 
потрібно використовувати як додаткові інформаційні можливості держави щодо 
забезпечення національної безпеки. Зазначені інформаційні дії, як свідчать експериментальні 
дослідження, мають негативний характер і несуть в собі загрозу не тільки інформаційній, але 
і територіальній цілісності держави. Крім того, встановлено, що інформаційні дії, щодо 
намірів віддаленої країни не мають вагомого інформаційно-психологічного впливу на 
свідомість особи. 

На нашу думку, напрям, який потребує подальшого дослідження полягає в аналізі 
чинників, які визначають ефективність діяльності та оптимізацію її результатів, тобто 
використання Закону Парето (принцип 20/80). В зазначеному контексті необхідно зауважити, 
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що саме ефективність, а не кількість проведених дій, що спрямовані на протидію 
інформаційно-психологічному впливу на особовій склад військ (сил) та органи військового 
управління, може вважатися успішною.  
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КВАНТОВАНИЕ УРОВНЕЙ ДЕСТРУКТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ УКРАИНЫ 
 
Определены показатели и критерии оценки уровня деструктивного информационного 

воздействия на элементы информационной инфраструктуры военной сферы, проведено весовое 
оценивания информационных процессов (действий). Осуществлено квантование уровней 
негативного информационно-психологического воздействия и выяснено, что информационные 
процессы, связанные с распространением информации, которая искажает историческое 
прошлое есть достаточно существеннім оружием, которое необходимо использовать как 
дополнительные информационные возможности государства для обеспечения национальной 
безопасности. Проведены экспериментальные исследования, которые свидетельствуют о 
негативном характере информационных действий, несущих в себе угрозу не только 
информационной, но и территориальной целостности государства. 

Ключевые слова: информационные процессы (действия), негативное информационно-
психологическое воздействие, военная сфера, весовое оценивание, национальная безопасность, 
информационная безопасность. 

 
Ph.D. Turchenko Yu.V. 

QUANTIZATION OF THE DESTRUCTIVE INFORMATION ACTIONS’ LEVELS IN THE 
INFORMATION SPACE OF UKRAINE 

 
Authors have defined indicators and criteria for evaluation of the destructive information impact on 

components of information infrastructure within defence sector, conducted profound evaluation of 
information processes (actions). Quantization of the negative information and psychological impacts’ 
levels was conducted and it was found out that information processes related to the dissemination of 
information which distorts historical past is a significant weapon to be used as additional information 
capacity of the state to ensure national security. Experimental studies have been conducted to show 
negative nature of information actions that carry a threat for not only information, but also the territorial 
integrity of the state.  

Keywords: information processes (actions), negative information and psychological impact, defence 
sector, profound evaluation, national security, information security.  
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОБРОБКИ КОРПОРАТИВНИХ ДАНИХ В СИСТЕМАХ  
ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

 
У статті на основі проведених досліджень науково-методологічного характеру 

сформульовані основні ознаки та концепції збереження і представлення даних в системах 
інтелектуальної підтримки прийняття рішень масштабу корпоративного підприємства  

Ключові слова: сховища даних, інтелектуальні системи, системи підримки прийняття 
рішень, корпоративні системи 

 
Вступ. Еволюція засобів обчислювальної техніки, застосовуваних в управлінні 

економікою, спрямована на створення систем, які реалізують функції штучного інтелекту: 
експертні системи реального часу, системи підтримки прийняття управлінських рішень 
(СППР), інтелектуальні аналітико-інструментальні пакети, тощо.  

Розмаїття означень систем підтримки прийняття рішень відбиває широкий діапазон 
різних форм,  розмірів,  типів СППР.  СППР набули широкого застосування в економіці 
передових країн світу, причому їх кількість постійно зростає. На рівні стратегічного 
управління використовується ряд СППР, зокрема, для довго- середньо- і короткострокового, 
а також фінансового планування. Орієнтовані на операційне управління СППР 
застосовуються у галузях маркетингу (прогнозування та аналіз збуту, дослідження ринку 
цін), науково-дослідних та конструкторських роботах.  

Постановка завдання. СППР присутні в будь-якій управлінській інформаційній 
системі. Тому,  до задачі створення системи підтримки прийняття управлінських рішень 
організації приступають відразу після придбання обчислювальної техніки і установки 
програмного забезпечення. При розвитку бізнесу, впорядкування структури організації і 
налагодження міжкорпоративних зв'язків, проблема розробки і упровадження СППР стає 
особливо актуальною. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним з раціональних підходів до 
постановки задачі розробки системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень масштабу 
корпоративного підприємства є підхід, орієнтований на інтеграцію двох зв'язаних 
інформаційних технологій: технології побудови інформаційних сховищ і технології 
інтелектуального аналізу даних. 

СППР проводить аналіз причинних зв’язків помилок, визначає їх залежність від інших 
факторів та розробляє рекомендації з їх усунення. Такий підхід дозволяє запобігти складних 
та тривалих обчислень, характерних для традиційних методів аналізу, а замість них 
скористуватися накопиченими знаннями про можливі причини помилок.  

В області інформаційних технологій завжди співіснували два класи систем [1]:  
1) системи, орієнтовані на операційну (транзакційну) обробку даних. В англомовній 

літературі вони часто називаються терміном OLTP (On-Line Transaction Processing) - 
оперативна транзакційна обробка, у противагу OLAP - оперативній аналітичній обробці або 
терміном “системи обробки даних” (СОД);  

2) системи, орієнтовані на аналітичну обробку даних - системи підтримки прийняття 
рішень (СППР), або Decision Support Systems (DSS).  

На перших стадіях інформатизації завжди потрібно навести порядок саме в процесах 
повсякденної рутинної обробки даних, на що й орієнтовані традиційні СОД, тому 
випереджувальний розвиток систем цього класу цілком закономірний. СППР є вторинними 
стосовно них.  Часто виникає ситуація,  коли дані в організації накопичуються в ряді 
незв'язаних СОД,  багато в чому дублюючи один одного,  але не будучи ніяк погоджені.  У 
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такому випадку достовірну комплексну інформацію одержати практично неможливо, 
незважаючи на її удаваний надлишок.  

За критерієм режиму аналізу даних інформаційно-аналітичні системи підрозділяються 
на дві категорії:  

1) статичні, що включають визначений набір сценаріїв обробки даних і складання звітів 
(інформаційні системи керівника - ІСК);  

2) динамічні, що підтримують побудову і виконання нерегламентованих запитів і 
формування звітів довільної форми.  

СППР, створювані в розрахунку на безпосереднє використання особами, що приймають 
рішення, являються надзвичайно простими в застосуванні, але жорстко обмеженими у 
функціональності.  Такі статичні СППР ,  або Інформаційні системи керівника (ІСК)  [2,  3]  -  
містять у собі певні множини запитів і, будучи задовільними для повсякденної роботи, 
нездатні відповісти на всі питання до існуючих даних, виникаючих при прийнятті рішень. 
Результатом роботи такої системи, як правило, є багатосторінкові звіти. Таким чином, 
зовнішня простота статичних СППР, за яку активно бореться більшість замовників 
інформаційно-аналітичних систем, обертається втратою гнучкості.  Узагальнена структурна 
модель СППР представлена на рис.1. 
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Рис. 1. Структурна модель СППР корпоративного підприємства 
 

Динамічні СППР, навпаки, орієнтовані на обробку нерегламентованих запитів 
аналітиків до даних. Робота аналітиків з цими системами полягає в інтерактивній 
послідовності формування запитів і вивчення їх результатів, кожний з яких може породити 
нову серію запитів.  Але динамічні СППР можуть діяти не тільки в області оперативної 
аналітичної обробки (OLAP), підтримка прийняття управлінських рішень на основі 
накопичених даних може виконуватися в трьох базових сферах: 

- сфера деталізованих даних - це сфера дії більшості систем, націлених на пошук 
інформації. У більшості випадків реляційні СУБД відмінно справляються з виникаючими тут 
задачами. Загальновизнаним стандартом мови маніпулювання реляційними даними є SQL. 
Інформаційно-пошукові системи, що забезпечують інтерфейс кінцевого користувача в 
задачах пошуку деталізованої інформації, можуть використовуватися в якості надбудови як 
над окремими системами обробки даних (СОД), так і над сховищем даних  (СД)  у цілому; 
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- сфера агрегованих показників. Комплексний погляд на зібрану в сховище даних 
інформацію, її узагальнення і агрегація, гіперкубічне представлення та багатомірний аналіз є 
задачами систем оперативної аналітичної обробки даних (OLAP). Тут можна або 
орієнтуватися на спеціальні багатомірні СУД, або залишатися в рамках реляційних 
технологій.  В другому випадку заздалегідь агреговані дані можуть збиратися в БД 
зіркоподібного виду, або агрегація інформації може вироблятися в процесі сканування 
деталізованих таблиць реляційної БД; 

- сфера закономірностей. Інтелектуальна обробка виконується методами 
інтелектуального аналізу даних (ІАД), головними задачами яких є пошук функціональних і 
логічних закономірностей у накопиченій інформації, побудова моделей і правил, що 
пояснюють знайдені аномалії і прогнозують розвиток деяких процесів.  

Метою побудови корпоративного сховища даних (data warehouse) є інтеграція, 
актуалізація й узгодження оперативних даних з різнорідних джерел для формування єдиного 
несуперечливого погляду на об'єкт управління в цілому. При цьому в основі концепції 
сховищ даних лежить визнання необхідності поділу наборів даних, використовуваних для 
транзакційної обробки, і наборів даних, застосовуваних у системах підтримки прийняття 
рішень. Такий поділ можливий шляхом інтеграції роз'єднаних у СОД і зовнішніх джерелах 
деталізованих даних у єдиному сховищі, їхнього узгодження і, можливо, агрегації. В. Інмон, 
автор концепції сховищ даних, визначає такі сховища як предметно-орієнтовані, інтегровані, 
немінливі, підтримуючі хронологію набори даних, організовані з метою підтримки 
управління, покликані виступати в ролі єдиного джерела істини, що забезпечує менеджерів і 
аналітиків достовірною інформацією, яка необхідна для оперативного аналізу і підтримки 
прийняття рішень.  

Сховище даних являє собою послідовність моментальних знімків корпоративної 
інформації через визначені, заздалегідь задані, проміжки часу. Воно може поповнюватися 
щодня, щотижня або щомісяця - це визначається в процесі його організації. Початкові дані 
для сховища надходять із БД, що підтримують різні бізнес-процеси компанії, а також із 
зовнішніх джерел. Вхідні дані попередньо повинні бути оброблені, щоб протиріччя 
реального часу не перешкоджали використовувати інформацію. Інформація цього типу 
дозволяє аналізувати тенденції або стан на визначений момент часу. Історичний погляд на 
події має велике значення для прийняття перспективних рішень.  

Середовище сховища даних – це складний конгломерат різноманітних інструментів і 
функцій, що реалізують безперервний процес створення, експлуатації, поступового 
розширення і зміни інформаційного складу. Основними компонентами такого середовища є 
програми доступу до джерел даних, інструменти перетворення оперативних і зовнішніх 
даних, бази даних сховища, програма керування сховищем (адміністратор).  

Концепція сховищ даних припускає не просто єдиний логічний погляд на дані 
організації, а дійсну реалізацію єдиного інтегрованого джерела даних. Альтернативним, 
стосовно цієї концепції, способом формування єдиного погляду на корпоративні дані є 
створення віртуального джерела, що спирається на розподілені бази даних різних СОД. При 
цьому кожний запит до такого джерела динамічно транслюється в запити до вихідних баз 
даних, а отримані результати узгоджуються, зв'язуються, агрегуються і повертаються до 
користувача. Однак, при цьому такий спосіб має ряд істотних недоліків:  

- час обробки запитів до розподіленого сховища значно перевищує відповідні 
показники для централізованого сховища. Крім того, структури баз даних СОД у високому 
ступені нормалізовані, тому в аналітичному запиті до них потрібно звернення до великого 
числа таблиць, що також приводить до зниження швидкодії.; 

- інтегрований погляд на розподілене корпоративне сховище можливий тільки при 
виконанні вимоги постійного зв'язку всіх джерел даних у мережі.  Таким чином,  тимчасова 
недоступність хоча б одного з джерел може або зробити роботу ІС неможливою, або 
привести до помилкових результатів; 
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- виконання складних аналітичних запитів над таблицями СОД споживає великий 
обсяг ресурсів сервера БД і приводить до зниження швидкодії СОД, що неприпустимо, тому 
що час виконання операцій у СОД часто досить обмежений; 

- різні СОД можуть підтримувати різні формати і кодування даних, дані в них можуть 
бути неузгоджені. Дуже часто на одне й те саме питання може бути отримано кілька 
варіантів відповіді, що може бути зв'язане з несинхронністю моментів відновлення даних, 
відмінностями в трактуванні окремих подій, понять і даних, зміною семантики даних у 
процесі розвитку предметної області, помилками при введенні, утратою фрагментів архівів і 
т.д. У такому випадку ціль - формування єдиного несуперечливого погляду на об'єкт 
керування - може не бути досягнута; 

- головним же недоліком варто визнати практичну неможливість огляду тривалих 
історичних послідовностей, тому що при фізичній відсутності центрального сховища 
доступні тільки ті дані,  що на момент запиту є в реальних БД зв'язаних СОД.  Основне 
призначення СОД - оперативна обробка даних, тому вони не можуть зберігати дані за 
тривалий (більш декількох місяців)  період;  у міру старіння дані вивантажуються в архів і 
віддаляються з транзакційної БД. Що стосується аналітичної обробки, то тут  саме найбільш 
цікавий погляд на об'єкт управління в історичній  перспективі.  

Сховище даних функціонує у такий спосіб: за заданим регламентом в нього збираються 
дані з різних джерел -  баз даних систем оперативної обробки.  У сховищі підтримується 
хронологія: нарівні з поточними зберігаються історичні дані з указанням часу, до якого вони 
відносяться. У результаті необхідні дані про об'єкт управління збираються в одному місці, 
приводяться до єдиного формату, узгоджуються і, у ряді випадків, агрегатуються до 
мінімально необхідного рівня узагальнення.  

Спрощеним варіантом корпоративного сховища даних можуть бути вітрини даних, що 
містять інформацію, яка відноситься до окремих аспектів діяльності організації. Концепція 
вітрин даних була запропонована у 1991 році [4]. При цьому головна ідея полягає в тому, що 
вітрини даних містять тематичні підмножини заздалегідь агрегованих даних, за розмірами 
набагато меншими, чим загальне корпоративне сховище даних, і, тим самим вимагають 
менш продуктивної техніки для їх підтримки. У 1994 році M. Демарест  запропонував 
об'єднати дві концепції і використовувати сховище даних у якості єдиного інтегрованого 
джерела для численних вітрин даних. У такому варіанті корпоративна інформаційно-
аналітична система має трирівневу структуру:  

- загальнокорпоративне централізоване сховище даних;  
- тематичні вітрини даних на рівні підрозділів;  
- робочі місця кінцевих користувачів.  
Розглянута концепція орієнтована винятково на збереження, а не на обробку 

корпоративних даних. Вона не визначає архітектуру цільових аналітичних систем, а тільки 
створює поле діяльності для їх функціонування, концентруючи увагу на вимогах до даних. 
Таким чином, вона залишає свободу вибору в усьому, що стосується способів представлення 
даних у цільовому сховищі (наприклад, реляційний, багатомірний) та режимів аналізу даних 
сховища. Для того, щоб існуючі сховища даних сприяли прийняттю управлінських рішень, 
інформація повинна бути представлена аналітику у потрібній формі, тобто він повинен мати 
розвинуті інструменти доступу до даних сховища та їх обробки.  

Висновки.  Створення СППР на основі СД – складний та важливий процес, що вимагає 
знання бізнесу, програмно-технічного інструментарію і досвіду виконання корпоративних 
проектів.  Разом з тим впровадження подібних систем може дати переваги в бізнесі,  які 
будуть тим відчутніші, чим раніше організація почне створення СППР. За прогнозами 
консалтингової фірми Gartner Group, до 2015 року приблизно 90-95% компаній 
використовуватимуть СППР.  

Значущість інформаційних систем подібного рівня признається і представниками 
більшості вітчизняних компаній. Проте через низку обставин, ініціативні або замовлені 
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роботи по розробці та впровадженню СППР ведуться часто достатньо безсистемно,  в 
основному в двох напрямках:  

· закупівля і тестування різноманітних продуктів, що використовуються при створенні 
СППР і СД ; 

· підвищення продуктивності існуючих систем за рахунок локального 
перепроектування структури зберігання або використання сучасніших програмних засобів.  
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ДЕОНТОЛОГІЧНА СКЛАДОВА КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ У 
СПЕЦИФІЧНИХ УМОВАХ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
У статті робиться спроба визначення деонтологічна складова компетентнісного 

навчання у специфічних умовах вищих військових навчальних закладів. Аналізуються специфічні 
умови навчання у вищих військових навчальних закладах, визначаються місце і роль 
деонтологічного виховання тих, хто навчається. 

Встановлено, що професіональна діяльність фахівців включає деонтологічну домінанту, 
яка реалізується в глибокому сприйнятті професійного та людського обов’язку, у високий 
професіональній та морально-етичній відповідальності та формується в подальшому у 
деонтологічну культуру. 

Ключові слова: компетентнісне навчання, специфічні умови вищих військових навчальних 
закладів, деонтологічне виховання, деонтологічна домінанта, деонтологічна культура. 

 
Вступ. Військова педагогіка як наука існує вже досить довгий час, а історія її 

становлення сягає в глибину ХІХ та ХХ століть. Спочатку маючи стихійний характер, 
військова підготовка поступово набувала усвідомлених рис, що знайшло своє відображення в 
численних статутах і положеннях, основна ідея яких полягала у необхідності регулярного 
навчання і постійного виховання військових, до яких висувалися вимоги чесно захищати 
свою країну,  знати своє місце в бою,  володіти зброєю і бути готовим віддати своє життя за 
Батьківщину.  

Постановка завдання. В статті проаналізовано історіографія даної проблеми, окремі 
питання якої досліджували видатні українські та іноземні вчені, зокрема Балашова С.П. [4,3], 
Васильєв С.П. [3], Дубровинський Г.Р. [3], Ефремов О.Ю. [10], Кирик В.Л. [4], Лисюк С.Г. 
[4], Науменко M.I. [2], Нещадим М.І. [1], Страва Т. [8] та Ягупов В.В. [1, 2] та ін. 

Результати дослідження. У своєму сучасному вигляді в Україні військова педагогіка 
як наука і навчальна дисципліна має грунтовну історію і пов'язана із зусиллями низки 
вищеназваних науковців. Зокрема, видатний теоретик і організатор української військової 
освіти генерал М.І. Нещадим виділяє три періоди становлення й розвитку системи військової 
освіти в Україні. Протягом першого періоду (1991-1993 рр.) було започатковано 
«…створення системи військової освіти в Україні та забезпечення ступеневої військової 
освіти; сформовано Перелік спеціальностей і спеціалізацій підготовки військових фахівців; 
структуровано мережу військових навчальних закладів». Протягом другого періоду (1994-
1996 рр.) «…здійснено науково-методичне забезпечення навчального процесу за новими 
програмами; організовано підготовку у цивільних вищих навчальних закладах військових 
фахівців; …визначено нові концептуальні підходи до інтеграції військової і цивільної освіти  
та нормативне забезпечення цього процесу; розгорнуто наукові дослідження з психолого-
педагогічних проблем військової освіти; вдосконалено систему управління, розроблено і 
впроваджено централізовані, регіональні і локальні автоматизовані комп’ютерні мережі 
управління підготовкою військових фахівців; здійснено дієві заходи щодо підвищення 
військової та виконавчої дисципліни, організації служби військ». Протягом третього періоду 
(1997-2002 рр. ) «… створено єдину систему військової освіти (далі – СВО) України; 
теоретично обґрунтовано положення щодо інтеграції військової і цивільної освіти ; 
оптимізовано мережу військових навчальних закладів, кафедр військової підготовки; введено 
у дію новий Перелік спеціальностей і спеціалізацій підготовки військових фахівців; 
визначено зміст військової освіти на основі загальнодержавних освітніх стандартів; 
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удосконалено правові засади функціонування СВО; створено інфраструктуру підготовки 
педагогічних і науково-педагогічних кадрів для СВО; розроблено Концепцію інформатизації 
військової освіти; підвищено ефективність комплексних науково-методичних досліджень з 
проблем військової освіти; розширено міжнародне співробітництво у сфері військової освіти; 
вдосконалено управління СВО; розвинуто матеріально-технічну базу військових навчальних 
закладів.» [1]. При цьому вища військова освіта здійснюється на трьох рівнях: тактичному, 
оперативно-тактичному та оперативно-стратегічному, який здійснює підготовку командирів 
вищої командної ланки. Набутий за роки незалежності досвід підготовки військових фахівців 
показав необхідність їх коригування на засадах системного і компетентнісного підходу. При 
цьому державний стандарт освіти складається з трьох компонентів: кваліфікаційна 
характеристик військового фахівця, нормативна частина змісту освіти, яка встановлюється 
державою і кваліметрия кваліфікаційного рівня випускника, а системна модель військового 
фахівця за визначеними спеціальністю (спеціалізацією), кваліфікацією, терміном навчання 
передбачає інтегральну єдність освітньо-кваліфікаційних вимог на основі компетентнісного 
підходу [2].  

Однак, військова педагогіка, незважаючи на широту охоплених нею проблем, не 
охоплює всього кола проблем, пов'язаних з компетентістним підходом до деонтологічної 
підготовки фахівців для подальшої служби на посадах офіцерського (сержантського, 
старшинського) або начальницького складу з метою задоволення потреб Збройних Сил 
України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а ще згідно 
вимог зазначених у новому Законі України «Про вищу освіту» від 1.07.2014 р. [3]. (далі-
Законі) для Міністерства внутрішніх справ України, центральних органів виконавчої влади із 
спеціальним статусом, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, 
центрального органу виконавчої влади,  що реалізує державну політику у сфері охорони 
державного кордону, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. 

Тому для дослідження проблем деонтологічної підготовки у вищих військових 
навчальних закладах доцільно виявити ті специфічні умови навчання, які в реальності є 
загальними для тих вищих навчальних закладів, які належать широкому колу міністерств, 
відомств та інших державних утворень відповідно до Закону [3]. 

Спроби виявити специфіку військової освіти робилися неодноразово. Військова 
педагогіка,  як вона розумілася вченими і педагогами вищої школи до прийняття Закону 
України «Про вищу освіту» від 1.07.2014 р. [3], покликана була забезпечувати педагогічними 
засобами бойову підготовку і бойову готовність збройних сил шляхом освоєння військовим 
контингентом тактичних засобів та методів бойового застосування зразків озброєння і 
військової техніки. 

Специфічні умови при цьому виражалися в тому, що навчання проводилося на 
полігонах, маневрах, у навчальних польотах й класах, на тренажерах та безпосередньо на 
зразках озброєння та військової техніки. Такі умови навчання є небезпечними для життя і 
здоров'я тих, хто навчається, і вимагає від них певних морально-вольових якостей і 
мотивацій. Але ці умови не є загальними для всього кола вищих військових навчальних 
закладів, що окреслені Законом [3]. Коло вищих військових навчальних закладів було значно 
розширено. До їх числа були включені вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку 
фахівців для подальшої служби на посадах начальницького складу не лише Збройних Сил 
України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а й 
Міністерства внутрішніх справ України, центральних органів виконавчої влади із 
спеціальним статусом, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, 
центрального органу виконавчої влади,  що реалізує державну політику у сфері охорони 
державного кордону, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. 

У нових умовах на перше місце стає той факт,  що випускники таких навчальних 
закладів повинні бути готові жертвувати своїм життям і здоров'ям заради цілісності і безпеки 
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країни, прав, життя і здоров'я її громадян [4]. Всі специфічні умови навчання у вищих 
військових навчальних закладах повинні підкорятися саме цим принципом, повинні 
формувати такі компетенції, які забезпечують реалізацію цього принципу. При цьому, 
безумовно, однією із специфічних умов залишається те, що існує підвищена небезпека для 
тих, хто навчається, під час проведення практичних прав і тактичних занять. 

Важливою специфічною умовою навчання у вищих військових навчальних закладах є 
те, що тим, хто навчається там, стають відомими тактичні методи та спеціальні засоби, які є 
предметом військової таємниці. Збереження військової таємниці вимагає від її власників 
певних морально-психологічних якостей. Абсолютно очевидним є те, що саме ця умова є 
загальним для всіх студентів у вищих військових навчальних закладах. 

Ці особливості навчання у вищих військових навчальних закладах пред'являють високі 
вимоги щодо дисципліни.  Такі вимоги не йдуть в жодне порівняння із вимогами до 
дисципліни у цивільних вищих навчальних закладах і в цивільному суспільстві. Адже саме 
висока дисципліна забезпечує безпеку під час поводження з озброєнням і військовою 
технікою, на полігонах, тренажерах в навчальних класах. Одночасно високий рівень 
дисципліни є запорукою збереження військової, державної та службової таємниці. Існує 
навіть термін «військова дисципліна», який повною мірою застосовується до тих, хто 
навчається у вищих військових навчальних закладах. Тому високі вимоги до дисципліни є 
специфічним умовою навчання у вищих військових навчальних закладах. 

Перехід до навчання в умовах високих вимог до дисципліни, усвідомлення своєї 
високої ролі в якості захисників держави і громадян вимагає для тих, хто навчається у вищих 
військових навчальних закладах, певного етапу адаптації. З цією метою проживання та 
навчання у таких навчальних закладах часто повністю або частково проводиться на закритих 
територіях. В цьому випадку ті, хто навчаються, називаються курсантами. Студентам 
цивільних вищих навчальних закладів часом також необхідна адаптація. У цьому випадку 
говорять про набуття академічної зрілості. Академічна зрілість - це психологічна категорія, 
інтегральна цінність і показник готовності студентів до професійної діяльності, предмет 
самовдосконалення студента [9]. У процесі її набуття в цивільному вузі особистість засвоює 
норми, які варіативні, можливо, не завжди формально визначені і, в більшості випадків, такі, 
що не підтримуються системою санкцій. У процесі адаптації у військовому ВНЗ особистість 
засвоює норми, які імперативні, формально визначені, задані статутами і дисципліною і, у 
разі відхилення від них, такі, що караються системою санкцій. Розходження цивільними й 
військовими навчальними закладами в цьому сенсі настільки значні, що соціальні 
конструкти, сформовані у людини раніше, виявляються непридатними та безсилими перед 
необхідністю відтворювати моделі поведінки у військовому середовищі. Вони вимагають 
формування нових смислових конструктів, особливих трансформацій у свідомості 
особистості. Необхідність особливого періоду адаптації і вимушеним цим проживанням та 
навчанням в закритому середовищі також є специфічним умовою навчання у вищих 
військових навчальних закладах. 

Такі умови розривають зв'язки курсантів зі звичним середовищем, що сприяє 
формуванню специфічного клімату в курсантському середовищі. Було навіть введено 
поняття «курсантська субкультура», яка визначає особливості взаємовідносин 
військовослужбовців у вищих військових навчальних закладах [8]. При цьому під 
субкультурою розумілася система цінностей традиційної культури, яка була трансформована 
мисленням вузькою соціальною або професійною групою та одержала у зв'язку з цим 
своєрідне світоглядне забарвлення. Навчання в умовах формування особливої субкультури 
також слід віднести до специфічних умов навчання у вищих військових навчальних закладах. 

Вимоги військової дисципліни та наявність особливої субкультури породжує 
військовий етикет, який є продуктом багатовікових традицій у військовій середовищі. 
Віддання честі, ходіння строєм, життя за розкладом, форма одягу насправді є проявом 
військового етикету. Стосовно військового етикету, то саме він, на нашу думку, є чинником, 
який, з одного боку, будучи заснованим на принципах традицій і моралі, служить зміцненню 
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дисципліни, а, з іншого боку, будучи заснованим на ритуалах, дозволяє згладжувати ті гострі 
протиріччя, які виникають у службових та позаслужбових відносинах між 
військовослужбовцями в умовах закритої середовища. Курсанти вищих військових 
навчальних закладів складають особливу категорію. Їм притаманні основні ознаки 
юнацького віку: інтенсивність переживань, емоційна сприйнятливість, інтенсивний розвиток 
самооцінки, висока інтенсивність спілкування, агресивність і, разом з тим, романтизм, 
прагнення до вчинків, що вимагають напруги сил, подвигу та героїзму. Організація 
навчально-виховного процесу в таких колективах також може бути віднесена до 
специфічних умов навчання. 

Нарешті, найважливішою специфічною умовою навчання у вищих військових 
навчальних закладах, на нашу думку, є або, принаймні, повинно бути величезна роль 
деонтологічного виховання тих, хто навчається. Бо саме деонтологічне виховання може і 
повинно надавати інтегруючого впливу на педагогічний процес у вищих військових 
навчальних закладах України. Це означає, що специфіка існує реально, а, отже, робить 
певний вплив на всіх учасників навчально-виховного процесів у вищій військовій школі. 
Особливість,  специфіка вищої військової школи полягає в тому,  що під її комплексним 
впливом відбувається інтенсивний, суто особистісний, психологічно напружений процес 
трансформації особистості курсантів. 

На жаль, на думку більшості дослідників в даний час спостерігається прагнення до 
збереження традиційних форм навчання у військових вузах, що обумовлено колосальним 
військово-педагогічним досвідом, накопиченим багатьма поколіннями. При цьому 
традиційна форма навчання являє собою, насамперед авторитарну педагогіку вимог, при якій 
вчення вельми слабо пов'язане з внутрішнім життям тих, хто навчається, з їх різноманітними 
запитами і потребами, відсутні умови для виявлення індивідуальних здібностей і творчих 
проявів особистості. При цьому вважається, що тільки в умовах обмежень можна виробити 
необхідні якості військовослужбовців. 

Безсумнівна позитивна якість традиційної форми навчання полягає в тому, що вона 
дозволяє в короткий час виробити у бійця навички автоматизму бойового застосування 
зразків озброєння і військової техніки. Але в сучасних умовах, в умовах високої 
інтелектуалізації тактико-технічних характеристик озброєння і способів ведення бойових дій 
орієнтуватися тільки на автоматизм навичок вже не можливо. На перше місце стає мислення, 
творче застосування набутих навичок. 

Військова педагогіка в традиційному розумінні цього терміну - це галузь педагогічної 
науки, що має своєю метою, по-перше, забезпечення військово-педагогічного процесу 
навчання і виховання військовослужбовців і військових колективів, їх підготовку до 
військово-професійної діяльності та ведення бойових дій [11]. І, по-друге, формування у 
командного складу компетенцій, які забезпечують виконання ними високого рівня навчання і 
виховання військовослужбовців у ввірених їм колективах, особисту відповідальності за 
виконання посадових обов'язків. Цілком очевидно, що друга задача є пріоритетною у вищій 
військовій школі. 

Виховання в системі військової освіти є складовою національного виховання. Його 
головна мета - формування особистості військового фахівця, формування його світогляду, 
громадянської позиції, гармонійний розвиток громадян-патріотів, високопрофесійних 
військових спеціалістів, свідомих захисників Батьківщини. Метою національно-
патріотичного виховання також є формування у молодого покоління високої патріотичної 
свідомості, почуття любові до України, поваги до української історії, видатних пам’яток 
культури, вітчизняних історичних діячів.  

Сучасне розуміння патріотизму як складного соціально-філософського і психолого-
педагогічного явища характеризується різноманіттям форм і змісту. Соціально-філософське 
розуміння патріотизму як цінності нації і як духовної основи особистості дозволяє розкрити 
справжній зміст феномену військового і службового обов’язку. Істинний патріотизм є 
єдність духовності, громадянськості та соціальної активності випускника вищої військової 
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школи, що виявляється в усвідомленому і стійкому прагненні до професійного 
самовдосконалення щодо військової служби, виконання військового конституційного 
обов'язку щодо захисту інтересів Батьківщини. 

Суттєвим моментом є те,  яка саме світоглядна система приймається особистістю 
військовослужбовця в якості моделі самосвідомості, які ідеали виступають в якості 
орієнтирів. Однією з проблем є те, що в наш час рівень особистої, індивідуальної 
моральності людини, яка приходить у військове середовище, як правило, відповідає середнім 
етичним стандартам в соціумі. Військова ж професія вимагає набагато більшого. В результаті 
виникає феномен подвійного етичного стандарту. Зменшення впливу цього явища на 
особистість - є одна з істотних завдань військової педагогіки. Формування високої емоційно-
вольової стійкості й військово-професійної спрямованості вимагає подолання проблем, 
пов'язаних з негативними моральними стандартами в суспільстві. 

Тому професіональна діяльність фахівців цієї сфери неминуче включає деонтологічну 
домінанту,  що реалізується в глибокому сприйнятті ними свого професійного та людського 
обов’язку, у високий професіональній та морально-етичній відповідальності за якість 
процесу та результату своєї професійної діяльності.  

Необхідно додати,  що для співробітників цієї сфери в усі часи притаманним було 
усвідомлення власної честі та гідності. Категорія честі відображає не лише усвідомлення 
співробітниками силових структур та спецслужб своєї власної цінності, але й визнання цієї 
цінності суспільством. Честь як моральне поняття вказує на наявність у співробітника саме 
таких якостей, які необхідні для блага та безпеки громадян, суспільства та держави. В той же 
час категорія честі вказує на зв'язок людини з певною професійною спільнотою. Поняття 
честі включає в себе також і поняття особистої гідності. Ці моральні поняття тісно пов’язані і 
у багато чому подібні між собою.  Гідність,  на відміну від честі,  розкриває,  швидше за все,  
ставлення людини до самої себе як особистості та професіонала. У своїй єдності ці категорії 
виступають в якості індикаторів, з допомогою яких визначається моральна цінність людини 
як представника соціальної групи чи професії. 

Для співробітників українських силових структур та спецслужб поняття "честь"  та 
"гідність" здійснюють певний вплив на соціальну направленість їх професіональної 
діяльності, задають ті норми професійної поведінки, котрі не дозволяють йому стати 
"людиною без чести", втратити свою гідність. Разом з тим, специфіка діяльності в цих 
структурах змушує до застосування таких методів і засобів, котрі інколи не відрізняються 
гуманізмом, веде до обмеження прав і свобод інших людей. 

Педагогічна практика переконливо показує, що в процесі виховання, особливо 
дорослих людей, не можна досягти бажаного результату, якщо не вдасться викликати 
прагнення до формування та зміни власної особистості з боку того, кого виховують, тобто 
потреби в самоосвіті і самовихованні. Необхідно підкреслити, що людина, яка активно, 
цілеспрямовано і творчо займається самоосвітою і самовихованням, здатна значно 
розширити свої можливості в розвитку необхідних якостей, виробити здатність до 
саморегуляції вчинків і поведінки, більш якісно готувати себе до здійснення суспільних 
функцій.  Це обставина і зумовлює особливу роль самоосвіти і самовиховання у підготовці 
всіх категорій військовослужбовців. 

У зв'язку з цим в процесі морального виховання велике значення має приділятися 
деонтологічної підготовці військовослужбовців шляхом проведення виховної роботи на 
основі підтримання традицій, формування загальної культури та морально-етичних норм. 
При цьому деонтологічна підготовка не повинна проводитися в рамках лише однієї 
дисципліни. Деонтологічне виховання має здійснюватися на всіх етапах навчання, носити 
систематичний характер Значне місце у процесі виховання повинно займати самовиховання 
майбутнього фахівця як ефективний шлях самовдосконалення особистості.  

Відмінною рисою деонтологічні культури випускника вищої військової школи є те, що 
вона має сильний нормативний характер. Тому взаємовідносини у сфері його майбутньої 
професійної діяльності значною мірою регламентовано статутами, наказами, настановами, 
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інструкціями, виконання яких строго обов'язково. Слід зазначити, що значення деонтологічні 
підготовки в етичному вихованні постійно зростає. Тому моральне переконання в соціальній 
значущості службової діяльності стає одним з головних мотивів до більш якісного виконання 
військовослужбовцями своїх обов'язків. 

Висновки. Отже, вивчення багатьох матеріалів з проблем деонтологічні культури 
військовослужбовців показує, що виховну діяльність командно-виховного складу різних 
рангів визнано вважати однією з головних складових, а одним з пріоритетних напрямків 
формування духовних якостей визнано вважати деонтологічну підготовку. Вона являє собою 
організовану, цілеспрямовану систему навчально-виховних заходів, спрямованих на 
формування особистості випускника вищої військової школи, здатного відповідати 
морально-етичним вимогам одночасно з професійними обов'язками на високому рівні. До 
основних принципів такої деонтологічні підготовки слід віднести: 

а) використання професійного досвіду і морального потенціалу командно-виховного 
складу та ветеранів-наставників на всіх етапах навчально-виховного процесу; 

б) розвиток професійно-педагогічної спрямованості та підвищення рівня педагогічної 
культури викладацького складу вищої військової школи; 

в) підвищення переконливості навчально-виховних прийомів, засноване на високій 
психолого-педагогічної компетентності викладацького складу вищої військової школи, 
виключення формалізму і суб'єктивізму; 

г) безперервність підготовки, яку можна реалізувати, спираючись на досягнутий рівень 
професійної підготовки та постійне оновлення елементів навчання та виховання. 
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к.ю.н., доц. Артемов В.Ю. 

ДЕОНТОЛОГІЧНА СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ОБУЧЕНИЯ В 
СПЕЦИФИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ВЫСШИХ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 
В статье сделана попытка определения деонтологической составляющей 

компетентностного обучения в специфических условиях высших военных учебных заведений. 
Анализируются специфические условия обучения в высших военных учебных заведениях, 
определяются место и роль деонтологического воспитания обучающихся. 

Установлено, что профессиональная деятельность специалистов включает 
деонтологическую доминанту, которая реализуется в глубоком восприятии профессионального 
и человеческого долга, высокой профессиональной и морально-этической ответственности, 
формируется в дальнейшем в деонтологическую культуру. 

Ключевые слова: компетентностное обучение, специфические условия высших военных 
учебных заведений, деонтологичесое воспитание, деонтологическая доминанта, 
деонтологическая культура. 
 

Ph.D. Artemov V.U. 
DEONTOLOGY COMPONENT OF COMPETENCY-BASED TRAINING IN THE SPECIFIC 

CONDITIONS OF HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

The article attempts to determine deontology component of competency-based training in the 
specific conditions of higher military educational institutions. Analyzed the specific conditions of learning 
in higher military educational institutions, defines the place and role deontological education of students. 

It is established that the professional activity of specialists includes deontology dominant, which is 
implemented in a deep perception of the professional and human duty, high professional and ethical 
responsibility and is formed further in deontology culture. 

Keywords: kompetentne training, specific conditions of higher military educational institutions, 
deontologie education, deontology dominant, deontology culture. 
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УДК 378.147:81                                                                                   Барабаш О.В. (МАУП) 

 
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ МУЛЬТИМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ 

СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ АВІАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ 
 

У статті запропоновано та обґрунтовано педагогічні умови мультимовної підготовки у 
системі професійної освіти студентів-іноземців авіаційного профілю. Мультимовна підготовка 
студентів передбачає паралельне вивчення декількох іноземних мов для можливості 
професійного спілкування у визначеній галузі економіки держави. Висувається гіпотеза про 
необхідність створення педагогічних умов, що є ключовими для мультимовної підготовки 
студентів авіаційного профілю. Такими педагогічними умовами є розвиток мотивації, 
організація педагогічної взаємодії, реалізація методики профільно-орієнтованої комунікації 
студентів. 

Ключові слова: мультимовна підготовка, педагогічні умови, професійна освіта, студент-
іноземець, авіаційний профіль. 

 
Вступ. У зв'язку із процесами глобалізації світу зростає потреба у підготовці 

висококваліфікованих, компетентних фахівців, готових вступати в професійно-ділову 
комунікацію із зарубіжними партнерами і ефективно функціонувати у багатонаціональному 
колективі. Розширення географії студентів разом з інтеграцією системи освіти до світового 
освітнього простору на тлі зростаючих вимог до якості професійної підготовки фахівців у 
різних сферах застосування диктує необхідність пошуку нових шляхів підвищення 
ефективності мовної підготовки студентів.  

Авіація відноситься до однієї з найбільш глобалізованих галузей економіки будь-якої 
держави. Глобалізація та стандартизація вимог до експлуатації авіаційної техніки, 
використання світового повітряного простору висувають високі вимоги до кваліфікації 
широкого кола фахівців – від льотного складу до персоналу наземних служб забезпечення, 
що і відображається в структурі системи підготовки вказаної категорії студентів. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Професійна діяльність фахівців 
авіаційного профілю – пілотів, інженерів, штурманів, диспетчерів, техніків та спеціалістів 
наземного забезпечення польотів, передбачає необхідність професійного спілкування 
різними мовами. Досягнення майбутніми фахівцями достатнього рівня володіння іноземними 
мовами дозволить проводити ділові та наукові переговори з представниками інших країн, 
працювати з технічною документацією і науковою літературою, здійснювати виробниче 
стажування в авіаційних компаніях, більшість з яких є інтернаціональними.  

Разом з тим, на сьогоднішній день мовна підготовка студентів-іноземців у ВНЗ України 
є достатньо тривалою і складною. За результатами досліджень достатньо високого рівня 
мовної підготовки за перший рік навчання, придатного для оволодіння подальшою 
програмою професійної освіти досягають лише 24,2 % студентів, решта з яких знаходиться 
на рівні елементарного володіння мовою навчання. При цьому було виявлено низький рівень 
сформованості лінгво-пізнавального і професійно-комунікативного компонентів готовності 
майбутніх фахівців авіаційного профілю до мультимовного спілкування у професійній 
діяльності, наслідком чого є недостатня мотивація студентів до вивчення програм підготовки 
в цілому і професійно орієнтованої іноземної мови зокрема.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що до теперішнього часу в 
педагогічній науковій діяльності накопичено певний досвід щодо вирішення проблеми 
поєднання професійної підготовки студентів з процесом вивчення іноземної мови: 
Абрамович Г.В. [1], Лузік Е.В. [2], Манько В.М. [3], Проценко І.І. [4], Кобяцька І. [5], 
Плахотник О.В. [6], Булгакова Н.Б. [7], та ін.  

Проте в існуючій теорії та практиці професійної освіти проблема процесу мовної 
підготовки, підготовки до мультимовного спілкування в освітньому просторі авіаційних 
навчальних закладів цілісно не досліджена. Ще менш дослідженою є проблема підготовки 
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мультимовних студентів, як фахівців саме авіаційного профілю. Недостатньо розглянуті 
функціональні компоненти системи підготовки майбутніх авіаційних фахівців до навчання 
на іноземній мові та до мультимовного спілкування в професійній діяльності. Мало уваги 
приділялось питанням моделювання процесу розвитку системи мультимовної підготовки 
фахівців, як умови ефективного функціонування навчального закладу.  

Крім того, слід зазначити відсутність змістовно-методичної бази, необхідної для 
підготовки майбутніх авіаційних фахівців до мультимовного спілкування в професійній 
діяльності. У освітньому процесі авіаційних вищих навальних закладів (ВНЗ) недостатньо 
розробленими є методики, педагогічні умови навчання іноземним мовам, не завжди 
враховуються індивідуальні і вікові особливості студентів. Програми мовних курсів, як 
правило, відірвані від основних програм підготовки фахівців, а викладацький склад мовної 
підготовки не має базової професійної освіти. У зв’язку з цим особливої актуальності 
набувають питання науково-методичного забезпечення організації процесу мовної 
підготовки.  

Особливістю авіаційних вищих навчальних закладів України в аспекті даної 
проблематики є те, що для студента-іноземця виникає необхідність паралельного вивчення 
декількох іноземних (для студента) мов. Так, у якості мови навчання (L2) вибирається, як 
правило, мова країни перебування (українська, російська), а у якості мови міжнародного 
обміну і подальшої трудової інтеграції (L3) – англійська, французька німецька та ін. При 
цьому, жодна з зазначених мов не є для студента рідною (L1). Вказана особливість формує 
додаткові вимоги до мовної підготовки і значно подовжує процес підготовки авіаційного 
фахівця, що, незмінно позначається на загальній конкурентоспроможності системи освіти 
України. 

Виявлені особливості обумовлюють актуальність вирішення наукового завдання щодо 
пошуку і обґрунтування оптимальних шляхів процесу підготовки майбутніх фахівців 
авіаційного профілю до навчання та мультимовного спілкування, які сприяють швидкому 
досягненню професійних навичок і можливості їх використання у професійній діяльності.  

Мета статті полягає у розробленні та обґрунтуванні основних педагогічних умов 
мультимовної підготовки для студентів-іноземців авіаційного профілю в системі професійної 
освіти.  

 
1. Вплив педагогічних умов на процес мультимовної підготовки студентів 

авіаційного профілю 
 
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 
роботі [3] визначаються умови як вирішальний чинник результативності, оскільки вони 
складають саме те середовище, в якому необхідні явища та процеси виникають, існують і 
розвиваються. В інших джерелах вважається, що педагогічні умови – це супутні чинники, 
педагогічні обставини, які сприяють прояву педагогічних закономірностей, що визначаються 
дією цих чинників. Дотримуючись думки дослідників, стосовно теми дослідження, можна 
сформулювати таке визначення педагогічних умов. 

Педагогічні умови процесу підготовки майбутніх авіаційних фахівців до 
мультимовного спілкування – це умови, що цілеспрямовано створюються у вищому 
навчальному закладі та мають забезпечувати здійснення якого-небудь процесу, зокрема 
оволодіння мультимовною компетенцією, сприяти ефективності професійної підготовки 
студентів, а також бути направленими на прояв професійних, особистісних і мовних 
можливостей. 
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Виявляючи педагогічні умови підготовки майбутніх авіаційних фахівців до 
мультимовного спілкування, доцільно спиратися на відомі класифікації У. Ванрайха, 
Г.В. Колшанського, М.Н. Певзнера, С.К. Сомашева, які виділяють наступні групи умов:  

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). 
На підставі педагогічних досліджень були визначені педагогічні умови, що впливають 

на процес підготовки майбутніх авіаційних фахівців до мультимовного спілкування у 
професійній діяльності і які працюють в рамках моделі:  

розвиток мотивації вивчення професійно орієнтованих іноземних мов шляхом 
залучення студентів до проблемно-пошукової діяльності;  

організація педагогічної взаємодії за рахунок діалогової співпраці викладача і 
студентів, орієнтованої на актуалізацію мультимовного і професійно-особистісного розвитку 
суб’єктів;  

розробка і реалізація методики здійснення профільно-орієнтованої комунікації 
студентів, побудованої на основі інтеграції ігрових, задачних і евристичних методів 
навчання, що забезпечує індивідуальну траєкторію розвитку готовності до професійного 
мультимовного спілкування. 

 
2. Розвиток мотивації вивчення професійно орієнтованих іноземних мов 
 
Перша педагогічна умова – розвиток мотивації вивчення професійно орієнтованих 

іноземних мов шляхом залучення студентів до проблемно-пошукової діяльності. Ця умова є 
надзвичайно важливим чинником успішності освітнього процесу ВНЗ. Проблеми мотивації 
відносяться до важливих психологічних проблем, оскільки їх дослідження дозволяє 
наблизитися до розуміння рушійних сил, причин, внутрішніх механізмів поведінки, 
спілкування та діяльності людини. 

Мотивацію можна визначити як сукупність різних стимулів: мотивів, потреб, інтересів, 
прагнень, цілей, мотиваційних установок, ідеалів. У відповідності до проблеми дослідження 
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 [5]. 

На відміну від мотивації, поняття “мотив” визначається як стійка потреба прагнення до 
досягнення мети. 

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. 

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. Існує думка, що 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 
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природжених здібностей. Проте чи отримають вони свій розвиток в належній мірі залежить 
від освітньої системи, в яку потрапляє студент [7]. 

Найбільший інтерес для дослідження стосовно мультимовної підготовки 
представляють мотиви за видами діяльності, зокрема, професійні і навчально-пізнавальні. 

Важливою характеристикою будь-якої 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, усвідомлення мети та завдання діяльності. Тому, виникає бажання, яке 
стимулює активність особи у відповідному напрямі. Мотивація спонукає трудову активність 
і впливає на формування мети і шляхів її досягнення. 

Таким чином, найважливішим джерелом активності або мотивів діяльності є потреби, 
які здійснюють регуляцію поведінки людини. В процесі навчання у ВНЗ мотиви можуть 
змінюватися внаслідок накопичення знань і практичного досвіду у вибраній галузі діяльності 
та уточнення професійних орієнтирів й очікувань. Тому, для ефективної мультимовної 
підготовки слід вибудовувати систему динамічно змінюваних мотивів пізнавальної 
діяльності студентів авіаційного профілю. [6]. 

 
3. Організація педагогічної взаємодії викладачів і студентів 
 
Друга педагогічна умова – організація педагогічної взаємодії за рахунок діалогової 

співпраці викладачів і студентів, орієнтованої на актуалізацію мультимовного і 
професійно-особистісного розвитку суб’єктів. 

Суть і особливості педагогічної взаємодії розкриваються у працях педагогів і 
психологів: Проценко І.І. [4], Лузік Е.В. [2], Плахотнік О.В. [6], Булгакова Н.Б. [7] та ін. 

В педагогіці взаємодія розглядається як процес, що відбувається між вихователем і 
вихованцем у ході навчально-виховної роботи, направленої на розвиток особистості суб'єкта. 
На думку науковців взаємодія є однією з базисних філософських, онтологічних категорій. Це 
феномен зв'язку, дії, переходу, розвитку різних об'єктів під впливом взаємної дії один на 
одного,  на інші об'єкти.  Взаємодія –  початкова,  вихідна,  родова категорія.  Будь-яке явище,  
об’єкт, стан може бути зрозумілим (пізнаним) тільки у зв'язку та у відношенні з іншими, бо 
все в світі є взаємопов'язаним і взаємообумовленим. Взаємодія, припускаючи дію один на 
одного як мінімум двох об'єктів, у той же час означає, що кожен з них також знаходиться у 
взаємній дії з іншими. 

Разом з тим, педагогічна взаємодія є і процесом розвитку особистості вихованця, і 
засобом удосконалення особи вихователя. Особа вихователя і особа вихованця не можуть 
виступати з рівних позицій. Термін “педагогічний” безумовно, свідчить про домінуючу роль 
педагога у взаємодії [4]. 

Таким чином, педагогічна взаємодія з одного боку є взаємообумовленим процесом, у 
якому взаємодіючі сторони рівно впливають одна на одну; з іншого – процес педагогічної 
взаємодії організовується, управляється і контролюється однією з сторін. 

Найважливішими принципами педагогічної взаємодії є: активність, партнерство, 
співпраця суб'єктів освітнього процесу. 

Особливо великий виховний потенціал має у своєму розпорядженні діалогову 
взаємодію. Вона забезпечує рівність позицій партнерів, поважне відношення один до одного, 
сприйняття партнера таким, який він є, щирий обмін думками, відвертість, щирість, 
відсутність упередженості. 

Більшість студентів авіаційних спеціальностей через технічне мислення вважають 
процес комунікації на іноземній мові найскладнішим видом мовної діяльності. Викладачеві 
необхідно подолати такий стереотип, враховуючи взаємообумовлені принципи 
комунікативного методу, об'єднані однією метою, – навчання говорінню на заняттях з 
іноземної мови [2,8]. 
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Специфіка праці і спілкування викладача характеризується тим, що головний результат 
його діяльності визначається якісними позитивними змінами в психічному розвитку 
студентів. Якщо розвиток студентів здійснюється при їх активній участі, то і високий рівень 
професіоналізму полягає у застосуванні гнучких способів дії. 

Викладач повинен підтримувати бажання студентів виконувати навчальні завдання по-
своєму, повинен прагнути до того, щоб вони займали у процесі навчальної взаємодії 
суб'єктивну позицію. Творчо працюючий викладач допускає варіантні рішення, не вимагає 
жорсткого проходження у своєму темпі, залишає час для уявного експериментування і 
апробації різних способів вирішення завдань, заохочує самостійність, довіряє контролюючу 
функцію самим студентам, тим самим мотивуючи студентів усвідомлювати хід і результати 
навчання. 

Таким чином, педагогічна взаємодія відіграє найважливішу роль у людському 
спілкуванні, в ділових, партнерських відносинах. В процесі вивчення іноземних мов 
майбутніми інженерами, студенти і викладач виступають як активні суб'єкти своєї діяльності 
і взаємно впливають один на одного через предмет, що викладається. 

 
4. Розробка і реалізація методики здійснення профільно-орієнтованої комунікації 

студентів 
 
Третя педагогічна умова – розробка і реалізація методики здійснення профільно-

орієнтованої комунікації студентів, побудованої на основі інтеграції ігрових, задачних і 
евристичних методів навчання, що забезпечує індивідуальну траєкторію розвитку 
готовності до професійного мультимовного спілкування у майбутніх авіаційних фахівців. 

Аналіз психолого-педагогічної і методичної літератури [1-4] дозволив розробити і 
реалізувати методику профільно-орієнтованої мультимовної комунікації студентів. В рамках 
цього дослідження зупинимося на основних цілях, принципах, методах, використаних при 
розробці даної умови. 

У якості провідної практичної мети розробленої методики передбачається навчити 
студентів реалізовувати завдання щодо оволодіння іноземною мовою і співвідносити їх зі 
своєю майбутньою професійною діяльністю. Поряд з цим планується реалізувати виховні, 
освітні та розвиваючі цілі. 

Практичні цілі: використання мови у професійній діяльності; оволодіння навичками 
ділової комунікації; оволодіння технічною мовою. 

Виховні цілі: формування навичок і умінь інтелектуальної праці; формування інтересу 
до мультимовної культури. 

Освітні цілі: підвищення загальної культури і професійної компетентності студентів; 
поповнення, поглиблення і вдосконалення мовних знань шляхом самоосвіти і творчого 
застосування на практиці. 

Розвиваючі цілі: розвиток інтелектуальної, емоційної і мотиваційної сфер особистості 
студента; формування самосвідомості, самовираження, активної позиції у студентів. 

На основі аналізу існуючих досліджень з проблеми формування готовності до 
професійної мультимовної комунікації запропоновано наступні принципи, що покладено в 
основу методики:  

принцип науковості навчання;  
принцип професійної спрямованості навчання, яка відповідає перспективам 

компетентнісного підходу;  
принцип створення мовного середовища, що імітує професійну діяльність майбутнього 

авіаційного фахівця;  
принцип самостійності і активного залучення до освітнього процесу;  
принцип врахування індивідуальних особливостей студентів. 
Шляхом порівняльного аналізу, було визначено зміст методики навчання профільно-

орієнтованій іноземній мові, яка включає наступні основні компоненти: 
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сфери комунікативної діяльності,  теми,  ситуації,  комунікативні і соціальні ролі,  мовні 
дії і мовний матеріал (тексти, мовні зразки і так далі), які мають профільну і 
загальнокультурну спрямованість; 

мовний матеріал, правила його оформлення і навички оперування ними; 
комплекс спеціальних мовних умінь, які характеризують рівень практичного 

оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування; 
система знань національно-культурних особливостей і реалій країни мови, що 

вивчається, мінімум етикетних форм мови і уміння користуватися ними у різних сферах 
мовного спілкування; 

навчальні і адаптивні уміння, раціональні прийоми розумової праці, які забезпечують 
культуру засвоєння мови в навчальних умовах і культуру спілкування з його носіями. 

Успішність реалізації будь-якої методики залежить від вдалого вибору ефективних 
методів навчання, особливо в процесі навчання профільно-орієнтованій іноземній мові.  

 
Висновки та перспективи подальших досліджень 
 
Таким чином, підготовка майбутніх авіаційних фахівців до мультимовного спілкування 

в професійній діяльності виступає як процес, що забезпечує цілеспрямовану організацію 
навчальної і виховної діяльності студентів, орієнтованої на освоєння науково-теоретичних 
основ, практичних умінь та навичок мультимовної комунікації в умовах технічного вищого 
навчального закладу. Зазначений процес направлений на формування готовності майбутніх 
авіаційних фахівців до професійного мультимовного спілкування. 

Модель процесу підготовки майбутніх авіаційних фахівців до мультимовного 
спілкування у професійній діяльності передбачає створення відповідних педагогічних умов, 
які є передумовою ефективного освітнього процесу в технічному вищому навчальному 
закладі. Запропоновано та обгрунтовано, що в якості педагогічних умов мають виступати 
такі:  

розвиток мотивації вивчення професійно орієнтованих іноземних мов шляхом 
залучення студентів до проблемно-пошукової діяльності;  

організація педагогічної взаємодії за рахунок діалогової співпраці викладача і 
студентів, орієнтованої на актуалізацію мультимовного і професійно-особистісного розвитку 
суб’єктів;  

розробка і реалізація методики здійснення профільно-орієнтованої комунікації 
студентів, побудованої на основі інтеграції ігрових, задачних і евристичних методів 
навчання, що забезпечує індивідуальну траєкторію розвитку готовності до професійного 
мультимовного спілкування. 

Напрямком подальших досліджень у зазначеній сфері є реалізація принципів та 
змістовне наповнення моделі процесу підготовки майбутніх авіаційних фахівців до 
мультимовного спілкування у професійній діяльності. 
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Барабаш Е.В. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МУЛЬТИЯЗЫЧНЫЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-

ИНОСТРАНЦЕВ АВИАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ 
 
В статье предложены и обоснованы педагогические условия мультиязычной подготовки в 

системе профессионального образования студентов-иностранцев авиационного профиля. 
Мультиязычная подготовка студентов предусматривает параллельное изучение нескольких 
иностранных языков для возможности профессионального общения в определенной отрасли 
экономики государства. Выдвигается гипотеза о необходимости создания педагогических 
условий, которые являются ключевыми для мультиязычной подготовки студентов 
авиационного профиля. Такими педагогическими условиями является развитие мотивации, 
организация педагогического взаимодействия, реализация методики профильно-
ориентированной коммуникации студентов.  

Ключевые слова: мультиязычная подготовка, педагогические условия, профессиональное 
образование, студент-иностранец, авиационный профиль. 

 
 

Barabash Е.V. 
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF MULTILINGUAL TRAINING  

OF AVIATION FOREIGN STUDENTS 
 

The article is proposed and justified  the pedagogical conditions of multilingual training in the 
professional education system of foreign students of aviation profile. Multilanguage training of students 
provides a parallel studying of several foreign languages for opportunity of the professional 
communication in the defined sector of the state economy. It is proposed the hypothesis about the 
necessity to create pedagogical conditions which are the key to multilingual training of students of 
aviation profile. Such pedagogical conditions are the development of motivation, organization of 
pedagogical interaction, the implementation of profile-oriented communication of students.  

Keywords: multilingual training, pedagogical conditions, professional education, foreign student, 
aviation profile. 
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УДК 378                                                   к.пед.н., проф. Безносюк О.О. (КОГПІ-ВІКНУ) 

АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ TQM І 
СТАНДАРТІВ ISO У СФЕРІ ОСВІТИ 

 
У статті проаналізовано досвід впровадження принципів загального управління якістю 

TQM і стандартів Міжнародної організації зі стандартизації  ISO у сфері освіти. Сучасна 
концепція TQM ґрунтується на таких принципах, як залучення вищого керівництва та всього 
персоналу, орієнтація на споживача, процесний і системний підходи, постійне вдосконалення 
якості, прийняття рішень на основі фактів, налагодження партнерських відносин з 
постачальниками. ВНЗ не тільки розробляють і впроваджують системи якості, а й досягають 
зовнішнього визнання через процедуру сертифікації третьою стороною – органом сертифікації 
систем якості. Дедалі частіше стає очевидним те, що якість у галузі освіти повинна бути 
уніфікована, має оптимізуватись оцінка результатів, а освітні структури повинні 
оптимізувати прогрес у навчанні, збільшити прозорість освітнього ринку та полегшити вибір 
на основі конкуренції. Наявність стандартів щодо якості матиме вирішальне значення, якщо 
забезпечення якості буде приведене до систематичного підвищення якості. Від майбутнього 
стандарту ІSО на послуги з освіти виграють усі зацікавлені сторони: студенти, компанії, які 
використовують обрані ними освітні пакети для внутрішніх кваліфікаційних курсів, і, звичайно, 
самі освітні установи. 

Ключові слова: вища освіта, загальне управління якістю - TQM, Міжнародна організація зі 
стандартизації  -ІSО, університет, сертифікація систем. 

 
Вступ та проведення аналізу проблеми. Управління якістю є ключовою функцією 

управління будь-якої організації та основним засобом досягнення і підтримання його 
конкурентоспроможності. Найпотужнішим науковим і методологічним напрямом у XX ст. 
стало загальне управління якістю – Total Quality Management(далі TQM). Цей підхід 
передбачає участь усього персоналу організації у створенні високоякісної продукції або 
послуги на всіх етапах її життєвого циклу від стадії маркетингу, проектування, виробництва, 
експлуатації, обслуговування до утилізації. 

Один із видатних теоретиків концепції TQM А. Фейгенбаум зазначив, що якість освіти 
– це ключовий чинник у заочному змаганні між країна ми, оскільки якість продукції та 
послуг визначається тим, як менеджери, викладачі, інженери та економісти думають, діють і 
приймають рішення щодо якості. 

Сучасна концепція TQM ґрунтується на таких принципах, як залучення вищого 
керівництва та всього персоналу, орієнтація на споживача, процес ний і системний підходи, 
постійне вдосконалення якості, прийняття рішень на основі фактів, налагодження 
партнерських відносин з постачальниками. 

З початку 90-х років XX століття методологія TQM після успішного використання у 
промисловості, передусім США, Японії та ЄС [1] , почала застосовуватись у сфері вищої 
освіти.  Сотні університетів розвинутих країн світу – США,  Канади,  Італії,  Франції,  Великої 
Британії, Іспанії, Нідерландів, Австралії та багатьох інших, а також країн, що розвиваються – 
Кореї, Малайзії, Тайваню, Польщі, Словенії тощо, почали активно впроваджувати принципи 
TQM у свою діяльність. Результатом цього стало підвищення успішності студентів, 
покращення якості навчальних програм, розширення залученості викладацького складу і 
персоналу ВНЗ до підвищення якості зростання попиту на випускників [2]. 

Аналіз вищої освіти як системи підтверджує її складність порівняно з виробництвом 
[3]. Водночас, “цінності” TQM більш сумісні з вищою освітою, ніж багато інших систем 
менеджменту [4]. В 1990 р. 78 американських університетів повідомили, що вони вивчають і 
намагаються впровадити принципи TQM. Через три роки їх вже було понад 180, а в 2000 р. – 
більш як 400 американських університетів у тій чи іншій формах використовували принципи 
підвищення якості TQM. 

Найбільших успіхів у упровадження принципів TQM досягли університети Астона, 
Лідса, Уолверхемптона, Ольстера, Н’юкастла тощо. 
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Проведений аналіз впровадження TQM у практику американських і британських 
університетів показав, що різниця між виробництвом і вищою освітою не така вже значна. 
Фактично було досягнуто й аналогічних результатів, зокрема підвищення ступеня 
задоволення споживачів та продуктивності, поліпшення морального стану студентів і 
персоналу. Нe можна пояснити тим, що такі чинники, зокрема прихильність вищого 
керівництва, залучення персоналу, створення команд, стратегічне планування, навчання 
персоналу, є універсальним за природою і не залежать від роду діяльності та специфіки 
організації. 

Цікавим є порівняння [5] сьогоднішніх підходів у діяльності традицій по працюючих 
ВНЗ і промислових підприємств 20-30 років тому. Якщо раніше компанія здійснювала 
жорсткий вхідний, операційний, вихідний контроль, тобто переміряла все, що піддавалося 
перевірці, то тепер вона все робить інакше. Завдяки впровадженню системи якості компанія 
впевнена у постачальниках і контролює не продукцію, а свої ключові процеси, вихідний 
контроль також відсутній. На сьогодні для того, щоб закінчити ВНЗ, студент має здати 150 
екзаменів і заліків. Аналогічно до промислової компанії ВНЗ, який впровадив систему 
якості, може суттєво зменшити обсяги тотального контролю, зосередивши увагу на контролі 
за ключовими процесами ВНЗ. Робити це ВНЗ має у спосіб, який практикує сучасний бізнес, 
а саме і потреба і частота випробувань визначаються варіаціями процесу. Поки продукція 
перебуває у межах нормальних варіацій, вона переходить до наступної стадії або нового 
процесу. Ще одним важливим моментом є спільна робота ВНЗ і школи. Для того щоб до ВНЗ 
приходив підготовлений абітурієнт, необхідно забезпечити у постачальників (шкіл) якісні 
процеси навчання. Крім того, на протилежному кінці єдиного ланцюжка навчання треба 
забезпечити тісну співпрацю з працедавцями, разом з якими необхідно визначити, чому саме 
вчити студента, зокрема й у сфері якості [6]. 

Порівняно невелику кількість університетів, які впровадили принципи TQM на початку 
90-х років XX ст., можна пояснити причинами як загальними, пов’язаними зі складністю 
фундаментальної перебудови організації, так і специфічними, властивими галузі вищої 
освіти. 

Після прийняття ІSО(Міжнародна організація зі стандартизації (англ. International 
Organization for Standardization) – міжнародна організація, метою діяльності котрої є 
ратифікація розроблених спільними зусиллями делегатів від різних країн стандартів) другої 
версії 1994 р. міжнародних стандартів у сфері забезпечення якості серії 9000 процес 
застосування набув великого поширення. Поясненням цього є формалізований підхід до 
побудови системи забезпечення якості, який певною мірою спростив завдання, що стоять не 
рсд організацією, яка бажає створити власну систему якості. І хоча версія 1994 р. мала чітко 
виражену орієнтацію на великі промислові підприємства,  сотні ВНЗ у всьому світі почали 
процес розроблення і впровадження подібних(систем. Передусім цим зайнялися технічні 
університети,  які готували фахівців для промисловості й яким були зрозумілі вимоги до 20 
ключових елементів системи забезпечення якості відповідно до праці [7]. 

Зазвичай,  ВНЗ,  що створювали у себе власні системи якості,  зосереджу вали увагу на 
навчальному процесі, створенні та документуванні методик і процедур згідно зі 
встановленими стандартом вимогами, а також здебільшого на формалізованому 
підтвердженні їх виконання. Тобто загальний не долі к версії 1994 р. щодо необхідності 
створення і підтримання актуалізованого великого за обсягом масиву нормативних 
документів системи якості не обминув і ВНЗ. У деяких випадках це стало причиною 
розчарування й опору персоналу ВНЗ,  а відтак – і відмови від продовження роботи у сфері 
якості. Типова структура системи якості, її спрямованість і зміст документації залежать від 
відповіді на ключове питання:  чи розглядати студентів як продукцію ВНЗ за аналогією з 
виробництвом промислової продукції? 

Виробнича аналогія передбачає, що студенти – це “продукт”, який випускає ВНЗ, 
абітурієнти – “сировина”, послідовність вивчення дисциплін студентами – “стадії 
оброблення продукції”, випускники – “готова продукція”, працедавці – “споживачі”, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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кількість випускників,  що отримали роботу,  – “обсяг реалізації”,  а тих,  що не знайшли її,  – 
“запаси нереалізованої продукції”, початкова заробітна плата випускників – “ціна продукції”. 
Таке розуміння ролі студента формулювало сутність системи якості, що здебільшого 
зорієнтована на організацію контролю за рівнем навченос- ті студента й передусім 
спрямована на недопущення до “споживача” “неякісної продукції” – випускника. Подібні 
системи переважно розробляли саме технічні ВНЗ. 

Проте наприкінці 90-х років XX ст. такий підхід уже не відповідав сучасним 
тенденціям розвитку вищої освіти, а також ідеології нової версії стандартів ІSО серії 9000 
версії 2000 р„ орієнтованим відповідно на гуманізацію освіти, розвиток особистості, 
встановлення партнерських стосунків між викладачем і студентом, широке застосування 
інформаційних і комунікаційних технологій, процесний підхід і пов’язане з ним задоволення 
потреб як зовнішніх, так і внутрішніх споживачів, постійне поліпшення і зосередження уваги 
на запобіганні різноманітних невідповідностей у діяльності ВНЗ, а не на виправленні 
помилок. Стосовно студента, то у процесі навчання він постає, по-перше, як внутрішній 
споживач навчального матеріалу; по-друге – послуг, що надаються різними службами ВНЗ, 
такими, як їдальня, медпункт, бібліотека, комп’ютерні класи, гуртожиток; по-третє, як 
співробітник ВНЗ, який спільно з викладачами бере участь у науковій роботі й продукуванні 
нових знань; по-четверте, як продукція ВНЗ: на вході “сировина” – абітурієнт, на виході 
“готова продукція” – випускник. 

З прийняттям у 2000 р. третьої версії стандартів ІSО 9000 розпочався більш активний 
процес їх впровадження у галузь вищої освіти. Це пов’язано з більшою пристосованістю 
прийнятих стандартів до специфіки малих і середніх підприємств та організацій сфери 
послуг, більш гнучкими і менш жорсткими вимогами щодо обсягів обов’язкової 
документації, а також а орієнтацією на управління бізнес-процесами організації як основну 
складову отримання високої стабільної якості результатів діяльності. 

ВНЗ не тільки розробляють і впроваджують системи якості, а й досягають зовнішнього 
визнання через процедуру сертифікації третьою стороною – органом сертифікації систем 
якості. 

Сертифікацію систем якості здійснюють понад 750 органів у всьому світі. Як приклад 
можна навести інформацію про кількість сертифікованих систем якості ВНЗ відомим 
органом сертифікації SGS, отриману з його Web сторінки. Вражає не їх кількість, а 
географія. Поряд із системами якості університетів Китаю, Тайваню, Таїланду, Сінгапуру, 
Кореї, Австралії, Нової Зеландії, Макао діють системи якості університетів Великої Британії, 
Італії, Іспанії, Словаччини тощо. Якщо екстраполювати ці дані в загальносвітовому розрізі, 
то можна впевнено сказати,  що на сьогодні у світі налічується не менш як 10  тис.  
університетів, які впровадили системи якості відповідно до вимог ISO 9001-2000. За даними 
останнього огляду ISO щодо сертифікованих систем якості у сфері освіти видано понад 14,5 
тис. сертифікатів [8]. 

Розглянемо на прикладі австрійського університету прикладних наук і менеджменту 
міста Креме. У 1997 р. університет упровадив систему якості згідно з вимогами стандарту 
DINEN ISO 9001:1994 і отримав сертифікат відповідності від австрійського органу 
сертифікації систем якості OQS. У травні 2003 р. цей орган провів сертифікацію 
модифікованої системи згідно з вимогами нової процесно-орієнтованої версії 2000 р. 
Модернізована система якості університету сконцентрована на ключових процесах його 
діяльності. Основою для визначення цілей університету стало формулювання його місії, 
якою визначено, як потрапити до числа кращих німецькомовних університетів свого 
профілю у Центральній Європі, діяти як єдина команда, що постійно розвиває свої здібності, 
разом зі студентами та партнерами спільно розбудовувати майбутнє. При цьому 
найважливішими цінностями для університету є чесність, відповідальність, взаємна довіра, 
компетентність та інтернаціоналізм. Чітко сформульована місія дала змогу університету 
визначити політику у сфері якості та встановити конкретні вимірні цілі для її реалізації, які, у 
свою чергу, є підґрунтям для плану стратегічного розвитку організації. 
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Серед головних положень політики якості можна виділити такі: 
- університет є організацією, що орієнтована на клієнта і вважає студентів, персонал, 

працедавців та суспільство своїми споживачами; 
-  партнерами університету є, з одного боку, студенти, а з іншого – персонал, спонсори, 

компанії, суспільство, наукова спільнота і постачальники;  
для університету важливими професійними якостями є ентузіазм, висока 

відповідальність і мотивація співпраці зі студентами, викладачами, персоналом;  
- університет пропонує студентам найкращу освіту відповідно до державних вимог,  а 

також сприяє студенту в розвитку ключових здібностей, мобільності й ініціативи у 
розв’язанні проблем і самоосвіти; 

-  університет зацікавлений у співробітництві з персоналом на довготривалій основі; 
-  університет дає свободу персоналу у прийнятті рішень і цілях, очікує відповідної 

лояльності від нього; 
-  університет створює атмосферу комфорту для студентів і персоналу; 
-  університет бачить себе як сім’ю, дружну компанію і створює можливості для роботи 

та навчання за гнучким графіком; 
-  університет наймає тільки висококваліфікованих і зацікавлених у постійному 

підвищенні кваліфікації викладачів; 
- університет надає суспільству і компаніям добре освічених випускників, а також 

результати наукових досліджень;  
- університет залучає представників суспільства до процесу розроблення навчальних 

програм з тим, щоб урахувати їхні потреби та очікування; 
- для університету надзвичайно важливим є високий рівень задоволення суспільства  

рівнем навчання у ньому.  
Хоча політика ВНЗ має загальний характер,  дуже важливим при цьому є те,  що 

університет має своє власне обличчя, тобто те, що відрізняє його підхід від усіх інших. 
Формулювання політики свідчить, що керівництво університету взяло на себе 

відповідальність за впровадження системи якості. А для цього не обхідні ресурси, потреба в 
яких зазвичай визначається через розроблення відповідного бізнес-плану. До речі, 
перспективним є розгляд розроблення і впровадження системи якості як окремого проекту та 
застосування інструментів проектного менеджменту для його успішної реалізації [9]. 

Згідно з вимогами [10] система якості потребує створення відповідної документації. В 
університеті міста Кремс було створено настанову з якості як документ 
загальноуніверситетського користування. Будь яка інформація з цієї настанови може бути 
знайдена персоналом через внутрішню комп’ютерну мережу. Взагалі інформаційні та 
комунікаційні технології досить активно впроваджують у вищу освіту [11],  змінюючи її 
форму і певною мірою зміст. Це дистанційне навчання, електронні підручники, 
відеоконференції і семінари, імітаційне моделювання, комп’ютерне керування навчанням у 
командах. 

Процес розроблення системи якості ВНЗ або переходу зі старої на нову версію, вимагає 
передусім навчання персоналу. В університеті навчання було розпочато з вищого 
керівництва і послідовно охопило увесь персонал. 

Зазвичай створюються робочі команди щодо опису ключових процесів і їх 
удосконалення,  з цією метою ВНЗ має застосовувати відповідні методики оцінювання 
зазначених процесів [12]. Сформульована австрійським університетом політика у сфері 
якості враховує сучасні тенденції розвитку вищої освіти. За допомогою впровадженої 
системи якості передбачається розвивати творчі здібності кожного студента. Саме на такий 
підхід орієнтована модель оцінювання якості підготовки випускника ВНЗ [13]. Крім того, 
потреба сучасної економіки вчитися безперервно і самостійно переносить акценти з 
контролю з боку викладачів на студентський самоконтроль. При цьому змінюється роль 
викладача. Студенти і викладачі стають партнерами у спільних наукових дослідженнях. Як 
засвідчує практика, найдієвішою формою навчання є саме участь студента у реальній 
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науковій роботі. А це передбачає більш тісну форму співробітництва університету з 
компаніями-працедавцями, що також, як і постійне підвищення кваліфікації викладачів, 
знайшло відображення у політиці якості. 

Розглянемо ще одну країну, в якій широко застосовуються принципи менеджменту 
якості, -  Австралію, досвід якої для України досить повчальний. Адже Австралія в останній 
чверті XX ст. здійснила перехід від економіки, основою якої були сільське господарство і 
гірничорудна промисловість, до наукомісткої високотехнологічної економіки. Підґрунтям 
для такого стрибка став розвиток системи вищої освіти, значну роль у піднесенні якої 
відіграли саме міжнародні стандарти ISO серії 9000. Так, серед ВНЗ Австралії впровадили і 
сертифікували свої системи якості найбільші національні університети Канберри, Сіднея, 
Мельбурна, Вікторії, Квікленда та ін. Доречно навести один показник, який характеризує 
стан вищої освіти Австралії: три мільярди доларів США за 1998-1999 навчальні роки – це 
внесок в економіку країни від діяльності її вищих навчальних закладів. Свідченням 
поширення сучасних методів якості у вищій освіті Австралії стало видання спеціальної 
практичної настанови щодо застосування стандарту ISO 9001:2000 у галузі навчання і освіти 
[14]. 

Вартим уваги вищої освіти є досвід Російської Федерації,  оскільки процеси,  які 
відбувалися в останні роки у російській вищій школі,  значною мірою були властиві й 
українській освітній галузі. Як зазначено у праці [15], якість вищої освіти у РФ знижується. 
Водночас конкуренція на ринку освітніх послуг загострюється, і це може спонукати 
російські ВНЗ шукати шляхи для підвищення якості підготовки випускників. Проблема 
якості освіти знайшла відображення у “Концепции модернизации российского образования 
на период до 2010 года”. 

Російські фахівці у галузі вищої освіти шукають шляхи її подальшого розвитку, уважно 
вивчають світовий досвід, зокрема впровадження принципів TQM, стандартів ISO 9000 і 
моделей ділової досконалості. 

У праці [16] наведено приклад упровадження в І999 р., системи менеджменту якості у 
Томському політехнічному університеті, яку наприкінці 2001 р. було сертифіковано на 
відповідність стандарту ISO 9001. Запропоновано модель системи оцінювання якості 
освітнього процесу на основі системного і процесного підходів.  

Ще одним прикладом побудови системи якості ВНЗ є досвід Тульського державного 
університету [17-18].  

Організаційно процес управління якістю ВНЗ визначається через його структурну 
вертикаль: ректорат, деканат, кафедра і викладач. Ще одна особливість системи якості 
Тульського університету – визначення якості спеціаліста на основі тестування та отриманих 
оцінок на відповідній стадії життєвого циклу. 

Система менеджменту якості Далекосхідної державної академії економіки та 
управління [19] зосереджена на управлінні якістю ключового процесу, яким, без сумнівів, є 
навчальний процес. 

Ще одним досить ефективним способом упровадження принципів TQM у галузі вищої 
освіти є участь ВНЗ у регіональних, національних конкурсах якості та ділової досконалості, а 
також подібних спеціалізованих конкурсах серед ВНЗ. 

За оцінками учасників конкурсу, зокрема Новосибірського і Мордовського 
університетів, сутність участі в ньому полягає у проведенні самооцінювання як способу, що 
дає їм змогу постійно вдосконалювати свою діяльність. Самооцінювання уможливило 
зіставлення ВНЗ своєї діяльності га її результатів із заданою моделлю організації – еталоном, 
а також визначення ступеня досягнення встановлених цілей і виявлення невідповідності її 
відхилення та причини, що їх зумовили. Тому самооцінювання зазвичай і першим кроком на 
шляху впровадження принципів TQM і системи якості відповідно до стандартів ISO 9000. 

Діяльність країн-членів ISO у сфері освіти [20-21] 
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Китайський університет Чжецзянг (Народна Республіка Китай) є першим 
призером Премії ISO та досягнення стандартизації у сфері вищої освіти. Першу нагороду 
було вручено під час засідання 30-ї Генеральної Асамблеї ISO. 

Навчальна програма зі спеціальності стандартизація в Університеті Чжецзянг Китаю 
базується на бізнес-дисциплінах. Студенти вивчають та практикуються в інженерних науках 
і технологіях, охоплюючи математику, інформатику, фізику, машинобудування, електроніку, 
вимірювання і електро- технології тощо. Вони також вивчають економіку і управління, в 
тому числі макро- і мікроекономіку, міжнародну торгівлю та теорію управ липні, маркетинг і 
управління фінансами. Крім того, відвідують основні курси, пов’язані з міжнародною 
стандартизацією і вдосконалюють свої навики практично, використовуючи платформу 
електронного навчання ILIAS. Студентам старших курсів рекомендується складання іспиту 
“внутрішнього аудиту на відповідність вимогам стандарту ISO  9001”.  Більш як 70  %  
випускників отримали ліцензію внутрішнього аудитора на основі стандарту ISO 9001:2000. 
Для контролю і забезпечення якості цієї програми створено навчальну СУЯ на основі вимог 
стандарту ISO 9001:2000. Система працює з високою ефективністю і має сертифікат про 
відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2000. 

Налагоджено зв’язки з великою кількістю організацій, в тому числі з органами із 
стандартизації та бізнесовими колами, що запропонували свої програми навчання з 
стандартизації, які повинні вивчати студенти. Крім того, службовцям або управлінцям цих 
організацій часто пропонують по читати лекції з стандартизації в університеті. З 2000р. 
більш як 800 студентів закінчили студентську програму. Приблизно 95 % із них працюють у 
галузі стандартів як підприємці, в організаціях зі стандартизації тощо. 

В університеті сформовано стратегію розвитку стандартизації у сфері освіти (з 2005 до 
2010 року). У цій стратегії визначено такі завдання: 

- підвищити ступінь інтернаціоналізації вищої освіти у сфері стандартизації; 
-  удосконалити навчальний план зі стандартизації та поширити його серед інших 

внутрішніх університетів; 
-  активно розробляти програми зі стандартизації для випускників. 
Арабський інститут: поширення якості за допомогою стандартів. Мета Інституту 

у продуктивності та якості (PQI),  заснованого в 1995  р.  Арабською академією наук,  
технологій і морського транспорту (AASTMT), полягає втому, щоб підвищити усвідомлення 
забезпечення якості та стандартизації, а також їхнього застосування в Єгипті та інших 
арабських країнах. 

PQI пропонує: 
- вивчення сучасних питань якості, стандартів та інших організацій них питань; 
-  диплом, ступінь магістра і доктора філософії (кандидата наук) в управлінні якістю; 
-  надання консультацій з організаційних питань щодо проведення сертифікації на 

відповідність вимогам стандартів ISO. 
PQI розширює зв’язки з іншими арабськими та міжнародними установами для обміну 

освітніми програмами зі стандартизації в арабських країнах і поширення економічних 
переваг. Інститут працює з ентузіазмом, збільшуючи кількість дипломованих фахівців, і 
забезпечує водночас те, що зміст курсу та подання матеріалу відповідає передумовам 
економічною, екологічного і соціального розвитку. 

Освітні програми PQI формуються згідно з потребами стандартизації та питаннями 
управління якістю і вимогами до майбутніх наукових професійних експертів. PQI прагне 
збільшити обсяги передання технології! фірмам та іншим установам, забезпечуючи те, щоб 
освітні програми відповідали соціальним, промисловим і технологічним потребам. Мета PQI, 
врешті, полягає в тому, щоб забезпечити доступ майбутнім випускникам до світових ринків, 
технологій, а також сприяти найкращій бізнесовій практиці і сталому розвитку. 

PQI спрямовує зусилля на зміцнення і розширення міжнародного спін робітництва у 
сфері розроблення освітніх програм на основі стратегічних альянсів з міжнародними 
організаціями. Крім того, PQI зосереджується на вдосконаленні усвідомлення і розуміння 
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персоналом ВНЗ значення освітніх програм зі стандартизації для досягнення якості та 
постійного підвищення професіоналізму. 

Програми PQI післядипломної освіти мають на меті надання випускникам розширених 
аналітичних навичок щодо: 

- технічних і організаторських питань в управлінні якістю; 
-  розуміння ролі стандартизації в розвитку технологій, бізнесу і підтримки процесів 

сталого розвитку. 
Французький університет: набуття практичного досвіду. Згідно з розробленою 

програмою гармонізації європейської вищої освіти, якою впроваджувалися ступені 
бакалавра, магістра і доктора наук із стандартизації, у французькому Технологічному 
університеті Compiegne було впроваджено і і умінь магістра з управління якістю (MQ) як 
варіант магістра науки і техніки. 

З 1992 року за програмою магістра зі стандартизації, якості, сертифікації та 
випробування навчаються професіонали, які прагнуть вивчити і розвинути навички 
компетентних фахівців у галузі стандартизації і/або управління якістю в компаніях медичних 
послуг або організацій комунального обслуговування. 

Програма магістра NQCE періодично піддавалась акредитації з моменту її 
започаткування. Ця програма – одна з двох акредитованих магістерських програм 
Технологічного університету Compiegne. 

Японський університет: виховання стратегів із стандартизації в бізнесі. Стратегія 
стандартизації є ключовим питанням для виробників. Некоректна інформація щодо de-facto 
або de-jure питань, наприклад, може призвести до руйнування бізнесу. Професіонали, які 
спеціалізується в галузі стратегії стандартизації часто навчаються під час своєї практичної 
діяльності. Вони зазвичай розпочинають працювати безпосередньо з внутрішніми 
стандартами компанії і поступово переходять до роботи зі стандартами ISO. Через деякий 
час і з набутим досвідом,  і як тільки вони увійшли до члені»  правління компанії,  вони 
можуть ванти на себе відповідальність за формування програм із стандартизації компанії. 
Технічні школи вже викладають курси зі стандартизації. Однак, незважаючи на це, в Японії, 
а можливо, і в інших країнах, немає жодних академічних програм сис тематичного навчання 
спеціалістів із стратегії промислової стандартизації, хоча значний попит на них з боку 
бізнесу існує. 

З урахуванням цих тенденцій, у 2005 р. на базі Токійського університету сільського 
господарства і технологій (TUAT)  було відкрито Курс магістрів технологічного управління 
(MOT). Його основна мета полягала в підготовці досвідчених інженерів на основі останніх 
технологічних і управлінських стратегій і формування з них бази майбутніх керівників чи 
технологів та/ або інформаційних управлінців. У програмі специфічна увага приділяється 
вивченню методів ведення бізнесу і технологій, а також визначенню ризиків у бізнесі та 
прибутків. Таким чином, випускники зможуть прогнозувати і усувати технологічні ризики, 
адаптувавши здобуті наукові та управлінські знання для досягнення результатів. 

Університети в Корейській Республіці: навчання наступного покоління 
професіоналів. Корейська асоціація стандартів (KSA) несе відповідальність за загальне 
функціонування Програми університетської освіти зі стандартизації (UEPS). З цією метою в 
2004 р. у структурі KSA було створено Комітет із розроблення освітніх стандартів, який 
складався з професорів і викладачів. 

Для розроблення багатопрофільної програми комітет і KSA налагодили зв’язки з 
експертами зі стандартизації різних галузей Республіки Корея, заохотивши їх розробити 
навчальну програму з підручниками та навчальними матеріалами і брати участь у ній як 
лектори. 

Уряд Республіки Корея надає фінансову підтримку UEPS у рамках виконання 
“Генерального плану національної стандартизації”. Із залученням університетів, 
дослідницьких груп, а також KSA, UEPS є цінним прикладом співробітництва урядового і 
приватного секторів. 
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Голландський університет: забезпечення конкурентних переваг. Роттердамська 
школа управління (RSM) при Університеті Erasmus у Нідерландах є школою бізнесу, 
визнаною на міжнародному рівні, яка зосереджується на підготовці лідерів глобального 
сталого бізнесу. Пропонуючи програми навчання бакалаврів (ВА), магістрів (МА) і програми 
практичної освіти (MBA),  факультет є однією з найбільших світових бізнес-шкіл як за 
кількістю студентів, так і за навчальною інфраструктурою. З метою досягнення і підтримки 
найвищого рівня школа постійно орієнтує свою освітню та науково-дослідну діяльність на 
співробітництво з іншими подібними установами. Врешті-решт, цілі Університету RSM 
Erasmus – не тільки активна діяльність для більш “загальних” аспектів бізнесу, а й 
виокремлення школи шляхом розв’язання бізнесових проблем, що не розглядаються іншими 
школами. Стандартизація управління є однією з цих проблем. 

Протягом останніх 10 або більше років спостерігається масове зростання споживчого 
ринку Інформаційних технологій: ноутбуки, персональні комп’ютери, персоналі, ні 
помічники даних, а також різні мобільні пристрої. Споживачі ви грача міть іній час більше, 
ніж будь-коли, на пошук інформації в Internet, використання Internet-банків, пересилання 
електронної пошти, бронювання  екскурсій і купівлю товарів у Internet-магазинах. 

У сфері освіти, навчання та професійної підготовки електронне навчання потребує 
дуже різноманітних стандартів, ефективного створення, підтримки і динамічного 
адаптування функціонального електронного навчального середовища для задоволення 
індивідуальних потреб користувачів.  З появою ноутбуків вартістю 100  доларів США,  
розроблених Массачусетським технологічним інститутом (МТІ), широке використання 
розподіленого електронного навчання швидко стає реальністю. 

Кількість цих недорогих і потужних комп’ютерів зростає та поширюється, особливо у 
віддалених і недостатньо освічених інфраструктурах регіонів, що дає змогу викладачам 
охоплювати мільйони учнів. Розширені мережеві можливості цих недорогих ноутбуків 
уможливлять набуття і студентами користувачами досвіду електронного навчання в 
адаптованому і сумісному середовищі в глобальному масштабі. 

Стандарти в таких галузях, як переваги користувача, моделі компетентності, погреби 
доступності, інтелектуальні агенти викладання, вивчення ресурсу метаданих, а також 
конфіденційність приватного життя, потрібні для створення і ремонтопридатності 
адаптивного середовища електронного вивчення. Вони, у свою чергу, необхідні для 
впровадження електронного навчання. 

Хоча існує декілька компонентів, залучених до створення й підтримки адаптивного 
середовища електронного навчання, всеохопним ключем для створення успішної реалізації 
на сучасному і майбутньому ринку є якість створеного навколишнього середовища та якість 
використовуваного змісту. 

У зростанні ринку навчання, освіти і професійної підготовки з трильйонами доларів 
США щорічних інвестицій забезпечення якості цієї електронної освіти має надзвичайно 
важливе значення для урядів, промисловості, наукових кіл і, що найважливіше, для 
користувачів. Гармонізована концепція якості є необхідною умовою належного 
функціонування електронного навчання, продукції та послуг. 

Протягом минулих декількох років тема якості та перевірки якості набула важливого 
значення для багатьох країнах. Низка міжнародних організацій, таких як Організація ООН і 
питань освіти, науки і культури (UNESCO) та Організація економічного співробітництва і 
розвитку (OECD)  підняли питання перевірки якості у сфері освіти в контексті їхніх 
повноважень. 

Світова організація торгівлі (WTO)  також розглядає освіту як головну галузь в.  
міжнародних послуг у своїй Генеральній угоді про торгівлю послугами (GATS). Зважаючи 
на це, неодноразово піднімалося питання потреби в прозорих і зіставних міжнародних 
стандартах. Європейський Союз посилив свої зобов’язання щодо якості у сфері освіти. 
Можна назвати ще багато міжнародних і регіональних організацій, які звернули увагу на це 
питання. 
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Нова економічна активність створюється за рахунок надання некомерційних послуг з 
освіти. Ці економічні можливості та переваги є свідченням економічного зростання, 
економічної важливості освіти в глобальному співтоваристві знань. Знання стають одним з 
основних чинників успішного корпоративного управління в усьому світі. Освіта дедалі 
частіше й частіше розглядається як бізнес-орієнтовані послуги. Забезпечення якості є одним 
із критичних питань у сфері неформальної освіти. 

Низка чинників визначає якість постійного навчання і професійної підготовки, а саме: 
-  ступінь, в якому це спирається на рівень знань працівника; 
-  ступінь, в якому він/вона надає значення сфері своєї діяльності; 
-  ступінь, в якому це відповідає потребам компанії та практики; 
-  успішне передання отриманих знань або навичок до місця роботи. 
Висновки. Таким чином, забезпечення якості потребує максимального рівня 

співробітництва між освітніми установами і компаніями або студентами. Стандарти 
забезпечують таку взаємодію. 

Дедалі частіше стає очевидним те, що якість у галузі освіти повинна бути уніфікована, 
має оптимізуватись оцінка результатів,  а освітні структури повинні оптимізувати прогрес у 
навчанні, збільшити прозорість освітнього ринку та полегшити вибір на основі конкуренції. 
Наявність стандартів щодо якості матиме вирішальне значення, якщо забезпечення якості 
буде приведене до систематичного підвищення якості. 

Важливість запропонованої стандартизації випливає з позитивного впливу стандартів 
якості на зв’язок знань, навичок і компетентності, з одного боку, та розвиток знань як однієї 
з основ успішного корпоративного управління з іншого. 

На тлі зростаючої необхідності отримання визнання іноземної або приватної 
кваліфікації в різних країнах протягом минулих років було розроблено досить багато 
стандартів на неформальну освіту. Системи якості мають різні підходи й є не зіставними. 
Велику кількість стандартів було розроблено в окремих країнах однієї тільки Європи. Для 
зручності користувачів провести практичне порівняння послуг у галузі освіти нереально. 

Існує високий ризик появи ненадійних систем сертифікації, які можуть ввести в оману 
своїми твердженнями освітні установи, учнів, працедавців і громадськість. Зростає ризик 
отримання неякісної освіти,  що в довгостроковій перспективі може вплинути на довіру до 
сертифікації та якості професійної праці як такої. 

Оскільки дедалі більше й більше постачальників використовують системи забезпечення 
якості, ІБО відіграє ключову роль у забезпеченні міжнародними стандартами, які є 
прозорими і уможливлюють зіставлення різних сертифікатів. 

Від майбутнього стандарту ІSО на послуги з освіти виграють усі зацікавлені сторони: 
студенти,  компанії,  які використовують обрані ними освітні пакети для внутрішніх 
кваліфікаційних курсів, і, звичайно, самі освітні установи. Стандарт враховуватиме такі 
аспекти: загальні методологічні концепції навчання; вимоги до викладацького складу; 
методи і способи отримання і передання знань, а також методи визначення задоволення 
клієнтів. 
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АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ TQM И СТАНДАРТОВ ISO 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В статье проанализирован опыт внедрения принципов всеобщего управления качеством 

TQM и стандартов Международной организации по стандартизации ISO в сфере образования. 
Современная концепция TQM основывается на таких принципах, как привлечение высшего 
руководства и всего персонала, ориентация на потребителя, процессный и системный подходы, 
постоянное совершенствование качества, принятие решений на основе фактов, налаживание 
партнерских отношений с поставщиками. Вузов не только разрабатывают и внедряют 
системы качества, но и достигают внешнего признания через процедуру сертификации 
третьей стороной - органом сертификации систем качества. Все чаще становится очевидным, 
что качество в области образования должна быть унифицирована, имеет оптимизироваться 
оценка результатов, а образовательные структуры должны оптимизировать прогресс в 
обучении, увеличить прозрачность образовательного рынка и облегчить выбор на основе 
конкуренции. Наличие стандартов качества будет иметь решающее значение, если качества 
будет приведено к систематическому повышению качества. От будущего стандарта ISO на 
услуги по образованию выиграют все заинтересованные стороны: студенты, компании, которые 
используют выбранные ими образовательные пакеты для внутренних квалификационных 
курсов, и, конечно, сами образовательные учреждения.  

Ключевые слова: высшее образование, общее управление качеством - TQM, Международная 
организация по стандартизации - ISO, университет, сертификация систем 
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рrof. Beznosyuk O.O. 

ANALYSIS OF WORLD EXPERIENCE IMPLEMENTING THE PRINCIPLES OF TQM 
AND ISO STANDARDS IN EDUCATION 

 
The article analyses the experience of implementing the principles of Total Quality Management 

TQM and standards of the International Organization for Standardization ISO in education. The 
modern concept of TQM is based on such principles as the involvement of senior management and all 
staff, customer orientation, process and system approaches, continuous quality improvement, decision 
making based on facts partnerships with suppliers. Universities not only develop and implement a 
quality system, but also achieve external recognition through the process of third-party certification - 
certification body of quality systems. Increasingly, it is evident that the quality of education should be 
unified, is optimized evaluation of results and educational structures must optimize progress in 
education, increase the transparency of the educational market and facilitate the selection on the basis 
of competition. Having standards of quality will be crucial if the quality assurance will be given to 
systematic quality improvement. From the future standard ISO for services to education will benefit all 
stakeholders: students, companies that use their chosen educational packages for internal qualification 
courses, and, of course, most educational institutions.  

Keywords: higher education, total quality management - TQM, International Organization for 
Standardization -ISO University, certification systems 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 371.3                                                                    к.т.н., с.н.с. Гахович С.В. (ВІКНУ) 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ  
КУРСІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 
У статті висвітлюються науково-методичні та практичні аспекти підготовки 

матеріалів для створення електронних курсів дистанційного навчання. Розглядаються 
методичні питання та рекомендації з процесу підготовки електронних матеріалів, висунуті 
вимоги до структури вихідних матеріалів курсів дистанційного навчання. Також надаються 
практичні рекомендації по технічним особливостям змісту та наповненню електронних курсів 
дистанційного навчання. Особлива увага звернута на використання гіпертекстових посилань як 
основного елемента дистанційного курсу підвищує якість і швидкість сприймання матеріалу і 
дозволяє формувати індивідуальну траєкторію навчання.  

Ключові слова: курс дистанційного навчання, електронний освітній ресурс, гіпертекстові 
посилання. 

 
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку суспільства вимагає нових поглядів та 

підходів до організації навчального процесу. З’являються та набувають поширення нові 
форми забезпечення потреб людини в одержанні необхідних знань. Однією з перспективних 
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форм організації навчання є дистанційна освіта. В основу дистанційної освіти покладене 
використання сучасних інформаційних технологій, які дозволяють проводити навчання на 
відстані без особистого контакту між викладачем і особою, що навчається. Важливою та 
необхідною складовою організації дистанційної освіти є електронні освітні ресурси (ЕОР) 
під якими розуміють навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, 
розроблені в електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у 
комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних 
засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, що 
стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами для засвоєння 
навчальних дисциплін через Інтернет (локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або 
інших доступних користувачеві програмних засобів [1]. 

Одним з основних видів ЕОР є курс дистанційного навчання (КДН) - інформаційна 
система, яка є достатньою для навчання окремим навчальним дисциплінам за допомогою 
опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у 
спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та 
інформаційно-комунікаційних технологій.  

У методичному плані КДН суттєво відрізняються від науково-методичного комплексу 
навчальної дисципліни, а також підручників і посібників, призначених для супроводження 
очного процесу. В цьому зв’язку дуже важливою є розробка концепції створення КДН з 
різних навчальних дисциплін. 

Формування цілей статті. Основним призначенням КДН є суттєве підвищення 
ефективності процесу навчання. Його можна розглядати як навчально-методичний засіб, що 
дозволяє методично правильно організувати самостійну роботу студентів над матеріалом, 
розвинути їх вміння та навички. 

Електронний курс дистанційного навчання являє собою інформаційний продукт, 
необхідний і достатній для забезпечення дистанційного навчання студентів за окремою 
навчальною дисципліною, і включає освітні, виховні та телекомунікаційні засоби.  

Вихідними матеріалами КДН є набір електронних документів, який найбільш повно 
відображає зміст і логіку майбутнього навчального курсу.  

Головними перевагами КДН у порівнянні з традиційними друкованими виданнями є:  
- можливість включення мультимедійних фрагментів і анімації;  
- можливість підключення комп'ютерних тестових систем;  
- легкість тиражування;  
- відносна простота оновлення матеріалу та його адаптації до потреб окремих категорій 

користувачів;  
- зручність гіпертекстової навігації. 
Важливо, щоб створювані КДН були структуровані належним чином, містили всі 

необхідні для засвоєння пропонованої теми матеріали.  Електронний курс може містити 
текстові, графічні, анімаційні, аудіо та відео компоненти. Також необхідно забезпечити 
перевірку рівня засвоєння знань: організувати тестовий контроль чи самоконтроль, розв’язок 
ситуаційних завдань з можливістю моніторингу [2-4]. 

Виклад основного матеріалу 
Етапи створення курсів дистанційного навчання 
Процес створення та впровадження КДН досить трудомісткий і включає такі етапи: 
1. Розробка методичних основ, на яких базуватиметься КДН та вестиметься викладення 

навчального матеріалу. На цьому етапі, як правило, викладачем, у відповідності до програми 
з навчальної дисципліни, здійснюється підбір та формування наукового та навчального 
матеріалу (лекцій, матеріалів підручників, посібників, довідників, наукових видань і ін.) для 
дистанційного курсу. По суті викладач-розробник КДН готує зміст за певними вимогами у 
вигляді звичайних текстових та графічних файлів. 

2. Розробка дизайну та створення КДН. На цьому етапі можуть залучатися художники 
з дизайну та програмісти.  Структура та зміст роботи під час створення кожного КДН може 
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бути зразком, якому доцільно наслідувати, однак вона не є технологією, яку можна 
використати повторно. 

3. Процес пробної експлуатації, при необхідності - зміна компонування матеріалу, 
редагування змісту та інше. Цей етап необхідний для виявлення та виправлення помилок, 
вдосконалення методів подання навчального матеріалу. 

4. Етап широкої експлуатації. 
5. Процес супроводу та адміністрування доступу до КДН. 
Науково-методичні рекомендації для створення КДН 
Найбільш складними та трудомісткими з огляду на необхідність опрацювання великої 

кількості навчально-методичного та наукового матеріалу виступають перші два етапи 
створення КДН. Для систематизації подання матеріалу і його відповідності вимогам до ЕОР, 
а також полегшення роботи викладача-розробника КДН далі у статті надаються рекомендації 
щодо складу та якості матеріалів дистанційного курсу. 

До складу КДН повинні входити титульний лист, анотація дисципліни, програма 
дисципліни (робоча навчальна програма дисципліни), зміст, елементи навчання, запитання 
для самоперевірки, практичні завдання, тести, глосарій, довідники, список літератури та 
посилань на електронні ресурси.  

Титульний лист повинен містити назву, місце і рік створення чи видання, відомості 
про автора або видавця КДН.  

Анотація дисципліни повинна включати цілі, завдання та короткий зміст елементів і 
функції навчання КДН.  

Зміст показує склад і структуру КДН, за якими можна здійснити навігацію.  
Елементи навчання являють собою семантичну одиницю навчальної інформації. 

Елементами навчання є заняття, розділи та теми.  
Заняття є мінімальною семантичної одиницею навчальної інформації, яка включає в 

себе наступні частини: зміст, питання-відповіді, завдання, тести, глосарій, довідник. У 
контексті конкретного змісту у занятті включаються всі його інші частини.  

Зміст заняття являє собою теоретичну частину навчального матеріалу, представленого 
у занятті. Зміст повинен складатися з текстової, графічної, аудіо, відео та іншої інформації, 
що відноситься до зазначеного назвою і відповідної вибраної аудиторії, цілям і завданням 
КДН. Основний зміст, що безпосередньо відноситься до цілей і завдань заняття, повинний 
знаходитися в центрі уваги. Абзаци у змісті не повинні бути великими для полегшення 
зорового сприйняття навчального матеріалу.  

Текстова частина повинна супроводжуватися великою кількістю перехресних посилань 
та пошуковою системою. Це дозволяє скоротити час пошуку необхідної інформації.  

Такий спосіб представлення матеріалів дозволяє використовувати сучасні інформаційні 
технології у повному обсязі.  При цьому матеріали розбиваються на декілька рівнів 
деталізації. Отже, студент сам обирає свій «шлях» роботи з КДН, що забезпечує 
максимальну ефективність витрачання часу та збільшення швидкості знаходження 
потрібного матеріалу. Недолік цього способу полягає у необхідності додаткового 
перекомпонування матеріалів, отже й збільшення витрат часу та зусиль викладача. Однак, 
саме цей підхід дає можливість реалізувати індивідуальну стратегію навчання студента. 

Анімації і фільми повинні підключатися в контексті змісту за бажанням студента. 
Відеоінформація чи анімація повинні супроводжувати розділи, які важко зрозуміти у 
звичайному викладенні. В цьому випадку затрати часу для користувача у 5-10 разів менші у 
порівнянні з традиційним підручником.  Відео дозволяє змінювати масштаб часу та 
демонструвати явища прискорено, уповільнено чи вибірково. 

Запитання для самоперевірки знань повинні відноситись до змісту викладеного 
основного матеріалу, а також до мети і завдань уроку, повинні бути спрямовані на засвоєння 
знань та набуття навичок роботи з КДН, ґрунтуватися на рівні знань студента. 

Для запитань необхідно правильно підібрати інтервали матеріалу курсу, щоб студент 
міг мати можливість оцінити свій прогрес в процесі навчання. Відповіді на питання повинні 
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бути не складними, логічними і ясними, щоб студент до проведення заключного тесту міг 
достатньо попрактикуватися за всіма пунктами вивченого матеріалу.  

Практичні задачі повинні містити зрозумілі й точні формулювання завдань і вправ, 
що відносяться до досліджуваного навчального матеріалу у занятті. Виконання вправ або 
рішення задач, повинні бути показані і пояснені.  

Тест являє собою питання, що відносяться до навчального матеріалу заняття. Тести 
призначені для здійснення самоконтролю знань по заданому заняттю і повинні бути 
достатньо продумані, щоб виключати метод простого вгадування при виборі правильної 
відповіді. Неправильні відповіді за своїми змістом повинні бути близькі до правильних, щоб 
тільки при глибокому знанні і розумінні навчального матеріалу, студент зміг би знайти 
правильну відповідь.  

Глосарій (словник) повинен містити набір термінів і скорочень, що зустрічаються в 
змісті КДН, а також гіпертекстові посилання на їх визначення.  

Довідник повинен містити коротку навчальну інформацію з кожного модуля 
навчального курсу.  

Розділ повинен включати послідовність занять, які мають смислові зв'язки по 
наростанню від заняття до заняття.  

Курс повинні включати послідовність розділів, що мають смислові зв'язки по 
наростанню від розділу до розділу.  У літературних джерелах рекомендується під час 
створення електронного курсу функціональні розділи його виділяти різними кольорами, гама 
яких визначається дизайнером. 

Електронний курс дистанційного навчання повинен бути укладений методично 
правильно, мати чітку логічну структуру, містити базовий обсяг матеріалу, який вивчається, 
враховувати нові тенденції у науці та технології на найближче майбутнє. Тому відбір 
матеріалу для КДН повинен здійснюватися на основі аналізу перспективних напрямків 
розвитку науки та техніки. 

КДН як засіб, орієнтований на самостійне вивчення матеріалу, повинен містити не 
тільки навчальний матеріал, але й передбачати складнощі, які виникають у процесі засвоєння 
матеріалу, вміти діагностувати їх виникнення та проводити своєчасну корекцію. 

При створенні електронного КДН слід враховувати основні принципи навчання, які 
мають пряме відношення до розробки навчальних систем, а саме дистанційний курс повинен 
відповідати наступним навчально-методичним вимогам: 

Актуальність – КДН повинний забезпечувати наявність у доступній формі найсвіжішої 
інформації з обраної навчальної дисципліни; 

Багаторівневість – КДН повинний мати змінюються рівні підказок і методичних 
порад, в яких на початку навчання рівень підказок і методичних порад максимальний, але в 
міру успішного засвоєння студентом навчального матеріалу цей рівень зменшується; 

Цілісність – має надавати можливість студенту складати загальне уявлення про 
дисципліну або темі, яку він вивчає; 

Наочність – КДН повинний мати ефективні ілюстрації (малюнки, фотографії, схеми, 
креслення та інші візуальні об'єкти), що дозволяють усвідомити, осмислити і запам'ятати 
навчальний матеріал;  

Науковість – виклад навчального матеріалу має використовувати наукову 
термінологію, однозначне трактування термінів та їх визначень; 

Зрозумілість – КДН повинний забезпечити доступність лексики і синтаксису мови 
викладу навчального матеріалу; 

Чіткість – пояснення значення нових понять повинні бути достатньо чіткими 
(ясними); 

Мотивування – КДН повинний підтримувати бажання навчатися за допомогою 
включення візуально привабливих ігор, дослідницьких завдань і проблемних завдань, а 
також підтримувати самостійну роботу і посилений контроль за виконанням з схвалює 
зворотним зв'язком; 
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Однорідність – КДН не повинний виділяти одні частини навчального матеріалу за 
рахунок слабкого освітлення інших; 

Послідовність – в межах одного навчального модуля новий навчальний матеріал 
повинен бути логічно пов'язаним з попередніми навчальними матеріалами. Навчання йде 
швидше, якщо програма дисципліни побудована за принципом послідовного ускладнення 
матеріалу. Починати потрібно з самих простих завдань. Постійно рівень складності 
підвищується до тих пір, доки не буде досягнутий бажаний ступінь досвіду та вмінь; 

Практичність – давати можливість після викладу основних положень одразу 
застосувати їх на практиці. Навчання буде ефективнішим, якщо форми набутих знань та 
навичок такі, що без додаткового узгодження можуть бути перенесені в умови реального 
життя. Це означає, що студенту важливіше навчитися знаходити правильні відповіді на 
питання, ніж просто знати їх.; 

Методичність – у КДН повинні бути ефективні методики навчання, які вимагають від 
студента застосувати засвоєну навчальну інформацію (після деякої перерви) до нової 
ситуації, щоб перенести цю інформацію з короткострокової пам'яті у довгострокову; 

Імперативність – у КДН повинні бути алгоритми для реалізації індуктивних і 
дедуктивних методів навчання або питання, відповіді яких вимагають від студента 
виконання різноманітних дій (писати, креслити, обчислювати і ін.); 

Відсутність дублювання – не повинні викладатися вже набуті знання на попередніх 
рівнях навчання; 

Активізація інтелекту. На основі поданого теоретичного матеріалу необхідно 
пропонувати завдання, які закріплюють засвоєння інформації, встановлюють взаємозв’язки 
навчальних питань між собою та досвідом студента на міждисциплінарному рівні. 

Нетривіальність запитань – не повинні бути питання, які привчають тільки вгадувати 
правильні відповіді замість того, щоб розвивати здібності студента до правильного 
прийняття самостійних рішень.; 

Оперативність – КДН повинний мати попередження про типові помилки у відповідях 
учнів та роз'яснення про їх недопущенні і виправленні. Навчання йде швидше, якщо студент 
дізнається про результат кожної своєї відповіді негайно. Правильна відповідь чи ні - студент 
повинен отримати підтвердження цього негайно. Затримка, навіть незначна, гальмує 
навчання. Знання результатів своєї роботи стимулює виконання чергового завдання. 

Змістовність запитань – не повинні використовуватись запитання, на які можна дати 
відповідь, не зрозумівши змісту навчальної інформації; 

Відповідність відповідей – всі відповіді (правильні і неправильні) повинні відповідати 
досліджуваному навчальному матеріалу; 

Адаптивність – КДН повинний враховувати мову спілкування, рівні знання і навички 
робіт студента, тобто ЕНК повинний збільшувати рівень складності досліджуваної проблеми 
в міру досягнення прогресу студентом. Труднощі повинні виникати послідовно, а їх успішне 
подолання розвиватиме високий рівень активності; 

Ефективність – процес навчання і досягнення методичної мети не повинні вимагати 
великих матеріальних, часових, фізичних і розумових витрат студента. Оскільки навчання 
саме по собі є індивідуальним, то процес навчання потрібно організовувати так, щоб студент 
міг проходити програму у відповідності до своїх індивідуальних особливостей. 

Практичні рекомендації для створення КДН 
Електронний курс дистанційного навчання має бути побудований таким чином, щоб 

максимально забезпечити заміну викладацького контролю самоконтролем, дати можливість 
студентам розробити власну траєкторію самоосвіти. Тому всі матеріали повинні містити 
докладний опис раціональних прийомів всіх видів діяльності, критеріїв правильності рішень, 
рекомендації з ефективного використання консультацій. Електронний КДН буде, в 
основному, використовуватися в самостійній роботі студентів, тому він повинен: 

звільняти від громіздких обчислень і перетворень, дозволяючи зосередитися на суті 
предмета, розглянути більшу кількість прикладів і вирішити більше завдань; 
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надавати широкі можливості для самоперевірки на всіх етапах роботи; 
полегшувати розуміння досліджуваного матеріалу за рахунок інших, ніж у друкованій 

навчальній літературі, способів подачі матеріалу: індуктивний підхід, вплив на слухову і 
емоційну пам'ять – широке використання засобів мультимедіа. 

Засоби мультимедіа –  поєднання кількох способів подачі інформації –  тексту,  
статичних зображень (ілюстрацій – рисунків і фотографій), динамічних зображень 
(мультиплікації та відео) та звуку (цифрового та MIDI) – у інтерактивний продукт. Це дуже 
бажаний елемент у електронних виданнях, оскільки існує залежність між методом засвоєння 
матеріалу та здатністю відновити отримані знання через деякий час. Якщо матеріал був 
звуковим, то людина запам’ятовує біля 25% його обсягу, якщо візуальним – 30%. При 
комбінованій дії рівень запам’ятовування підвищується до половини. При втягуванні в 
активні дії у процесі вивчення матеріалу його засвоєння підвищується до 75% [3, 4]. 

Мультимедіа продукти характеризуються значно більшим об’ємом, ніж інші види 
інформаційних ресурсів. 

Сучасний електронний освітній ресурс неможливо уявити без використання 
гіпертексту. В якості гіперпосилань в електронному тексті можуть виступати посилання на 
статичні ілюстрації (образотворчі і умовно-графічні); посилання на елементи мультимедійної 
інформації (анімаційні фрагменти, аудіозаписи та відеофрагменти); посилання на 
хрестоматійні або додаткові матеріали; посилання на структурні елементи тексту; посилання 
на список монографій, навчальної та наукової літератури (наводяться в кінці теми або всього 
курсу); посилання на сайти в мережі Інтернет і т.д. Це дозволить уникнути невиправданого 
дублювання, забезпечити компактність подання матеріалу, полегшить розуміння внутрішніх 
зв’язків у структурі пропонованого навчального матеріалу. Система гіперпосилань дозволить 
легко та швидко пересуватися в інформаційному просторі електронного курсу. Слід 
пам’ятати, що гіперпосилання просто допомагають отримати додаткову інформацію по темі. 

Гіпертекстові та гіпермедіа засоби надають можливість нелінійної подачі матеріалу. 
Гіпертекст – форма організації текстового матеріалу, при якій його одиниці подані не у 

лінійній послідовності, а як система явно вказаних можливих переходів та зв’язків між ними. 
Прямуючи цими зв’язками, можна читати матеріал у довільному порядку. Таким чином 
утворюються різні лінійні тексти. Користувач самостійно управляє процесом видачі 
інформації. 

Гіпермедіа системи – це гіпертекст, в який включені графіка, звук відео та посилання 
для утворення основи нелінійного середовища. 

Сьогодні гіпертекст та гіпермедіа як спосіб організації і представлення інформації став 
провідною технологією в комп’ютерних системах.  Вони зарекомендували себе одними з 
найефективніших для навчання і щоденного використання в якості довідників, енциклопедій 
тощо.  Використання цієї технології задовольняє таким вимогам до підручників як 
структурованість, зручність у використанні. При необхідності такий підручник легко 
коригувати. Існує велика кількість різноманітних гіпертекстових форматів (HTML, DHTML, 
PHP тощо). 

Вимоги до системи гіперпосилань. Посилання має бути коротким. Краще за все – одне-
два слова.  Допустимо робити посилання на назви статей чи творів,  але у випадку цілого 
переліку слід використовувати інший спосіб, оскільки сторінки з самих посилань погано 
сприймаються. 

В жодному разі не можна робити посилання зі слів «тут», «звідти» та подібних до них. 
Посилання слід робити так, щоб за їх відсутності не втрачався зміст навчального 

матеріалу. 
Кількість посилань на одній сторінці не повинна бути надмірною, оскільки є «закони» 

сприйняття та утримання уваги. Читати має бути зручно! Можливий варіант – виносити 
посилання в кінець блоку матеріалу, щоб спрямувати траєкторію вивчення матеріалу. 
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Посилання у тексті має бути максимально корисним. Робити його потрібно лише у 
випадку, коли воно приведе до ресурсу, тематика якого згадувалася у тексті, але не розкрита 
повністю. 

Якщо у тексті згадуються інші матеріали, то на них треба поставити посилання 
(попередньо вирішивши, чи взагалі потрібно згадувати додатковий матеріал). Не потрібно 
тренувати пам’ять студентів – потрібно підказувати їм шлях до інформації. 

Загальновідомо, що головний агент якості навчання - викладач, носій знань, умінь, 
навичок і позитивного виховного ідеалу. Він, за дидактикою, є керівником педагогічного 
процесу. Щодо дистанційного навчання, то тут першорядну роль у структурі його якості 
відіграє сам слухач, а носієм знань виступають засоби навчання, рідше, розроблені групою 
авторів матеріали дистанційних курсів. Роль викладача мінімізується. Отож не дивно, що 
існує думка, мовляв, дистанційне навчання позбавить нас від класу викладачів як таких, а їх 
місце посядуть комп’ютери. Але зауважу, що у швидкоплинному процесі зміни соціально-
економічних, політичних та технологічних процесів будь-який навчальний матеріал вимагає 
внесення змін і покращень у реальному масштабі часу. Тому роль викладача у створенні, 
зміні та покращенні матеріалів курсів дистанційного навчання незамінна і постійно 
актуальна через те, що процес покращення апріорі нескінчений.  

Електронний навчальний курс не зможе повністю замінити викладача, оскільки живе 
спілкування не зможе замінити жодна комп’ютерна технологія. Основною його метою є 
створення сучасних комфортних умов для формування наукового світогляду тих, хто 
навчається, при вивченні будь-якої дисципліни, а також полегшення роботи викладача 
шляхом позбавлення його від монотонної, іноді багатогодинної роботи з перевірки 
виконуваних студентами робіт. 

Обсяг електронного курсу 
При побудові навчального матеріалу увагу слід зосереджувати, в першу чергу, на 

структурі курсу, а не на обсязі. Спираючись на свою ерудицію і методичне майстерність, 
автор завжди може доповнити пропоновану структуру з урахуванням конкретних умов, 
складу студентської аудиторії, обстановки і форми проведення заняття, а також інших 
факторів. 

Обсяг електронного видання пропонується визначати згідно з наказом МОН України 
від 27 червня 2008 року N 588 «Щодо видання навчальної літератури для вищої школи» Із 
змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 10 
січня 2009 року N 11. 

Висновки. Замінити викладача у навчальній аудиторії електронний курс навряд чи 
зможе. Але реально такі дистанційні курси зможуть виконати дуже особливу функцію – 
протягом всього курсу на кожному етапі відразу після засвоєння матеріалу проконтролювати 
результат навчання. Особливі можливості по використанню системи гіпертекстових 
посилань дозволяють ефективно формувати індивідуальну траєкторію навчання студента з 
можливістю збільшення і ускладнення матеріалу, що надається у курсі. 
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к.т.н. Гахович С.В. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КУРСОВ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
В статье показаны научно-методические и практические аспекты подготовки 

материалов для создания электронных курсов дистанционного обучения. Рассматриваются 
методические вопросы и рекомендации по процессу подготовки электронных материалов, 
выдвинуты требования к структуре исходных материалов курсов дистанционного обучения. 
Также даются практические рекомендации по техническим особенностям содержания и 
наполнения электронных курсов дистанционного обучения. Особое внимание уделено 
использованию гипертекстовых ссылок как основного элемента дистанционного курса которий 
повышает качество и скорость восприятия материала и позволяет формировать 
индивидуальную траекторию обучения. 

Ключевые слова: курс дистанционного обучения, электронный образовательный ресурс, 
гипертекстовые ссылки. 

 
Ph.D. Gakhovich S.V. 

GUIDELINES FOR CREATING E-LEARNING COURSES 
 
The article shows the scientific and methodological and practical aspects of training materials for 

the creation of electronic distance learning courses. The methodical issues and recommendations on the 
preparatory process of electronic materials, put forward requirements for the raw materials of distance 
learning courses. Also provides practical guidance on the technical features of content and content of 
electronic distance learning courses. Particular attention is paid to the use of hypertext links as a basic 
element of a distance course which improves the quality and speed of perception of the material and 
allows you to create individual learning paths. 

Keywords: distance learning course, electronic educational resources, hypertext links 
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РОЗВИТОК УМІНЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕТИКИ В ПРОЦЕСІ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 
У статті розглянуті: поняття педагогічної взаємодії, її цілі, функції, структура, засоби, 

норми і цінності; розвиток умінь професійно-педагогічної етики в процесі педагогічної взаємодії. 
Взаємодія тих, хто навчає, з тими, хто навчається, можливо за таких умов: високий рівень 
активності обох учасників освітнього процесу; вона можлива в атмосфері рівноправних, 
партнерських стосунків; такі стосунки можливі при високому рівні опанування навчально-
пізнавальних умінь, тих хто навчається; ці стосунки також можливі за умови глибокого знання 
викладачем або вихователем особливостей кожного, хто навчається, тобто при 
індивідуальному підході. Узагальненими вміннями з професійно-педагогічної етики є: розуміння 
студентами наукових основ професійно-педагогічної етики і здійснення практики етики 
педагогічної взаємодії, самостійне визначення раціональної послідовності рефлексії та реалізації 
морального вибору. 

Ключові слова: педагогічна взаємодія; функціонально-рольова взаємодія; емоційно-
міжособистісна взаємодія; комунікація; морально-педагогічна взаємодія. 

 
Постановка проблеми. Сучасна педагогіка міняє свої провідні принципи. Активний 

однобічний вплив, що був прийнятий в авторитарній педагогіці, заміщується взаємодією, в 
основі якої лежить спільна діяльність як тих, хто навчає, так і тих, хто навчається, тобто 
перехід від об’єктних для суб’єкта стосунків (студент – об’єкт процесу навчання, 
вихованець,  –  об’єкт процесу виховання)  до суб’єктних для суб’єкта стосунків (студент,  
вихованець – рівноправні учасники процесів навчання і виховання). Її основними 
параметрами є взаємовідношення, взаємозв’язок, підтримка, довіра, синтонність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз психолого-педагогічної літератури 
(Г. Андреєва, А. Леонтьєв, М. Лісіна, Б. Ломов) дає можливість виділити такі функції 
взаємодії: інформаційна – обмін інформацією; контактна – готовність до прийому 
інформації; спонукальна – готовність до дії; координаційна – узгодження дій; інтерактивна – 
організація взаємодії;  перцептивна –  сприйняття і розуміння один одного;  розвиваюча –  
зміна особистості комунікантів. Даний, далеко не вичерпний перелік, може бути доповнено 
такими функціями: емоційна, інформаційна, соціалізуюча, єднальна, самопізнання 
(А. Мудрик); встановлення спільності, інструментальна, усвідомлення, самовизначення 
(А. Добрович); згуртування, інструментальна, трансляційна, самовираження (А. Брудний) 
тощо. 

Метою даної статті є розгляд розвитку умінь професійно-педагогічної етики в процесі 
педагогічної взаємодії. 

Виклад основного матеріалу. Взаємодія, філософська категорія, що відображає вплив 
різних об’єктів один на одного, їх взаємну обумовленість, зміну стану, взаємоперехід, а 
також створення одним об’єктом іншого [9, с. 81]. У соціології під соціальною взаємодією 
розуміють процес безпосереднього або опосередкованого впливу соціальних об’єктів один 
на одного, в якому взаємодіючі сторони пов’язані циклічною причинною залежністю, 
соціальна взаємодія як вид зв’язку являє інтегрованість дій, функціональну координацію їх 
наслідків, тобто систему дій [6, с. 965]. У психології взаємодія трактується як обмін різними 
уявленнями, почуттями, бажаннями, переживаннями [8, с. 190, 273]. 

Навчання – це цілеспрямований систематично організований процес взаємодії вчителя і 
учня, в результаті якого відбувається передача і засвоєння системи наукових знань, умінь і 
навичок, навчання та розвиток особистості школяра [3]. "Освітній процес – спеціально 
організована взаємодія педагогів та вихованців, спрямована на вирішення освітніх завдань" 
[10, с.17].  

Таким чином, педагогічна взаємодія – навмисний контакт викладача (педагога) з тими, 
хто навчаються, наслідком якого є взаємні зміни в поведінці, діяльності та відносинах 
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учасників навчально-виховного процесу, що включає в себе єдність педагогічного впливу, 
його активне сприйняття та власну активність тих, хто навчаються; взаємодія передбачає 
активність двох найважливіших учасників навчально-виховного процесу – викладача і 
студента,  що дозволяє вважати їх суб’єктами цього процесу,  які впливають на його хід і 
результати. 

Взаємодія тих,  хто навчає,  з тими,  хто навчається,  можливо за таких умов:  високий 
рівень активності обох учасників освітнього процесу; вона можлива в атмосфері 
рівноправних,  партнерських стосунків;  такі стосунки можливі при високому рівні 
опанування навчально-пізнавальних умінь, тих хто навчається; ці стосунки також можливі за 
умови глибокого знання викладачем або вихователем особливостей кожного, хто навчається, 
тобто при індивідуальному підході. 

Функції педагогічної взаємодії [7, с. 498]: конструктивна – педагогічна взаємодія 
викладача і студента при обговоренні та роз’ясненні змісту знань і практичної значущості по 
предмету; організаційна – організація спільної навчальної діяльності викладача і студента, 
взаємної особистісної інформованості та спільної відповідальності за успіхи у навчально-
виховній діяльності; комунікативно-стимулююча – поєднання різних форм навчально-
пізнавальної діяльності (індивідуальної, групової, фронтальної), організація взаємодопомоги 
з метою педагогічного співробітництва; поінформованість студентів про те, що вони повинні 
дізнатися, зрозуміти на занятті, чому навчитися; інформаційно-навчальна – показ зв’язку 
навчального предмету з виробництвом для правильного світосприйняття та орієнтації 
студента в подіях суспільного життя; мобільність інформаційної ємності навчальних занять і 
їхньої повноти в поєднанні з емоційним викладом навчального матеріалу, опорою на наочно-
чуттєву сферу студентів; емоційно-коригуюча – реалізація в процесі навчання принципів 
"відкритих перспектив" і "переможного" навчання в ході зміни видів навчальної діяльності; 
довірливого спілкування між викладачем і студентом; контрольно-оцінна – організація 
взаємоконтролю тих, хто навчає і навчається, спільне підбиття підсумків та оцінка 
самоконтролем і самооцінкою. 

Існують різні підходи до опису структури взаємодії. В освітніх установах здійснюється 
педагогічна взаємодія суб’єктів різного рівня, тому розглянемо найбільш загальну його 
структуру, що розкриває педагогічну взаємодію індивідуальних, групових і організаційних 
суб’єктів. 

У найбільш загальному вигляді взаємодію можна розглядати як спільні дії індивідів,  
груп, організацій, що дозволяють їм реалізувати яку-небудь спільну для них роботу. 

Педагогічна взаємодія суб’єктів – розрізняється вже тому, що в одних випадках вона 
безпосередня (наприклад, викладач – студент), а в інших опосередкована, через сполучні 
ланки (викладач – колектив – особистість або освітній заклад – колектив – особистість). 

Інший елемент цієї структури – завдання і цілі педагогічної взаємодії. Педагогічна 
взаємодія суб’єктів освітнього закладу різниться за тими завданнями, які вони вирішують, 
вступаючи у взаємодію, і за цілями, досягнення яких необхідно для вирішення задач. Аналіз 
реальної педагогічної взаємодії суб’єктів освітнього процесу дозволяє виділити дві його 
загальні цілі і відповідно до них визначити два основних види взаємодії: функціонально-
рольову і емоційно-міжособистісну.  

Функціонально-рольова взаємодія виникає в сферах пізнання, предметно-практичної та 
духовно-практичної діяльностей, організованої гри, спорту і має на меті їх обслуговування.  

Цілі функціонально-рольової взаємодії потребують вербалізації і чіткого 
формулювання і мають бути в ідеалі свідомо прийняті всіма учасниками.  

Емоційно-міжособистісна взаємодія виникає в першу чергу в сфері спілкування і має на 
меті задоволення потреби суб’єктів в емоційному контакті. Ця мета, як правило, не потребує 
вербалізації.  

У колективі ці два види взаємодії тісно пов’язані. Його члени, здійснюючи будь-які 
спільні справи, вступають у взаємодію між собою з метою їх реалізації. Але в колективі 
виникає і емоційно-міжособистісна взаємодія, як в процесі реалізації будь-яких справ, так і 
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поза ними. Ця взаємодія, з одного боку, відчуває на собі вплив функціонально-рольової 
взаємодії, з іншого – сама може досить суттєво впливати на нього. 

Третій елемент структури соціально-педагогічної взаємодії – норми і цінності. Цінності 
(інтелектуальні, експресивні, інструментальні, соціальні) є змістовною основою педагогічної 
взаємодії. Вони специфічні для кожної сфери життєдіяльності. Обмін цінностями між 
учасниками педагогічної взаємодії відбувається в діалозі.  

Норми і цінності взаємодії соціальних суб’єктів між собою, і опосередковано, з 
груповими та індивідуальними суб’єктами, визначаються нормативними актами (законами, 
наказами, інструкціями тощо) і програмними документами (концепціями виховання, 
навчальними планами, методичними розробками). Вони задають норми, відповідно до яких 
будуються субординаційні і координаційні зв’язки і відносини органів управління, 
викладачів і студентів, а також вони визначають позитивні і негативні формальні санкції у 
зв’язку з виконанням або порушенням цих норм тими чи іншими суб’єктами взаємодії. 
Норми і цінності взаємодії індивідуальних і групових суб’єктів у загальному вигляді 
визначаються етносом, суспільством і державою, залежать і від інших обставин. У 
педагогічній взаємодії індивідуальних і групових суб’єктів відбувається обмін інформацією, 
типами та способами життєдіяльності, цінностями, нормами, соціальними установками, 
відбір і засвоєння яких, по-перше, має багато в чому добровільний і вибірковий характер. А 
по-друге, відбір і засвоєння залежать від поля інтелектуально-моральної напруги колективу 
та соціально-психологічного клімату в колективі, в якому відбувається взаємодія 
індивідуальних і групових суб’єктів.  

Наступний елемент структури взаємодії – його засоби. Якщо у взаємодії суб’єктів між 
собою і з нижчого рівня суб’єктами переважають письмові засоби (накази, інструкції тощо), 
то у взаємодії індивідуальних і групових суб’єктів переважають усні засоби.  

Продуктивне спілкування визначається як рівноправна міжособистісна взаємодія 
вчителя та учнів, заснована на діалозі і співробітництві, спрямована на узгодження та 
об’єднання спільних зусиль суб’єктів з метою підвищення рівня їхньої активності у спільній 
діяльності, колективній спільності та індивідуальній задоволеності кожного [4, с. 36]. 

В освітньому процесі передача будь-якої інформації відбувається за допомогою 
знакових систем, у зв’язку з цим можна говорити про вербальну (в якій знаковою системою 
використовується мова) і невербальну комунікації (де в якості знаків виступають невербальні 
засоби). Взаємодія двох природних кодів мислення, образного (невербального) і 
вербального, забезпечує викладачу сприйняття і переробку інформації, котра надходить від 
студентів певними каналами.  

Комунікація – "спілкування, обмін думками, даними, ідеями тощо; передача того чи 
іншого змісту від однієї свідомості (колективної чи індивідуальної) до іншої за допомогою 
знаків, зафіксованих на матеріальних носіях" [9, с. 269]. Комунікація учасників навчально-
виховного процесу протікає в інформаційному полі та професійно-педагогічному етичному 
середовищі. Таке середовище, в якому протікає міжособистісне пізнання як тих, хто навчає, 
так і тих, хто навчається характеризується: можливістю доступу до інформації суб’єктів 
навчально-виховного процесу; сформованістю комунікативних навичок суб’єктів; 
можливістю повноцінного спілкування; сформованою інформаційною потребою до етичних 
знань учасників процесу. Повноцінна комунікація здійснюється лише в насиченому 
інформаційному полі і при активній взаємодії інформаційного поля викладачів та студентів, 
де інформаційне поле розглядається як суб’єктивне відображення інформаційного 
середовища у свідомості індивіда, яке включає в себе: усвідомлені факти, події, знання про 
професійно-педагогічну етичну інформацію, власний чуттєвий комунікативний досвід.  

Інформаційне поле та професійно-педагогічне етичне середовище постійно 
удосконалюються і розвиваються. Вдосконалення комунікації як функції міжособистісного 
етичного пізнання можливо за рахунок: збільшення щільності інформаційного потоку; 
збільшення обсягу професійно-педагогічної етичної інформації шляхом розширення ситуацій 
спілкування суб’єктів в освітньому процесі; через залучення більшого числа різноманітних 
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джерел інформації; шляхом вдосконалення інформаційної потреби учасників навчально-
виховного процесу, підвищення їх активності, ступеня залучення в комунікативні процеси.  

Духовне спілкування як інструмент виховання (прилучення іншого до своїх цінностей); 
і самовиховання (прилучення до цінностей іншого, до загальнолюдських цінностей) 
відбувається у формі діалогу з реальним співрозмовником, автором книги, твором мистецтва, 
іншим соціумом. Тут доречно говорити про діалогічність процесу спілкування, оскільки на 
відміну від монологічної форми спілкування, яка має виключно односпрямований 
інформаційний характер, діалогічна форма є такою формою міжсуб’єктних відносин людей, 
яка дозволяє створити спільний для людей, що спілкуються інформаційний, практичний і 
духовний простір, в якому на основі симетричної (паритетної) активності спілкування 
виникають нові знання, взаємовідносини, почуття. Саме цю форму спілкування можна 
вважати справжньою повноцінною взаємодією. 

В. Канн-Калик робить характеристику стилів спілкування [2]: спілкування на основі 
захопленості спільною творчою діяльністю; спілкування на основі дружніх відносин; 
спілкування – дистанція; спілкування – залякування; спілкування – загравання. 

Важливою характеристикою в етиці професійно-педагогічного спілкування є його 
стиль. Дане поняття має декілька трактувань: індивідуально-типологічні особливості 
взаємодії педагога і тих, хто навчається; особливості комунікативних можливостей 
викладача, досягнутий рівень взаємин педагога і вихованців, творча індивідуальність 
педагога [2]; сукупність застосовуваних педагогом способів впливу на учнів [1].  

Стиль спілкування викладача зі студентами – це категорія соціальна і моральна. Він 
формується під впливом багатьох факторів і залежить:  від психічного складу людини;  його 
ціннісних орієнтації; рівня освіти і загальної культури; впливу найближчого соціального 
оточення (сім’я, друзі); авторитету людей (більш досвідчених педагогів), які мали 
найбільший вплив на процес становлення педагога.  

Традиційно виділяють три основні стилі управління і спілкування: авторитарний, 
демократичний, ліберальний.  

Викладач в процесі навчальної діяльності завжди виробляє індивідуальний стиль 
спілкування з учнями. Представники "чистих" стилів зустрічаються вкрай рідко. Залежно від 
ситуації педагог може міняти стиль своєї поведінки, але в цілому він зберігає той стиль, який 
формувався у нього протягом ряду років педагогічної діяльності.  

При тривалому контакті зі студентами важко прийняти співробітництво як 
універсальну форму відносин. По-різному складаються стосунки педагога з вихованцями: 
хтось в певний момент потребує більшої уваги, прояву душевності й турботи з боку 
викладача; з кимось зі студентів у вас склалися ділові відносини, і це влаштовує обох; а до 
поведінки когось з студентів необхідно пред’явити жорсткі вимоги, цілком виправдані в цей 
момент. Звести всю палітру відносин у процесі спілкування до одного стилю як найбільш 
бажаного неможливо, тому слід виходити з реально створених ситуацій у навчально-
виховному процесі з урахуванням професійної етики педагога. 

Цінності і норми, які прийняті і відпрацьовуються партнерами, визначаючи їх 
поведінку і характер процесу взаємодії (кооперативний або конкурентний), можуть 
розглядатися як продукт взаємодії.  

Основна відмінність між кооперативним і конкурентним характером взаємодії лежить в 
області цілей. Кооперація передбачає, що кожен партнер досягає своєї мети тільки в тому 
випадку, коли інші також її досягають. Тобто кооперативна взаємодія передбачає 
координацію індивідуальних зусиль учасників (упорядкування, комбінування, стимулювання 
цих сил), диференціацію сил партнерів відповідно до змісту і форми організації взаємодії, 
взаємодоповнюваність партнерів, їх готовність допомагати один одному і брати на себе при 
необхідності виконання функцій один одного.  

У разі конкурентної взаємодії досягнення мети одним із партнерів виключає 
досягнення її всіма іншими, що зазвичай призводить до конфлікту.  



 209 

Норми професійно-педагогічної етики находять відображення ще в одному блоці 
взаємин: в системі "викладач-викладач". Відносини між педагогами визначаються 
обставинами і регулюються етичними нормами і принципами трьох видів: 
загальнолюдськими, що базуються на вищих моральних цінностях, котрі розглядаються 
загальною етикою і підкоряються її закономірностям; нормами ділового спілкування і 
службового етикету, що підпорядковують собі всі види професійних взаємин "по вертикалі" і 
"по горизонталі"; етичними нормами і принципами, в яких проявляється специфіка саме 
педагогічної праці.  

Загальний моральний принцип людського спілкування міститься в категоричному 
імперативі І.  Канта:  "Роби так,  щоб максима твоєї волі завжди могла мати також і силу 
принципу загального законодавства".  

Стосовно ділового спілкування даний принцип можна сформулювати таким чином: 
роби так,  щоб максима твоєї волі була сумісна з моральними цінностями інших сторін,  що 
беруть участь в спілкуванні, і дозволяла координацію інтересів всіх учасників даного 
процесу.  

Таким чином, в основі етики ділового спілкування повинна бути координація дій усіх 
сторін, а по можливості і гармонізація інтересів членів даного колективу.  

Етика ділового спілкування "знизу вгору" (підлеглий – керівник). Правило даного 
контакту свідчить:  "Ставтеся до свого керівника так,  як ви хотіли б,  щоб до вас ставилися 
ваші підлеглі". Використовуючи ті чи інші етичні норми, можна привернути керівника на 
свою сторону, зробити своїм союзником, але можна і налаштувати проти себе, зробити своїм 
недоброзичливцем.  

У процесі педагогічної взаємодії в студентів відбувається розвиток професійно-
педагогічних етичних умінь.  

Уміння визначається як здатність особистості до ефективного виконання розподіленої 
діяльності на основі наявних знань у змінених або нових умовах. Уміння характеризується 
насамперед здатністю за допомогою знань осмислювати наявну інформацію, складати план 
досягнення мети, регулювати і контролювати процес діяльності. Уміння включає і 
використовує всі пов’язані з цим навички особистості [5, с. 7]. 

Узагальненими вміннями з професійно-педагогічної етики є: розуміння студентами 
наукових основ професійно-педагогічної етики і здійснення практики етики педагогічної 
взаємодії, самостійне визначення раціональної послідовності рефлексії та реалізації 
морального вибору. Студент, володіючи узагальненими вміннями з професійно-педагогічної 
етики, може використовувати їх при вирішенні широкого кола завдань, як майбутній 
викладач спеціальних дисциплін не тільки в рамках одного предмета, а й на заняттях з інших 
навчальних дисциплін, а також у практичній та суспільній діяльності.  

Морально-педагогічна взаємодія викладача та студента як "зустріч" їхніх моральних 
світів, їх ціннісних прагнень розгортається в рамках провідних педагогічних відносин 
"викладач – студент". Центральне місце в цій взаємодії належить викладачу, який завдяки 
цілеспрямованості педагогічної діяльності впорядковує проблемні ціннісні смисли студентів, 
збагачує і наповнює їх свідомість ціннісними значеннями. Однак ціннісне відношення має 
релятивний характер, бо у кожної людини свій суб’єктивний ціннісний світ, який взаємодіє з 
іншими суб’єктивними ціннісними світами.  

Висновки. Таким чином, у морально-педагогічній взаємодії викладач досягає 
сконструйованого ним образу "ідеального" педагогічного результату – моральності студента. 
Досягнення такого результату пролягає ціннісними орієнтаціями викладача, тією системою 
цінностей, яка розкриває зміст і спрямованість його діяльності, орієнтованої на розвиток 
моральності студента – майбутнього викладача спеціальних дисциплін. Зміст такої взаємодії 
як взаємодії впливу на гуманістичній основі утворюють цінності, "рухливі" в просторі 
відносин між суб’єктами освіти,  ці відносини і є мораль,  яка є предметом розгляду 
професійно-педагогічної етичної свідомості викладача, що є суб’єктивним способом 
існування етичних відносин. Педагогічна взаємодія в професійно-педагогічній етичній 
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діяльності викладача є система його індивідуальних, свідомих зв’язків з різними сторонами 
об’єктивної дійсності, критерієм оцінювання яких (зв’язків) є добро, яке стверджує життя 
хорошої, гідної людини, її благополуччя і благоденство, забезпечує її моральний розвиток, 
розвиток і становлення чеснот у студентів – майбутніх викладачів спеціальних дисциплін.  

Доцільні напрямки подальших розвідок: розгляд та аналіз інтерактивного навчання 
та імітаційного моделювання педагогічної діяльності як засоби розвитку умінь професійно-
педагогічної етики студентів. 
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РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ В 
ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
В статье рассмотрены: понятие педагогического взаимодействия, его цели, функции, 

структура, средства, нормы и ценности; развитие умений профессионально-педагогической 
этики в процессе педагогического взаимодействия. Взаимодействие тех, кто учит, с теми, кто 
учится, возможно при следующих условиях: высокий уровень активности обоих участников 
образовательного процесса; она возможна в атмосфере равноправных, партнерских отношений; 
такие отношения возможны при высоком уровне освоения учебно-познавательных умений, тех 
кто учится; эти отношения также возможны при условии глубокого знания преподавателем 
или воспитателем особенностей каждого обучающегося, то есть при индивидуальном подходе. 
Обобщенными умениями профессионально-педагогической этики являются: понимание 
студентами научных основ профессионально-педагогической этики и осуществление практики 
этики педагогического взаимодействия, самостоятельное определение рациональной 
последовательности рефлексии и реализации нравственного выбора. 

Ключевые слова: педагогическое взаимодействие; функционально-ролевое взаимодействие; 
эмоционально-межличностное взаимодействие; коммуникация; морально-педагогическое 
взаимодействие. 
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Ph.D. Kalenskyi A.A. 
THE DEVELOPMENT OF SKILLS OF FUTURE TEACHER ETHICS DURING THE 

TEACHING INTERACTION 

The concept of pedagogical interaction, its objectives, functions, structure, resources, norms and 
values as well as skill development of future teacher ethics during the educational interaction were 
considered by this article.  The interaction of those who teach, those who study may under the following 
conditions: high level of activity of both participants in the educational process; it is possible in an 
atmosphere of equal and partnerships; such relationships are possible at high mastery learning and 
cognitive skills of learners; These relationships are also possible provided a deep knowledge of the teacher 
or educator needs of each student, that is, when an individual approach. The generalized skills of future 
teacher ethics are: understanding of scientific bases of future teacher ethics by students and practice of 
ethics and implementation of practice of ethics of pedagogical interaction, self-determination of the 
sequence of rational reflection and realization of moral choice. 

Keywords: pedagogical interaction; functional-role interaction; emotional interpersonal 
interaction; communication; moral and pedagogical interaction. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 373.167.1                                                                               Кравченко О.І. (ВІНКУ) 
 

МОДЕЛЬ УЧНЯ ЯК БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ 
НАВЧАННЯ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ 

 
У статті розкрито поняття та сутність індивідуальної траєкторії навчання, 

визначений мінімальний комплекс характеристик нормативної моделі учня на основі 
компетентнісного підходу до особистості. Встановлений зв'язок між процесом формування 
здібностей у створеній індивідуальній траєкторії навчання і когнітивним стилем особи, яка 
навчається дистанційно. Запропонований базовий компонента-моделі учня, дозволяє в повному 
обсязі враховувати здібності і можливості кожної особистості, з мінімальними витратами 
перебороти поріг труднощів навчання і пристосувати цей процес до сучасних швидкоплинних 
вимог вищої освіти. 

Ключові слова: індивідуальна траєкторія навчання, нормативна модель учня, когнітивний 
стиль людини. 

 
Постановка проблеми Побудові конкуренто спроможної економіки, підвищенню 

рівня та якості життя населення України сприятиме впровадження сучасних та 
перспективних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у всі сфери життєдіяльності 
країни та її населення. Інформатизація суспільства і бурхливий розвиток комп'ютерних 
технологій, що спостерігається в останній час, усе більш впливає на процеси в галузі нових 
технологій навчання. До сучасної людини пред'являються нові вимоги у підвищенні рівня 
якості освіченості і компетентності, а також постійному відновленні знань і умінь. Старі 
традиційні форми і методи навчання не в змозі задовольнити зростаючу потребу людей у 
самоосвіті та удосконаленню своїх знань. Цілком очевидно, що вирішення цього протиріччя 
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можливо тільки при впровадженні нових гнучких освітніх структур і освітніх технологій, що 
активно використовують новітні досягнення в галузі інформаційних наук. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Проте ситуація з впровадження перспективних ІКТ у навчальних закладах, 

зокрема у ВНЗ залишається досить складною. Так, за даними організації “Світовий 
економічний форум” станом на лютий 2010 р. в Україні [2, с. 12]: 

− рівень комп’ютерної та інформаційної грамотності населення є недостатнім, 
упровадження нових методів навчання із застосуванням сучасних ІКТ – повільним; 

− рівень інформаційної представленості України в інтернетпросторі є низьким, а 
наявність україномовних інформаційних ресурсів – недостатньою; 

− рівень державної підтримки виробництва засобів інформатизації, програмних засобів 
та впровадження ІКТ є недостатнім, він не забезпечує всіх потреб економіки та суспільного 
життя. 

Вихід із цієї ситуації запропоновано в низці нормативно-правових документів, наказ 
Міністерства освіти і науки №466 від 25.04.2013 “Про затвердження Положення про 
дистанційне навчання”; Національній стратегії розбудови інформаційного суспільства та її 
базовому документі – Законі України “Про основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні у 2007-2015 рр.” [3]. Однією з головних умов успішної реалізації 
основних засад є забезпечення навчання, виховання, професійної підготовки людини для 
роботи в інформаційному суспільстві.  

Для цього необхідно: 
− розвивати національний науково-освітній простір, який ґрунтуватиметься на 

об'єднанні різних національних багатоцільових інформаційно-комунікаційних систем; 
− забезпечити пріоритетність підготовки фахівців з ІКТ; 
− вдосконалити навчальні плани, відкрити нові спеціальності з новітніх ІКТ, втілити 

принцип "освіта протягом усього життя"; 
− створити системи дистанційного навчання та забезпечити на їх основі ефективне 

впровадження і використання ІКТ на всіх освітніх рівнях усіх форм навчання; 
− забезпечити на відповідному рівні навчальні заклади та наукові установи сучасними 

економічними та ефективними засобами ІКТ і необхідними інформаційними ресурсами. 
 Мета роботи: узагальнити існуючі технології освітнього програмного забезпечення, 
визначити мінімальний комплекс характеристик нормативної моделі учня на основі 
компетентнісного підходу до особистості і врахувати у будові індивідуальної траєкторії 
навчання.  

Виклад основного матеріалу. Досить важливе завдання в умовах сучасного 
суспільства – навчити студентів користуватися сучасними інформаційними технологіями. 
Для них комп’ютерна техніка повинна стати звичним засобом не лише для розв’язання 
завдань у сфері навчальної діяльності, а й засобом підготовки до життєдіяльності в 
інформаційному суспільстві. Необхідно зробити наголос на користь розвитку критичного 
підходу до навчання; засобам формування креативного мислення й цілісного уявлення про 
навколишній світ.  

Тільки через постійне вдосконалення професійних здібностей спеціалістів може 
залишатися “на гребені хвилі” в швидкоплинному світі. При цьому особливої актуальності і 
цінності набуває розвиток у студентів ВНЗ умінь самостійної навчальної діяльності та 
здатності вибудовувати індивідуальні освітні траєкторії. Ці вміння і здібності дозволять 
їм у міру необхідності самостійно оволодівати новими знаннями, розвивати нові вміння 
професійної діяльності після закінчення навчального закладу протягом усього життя. 

Досягнення цієї мети сьогодні неможливе без інформатизації освіти та впровадження 
компетентнісного підходу на всіх щаблях освіти. Компетентнісний підхід визнаний базовою 
ідеєю реформування освіти в країнах Європейського союзу й розглядається як стрижнева 
конструктивна модель безперервної (по життєвої) освіти [4, с. 10]. На відміну від моделі 
навчання, в центрі якої знаходиться викладач як джерело “знань”, і завдання тих хто 
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навчається, полягає в оволодінні сумою дискретних знаний, умінь і навичок, не завжди 
пов'язаних з реальною практичною діяльністю (використанням отриманих знань у житті), 
компетентнісна модель освіти ставить в центр освітнього процесу особистість учня з його 
потребами, здібностями, інтересами, а також акцентує увагу на результаті його освітньої 
діяльності.  

Комп'ютерні навчальні програми стають усе більш інтелектуальними [4]. Вони 
дозволяють оцінювати й враховувати в процесі навчання індивідуальні психологічні 
особливості особистості кожного учня, підбудовуватися під кожного учня. 

Попит на кваліфікованих фахівців, що володіють актуальними знаннями може 
розрішити розвиток системи дистанційного навчання, з використанням мережі Інтернет. 
Дистанційне навчання представляється однієї з перспективних галузей освіти.  

Дистанційна форма навчання дозволяє одержати освітні послуги за допомогою 
сучасних інформаційних технологій без відвідування навчального закладу. Останнім часом, 
говорячи про дистанційне навчання, мають на увазі використання комп'ютерних 
телекомунікацій у якості його технологічної основи. 

Специфіка дистанційного навчання вимагає розробки власної дидактичної бази 
організації навчального процесу в системі дистанційної освіти. Як вважають багато фахівців 
основна роль у дистанційному навчанні надається не викладанню, а самостійній роботі 
студента над освітнім матеріалом. Тому дистанційне навчання - це, насамперед, планування, 
відбір і дидактична підготовка запропонованих учневі навчальних матеріалів, допомоги у 
здійсненні контролю за засвоєнням навчального курсу. Навчання в такий спосіб стає більш 
індивідуалізованим. Адаптація системи навчання до індивідуальних особливостей учня дає 
можливість мінімізувати час навчання, а також з мінімальними витратами перебороти поріг 
труднощів навчання і пристосувати цей процес до особливостей кожного учня. 

Внутрішньою передумовою формування здібностей у створенні індивідуальної 
траєкторії навчання виступає розбіжність в когнітивних стилях. Під когнітивним стилем 
будемо розуміти стійкі індивідуальні особливості пізнавальних процесів, до яких відносяться 
сприйняття, запам'ятовування інформації та мислення. В науковій літературі психологи 
виділяють до п'ятнадцяти когнітивних стилів (конкретність vs абстрактність; полезалежність 
vs поленезалежність; вузький vs широкий діапазон еквівалентності і т.п.) [5, 6].  

Залежно від переважаючого у конкретної людини когнітивного стилю, 
використовується певний стиль навчання. За способами сприйняття інформації людей можна 
умовно розділити на візуалів, аудіалів і кінестетиків. У науковій літературі з когнітивної 
психології існує ряд досліджень, які підтверджують відмінності в способах сприйняття 
інформації людей з різними когнітивними стилями [7].  

Зокрема, візуалам властиво краще сприймати навчальний матеріал при наявності 
наочної опори, більш ефективніше запам’ятовують інформації в міру конспектування і при 
перегляді зроблених раніше записів; в процесі вирішення навчальної завдання вони спочатку 
поділяють її на складові, а потім по черзі вирішують. Аудіали краще сприймають інформацію 
на слух.  Тому при читанні вони можуть промовляти текст вголос або про себе.  При 
вирішенні проблеми їм необхідно проговорити можливі варіанти і вже потім зробити 
висновки. Кінестетики опановують матеріалом по засобом активної участі в діяльності. Для 
кращого запам’ятовування їм необхідно проговорити інформацію про себе, записати її або 
виконати відповідну дію. При вирішенні проблеми вони воліють швидкі імпульсивні дії без 
ретельного обмірковування кожного кроку.  

Безумовно, людей, що володіють виключно якимось одним стилем навчання, в 
реальності надзвичайно мало або практично немає, і позначені тенденції в способах 
оволодіння новою інформацією не можуть сприйматися категорично.  Для більшості 
навчаються характерні всі три стилю сприйняття інформації. Однак співвідношення між 
цими стилями далеко не рівнозначне, частіше переважає якийсь один стиль навчання. Крім 
того, необхідно пам'ятати, що в кожній навчальній групі знаходиться приблизно рівна 
кількість студентів в яких переважає кожна з трьох стилів оволодіння інформацією 
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На ефективність навчання на відстані (якщо це навчання, а не самоосвіта) впливає 
керування процесом навчальної діяльності, що включає керування засвоєнням знань, 
пізнавальними процесами, формуванням здібностей, розвитком учнів і т.п. 

У дистанційному навчанні, заснованому на комп'ютерних технологіях, можливі два 
підходи до організації навчального процесу: 

- використання підключеної або функціонуючої в Інтернеті системи навчання, що 
забезпечує високий рівень адаптації; 

- використання навчальних курсів у вигляді окремих програм, у рамках яких 
здійснюється поточна адаптація. 

Індивідуалізоване навчання, на відміну від адаптивного, ґрунтується на динамічній 
моделі учня, яка відображає його індивідуальні особливості. Однак більшість наукових  
робіт мають теоретичний характер, які ще в недостатньому ступені використовуються на 
практиці. Дослідження в цій галузі посилено ведуться в усьому світі. На Україні цей 
напрямок перебуває в зародковому стані. На наш погляд буде не зайвим використати деякий 
досвід у цій галузі стосовно до дистанційного навчання, зокрема наробіток в плані побудови 
моделі учня [7,8,9]. У моделі учня необхідно відобразити досить повну інформацію про того, 
кого навчають: рівень його знань, умінь і навичок, здатність до навчання, здатність 
виконувати завдання, особистісні характеристики і інші параметри.  

Для індивідуалізованої взаємодії з користувачем навчальна система повинна мати 
доступ до великої кількості різноманітної інформації про учня, починаючи з відносно 
довгострокових фактів, таких як область інтересів і знань, і закінчуючи короткостроковими 
фактами, такими як задача, що користувач у даний час намагається розв’язати. Існує різниця 
між довгостроковими і короткостроковими моделями учня. Довгострокова модель учня може 
складатися з інформації про користувача, що була зібрана під час попередніх взаємодій. Ця 
інформація може містити в собі рівень знань користувача в даній галузі, його часті помилки і 
т. под. Короткострокова модель учня складається з переконань, представлень користувача в 
конкретний момент часу і є результатом логічного висновку системи. Модель повинна 
постійно поновлюватись. Основною функцією модуля підтримки моделі є визначення 
поточного стану знань того, якого навчають, на основі його поводження під час 
дистанційного навчання. 

Актуальним є використання підбору моделей учнів. Суть цієї технології полягає в 
здатності аналізувати, підбирати, зберігати та застосовувати моделі багатьох студентів 
одночасно. Технології підбора моделей можуть поліпшити процес керування навчанням, 
спілкування, співробітництво між учнями і викладачами. 

Щоб використовувати модель учня для керування навчальною діяльністю, вона 
повинна містити знання про те, який стан учня є в цей момент; по-друге, знання про те, які 
властивості і якості особистості необхідно в нього сформувати. Знання про те, який є той, 
кого навчають, встановлюють шляхом діагностики його психофізіологічних характеристик 
та аналізу поводження учня у процесі навчання. Сума знання про те, яким повинен бути 
учень,  тобто вимоги до його кінцевого стану як до фахівця,  називається нормативною 
моделлю учня. По суті справи, ці знання визначають віддалену мету навчання [10]. Сюди 
відносяться наприклад, вимоги до особистісних якостей майбутніх фахівців, різні аспекти 
їхнього психічного розвитку, професійних якостей й умінь; знання й уміння по різним 
навчальним предметам, характеристика фізичного й психічного стану й т.п. Якщо процес 
навчання носить тривалий характер, то потрібно визначити кілька станів готовності учня до 
кожного етапу в процесі просування в оволодінні знаннями та навичками. Кінцевою метою 
навчання є відповідність учня нормативній моделі. Первинною є нормативна модель, а 
поведінкова модель вторинна,  тому що вона має сенс тільки в тому випадку,  якщо 
побудована в термінах нормативної моделі. Тобто спочатку необхідно побудувати бажаний 
образ того, якого навчають, а потім уже визначити відповідність йому реального учня. 

Існують різні шляхи, або траєкторії, по яких можуть просуватися учні у процесі 
навчання.  З одного боку,  це можуть бути коректні оптимальні траєкторії,  обумовлені 
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правильними діями учнів і передбачені нормативною моделлю учня, наприклад, 
використання різних прийомів і методів рішення одних і тих самих завдань. З іншого боку, 
різні траєкторії можуть бути обумовлені помилковими діями учнів і потребують адекватних 
особових учбових впливів оптимальних для кожного учня. 

Щоб скласти модель учня, тобто визначити мінімальний комплекс характеристик які є 
важливими для керування навчанням, потрібно вирішити декілька завдань:  

1. виділити комплекси психофізіологічних характеристик, що найбільше сильно 
впливають на сприйняття і переробку навчальної інформації; 

2. вибрати тестові методики і програмні засоби для оцінки характеристик; 
3. підготувати і провести експеримент по тестуванню однорідних за станом готовності 

навчальних груп студентів; 
4. виконати обробку й аналіз результатів експерименту, оцінити порівняльну 

ефективність запропонованих комплексів психофізіологічних характеристик для побудови 
множини станів готовності  в термінах цих характеристик; 

5. обрати зручний вид опису та зберігання моделі учня. 
На фазі вирішення проблеми, тобто під час безпосереднього дистанційного навчання за 

індивідуальною траєкторією, роль викладача буде полягати в моніторингу самостійної 
діяльності студентів, коригуванні їхньої траєкторії вивчення запропонованого навчального 
матеріалу при необхідності. Студенти братимуть участь в самоконтролі своїх досягнень і 
рефлексії. Під рефлексією слід розуміти “Спостереження розуму, спрямоване на свою 
діяльність” (Дж. Локк).  

Рефлексія означає розвиток у студентів в ході виконання навчальних завдань, умінь, 
оцінювати результативність своєї діяльності, переносити позитивний досвід участі у 
проектній діяльності в нові ситуації навчальної діяльності.  

На завершальному етапі реалізації індивідуальної траєкторії навчання з врахуванням 
нормативної моделі учня, важливо, щоб викладач навчив студентів проводити об’єктиву 
оцінку своєї самостійної навчальної діяльності. Це дозволить їм побачити сильні і слабкі 
сторони у вивченні навчальних дисциплін, своєчасно скорегувати і звернути увагу на 
“пробіли” в опануванні професійними навичками.  

Висновки. Особистісно-орієнтований підхід до навчання передбачає побудову такої 
освітньої моделі, яка була б орієнтована на конкретного учня з його індивідуальними 
здібностями, особливостями в сприйманні вивчаємої інформації, отриманні та оволодінні 
навчальним матеріалом, інтересами і потребами. Саме тому вибудовування індивідуальних 
освітніх траєкторій, з врахуванням базового компонента-моделі учня, дозволить в повному 
обсязі враховувати здібності і можливості кожної особистості. Це допоможе розвивати та 
удосконалювати уміння, навички в професійній діяльності після закінчення вищого 
навчального закладу на протязі всієї трудової діяльності.  
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Кравченко А.И. 

МОДЕЛЬ УЧЕНИКА КАК БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

 
В статье раскрыты понятие и сущность индивидуальной траектории обучения, 

определен минимальный комплекс характеристик нормативной модели обучаемого на основе 
компетентностного подхода к личности. Установлена взаимосвязь между процессом 
формирования способностей в созданной индивидуальной траектории обучения и когнитивным 
стилем личности, которая учится дистанционно. Предложений базовый компонент модели 
ученика, позволяет в полном объеме учитывать способности и возможности каждой личности, 
с минимальными затратами преодолеть порог трудностей учебы и приспособить этот процесс 
к современным быстроизменяющимся требованиям высшего образования. 

Ключевые слова: индивидуальная траектория обучения, нормативная модель ученика, 
когнитивный стиль человека. 

 
Kravchenko O.І. 

THE MODEL OF A STUDENT AS THE BASIC COMPONENT OF INDIVIDUAL 
EDUCATION TRAJECTORY WITHIN DISTANCE LEARNING 

 
The author revealed in the article the notion and essence of individual education trajectory, defined 

the minimum complex of characteristics of standard model of a student based on qualified approach to a 
person. Also it was found out connections between abilities formation process within the created 
individual education trajectory and cognitive style of a person, who is a student of distance learning. Also 
was proposed the basic component of student model, it allows fully to take into account the abilities and 
potential of each individual and to overcome difficulties during education and adapt this process to 
modern and changing education requirements at minimal cost. 

Keywords: individual education trajectory, standard model of a student, cognitive style of a person. 
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УДК 378.12./147:316.454.52                                              д.пед.н. Кручек В.А. (НУБіПУ) 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ВИЩИХ 

АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 
Стаття присвячена проблемі побудови педагогічної взаємодії у вищих аграрних навчальних 

закладах та висвітленню результатів дослідження характеру відносин в системі «викладач-
студент». Одним із суттєвих чинників і показників сформованості культури педагогічної 
взаємодії є ставлення студентів до навчання, сумлінність у виконанні навчальних завдань, їх 
спрямованість на майбутню професійну діяльність. Педагогічна взаємодія є категорією, в якій 
відображаються детерміновані соціальними чинниками властивості та співвідношення 
процесів викладання і учіння, виявляються значення, сенси їх учасників, сформовані в попередніх 
інтеракціях. Також робота містить опис використаного в ході дослідження діагностичного 
інструментарію. 

Ключові слова: взаємодія, педагогічна взаємодія.  
 
Вступ та аналіз останніх досліджень. Розбудова незалежної і демократичної України 

передбачає суттєву модернізацію усього суспільного та індивідуального буття на основі 
загальнолюдських, національних, громадянських, сімейних, особистісних цінностей життя 
українського народу. Цей процес варто починати з реформування системи освіти, зокрема 
вищої школи, роль якої полягає не лише у формуванні компетентного фахівця, здатного 
приймати конструктивні рішення, проявляти сумлінність і компетентність у складних 
ситуаціях перебудови виробництва, а й вихованні духовно і морально зрілої, інтелектуально 
розвиненої особистості, підготовленої до життя в умовах динамічних соціальних змін, 
спроможної активно впливати на соціально-економічні процеси. Зазначені соціальні вимоги 
детермінують суттєві зміни у цілях, завданнях, освітніх стратегіях, технологіях і підходах до 
підготовки фахівців і у вищих аграрних навчальних закладах. В першу чергу це пов’язано з 
розв’язанням проблеми формування культури педагогічної взаємодії, оскільки саме ця 
властивість стимулює виховання активності, самостійності, ініціативності, сумлінності, 
вольових якостей студентів, формування їх професійних інтересів. 

Для перевірки припущення про те, що усталена технологія підготовки майбутніх 
фахівців-аграрників недостатньою мірою сприяє встановленню педагогічної взаємодії і, 
відповідно, формуванню її культури, були проведені констатувальні експериментальні 
дослідження. В процесі дослідження розв’язувались наступні дослідницькі завдання: 
вивчення мотивації навчання; дослідження особливостей взаємних оціночних ставлень та 
установок викладачів і студентів у цілісному педагогічному процесі; вивчення особливостей 
взаємин суб’єктів навчально-виховного процесу вищих аграрних навчальних закладах; аналіз 
впливу педагогічної взаємодії на навчально-професійну діяльність та особистісне зростання 
студентів. До експериментальної роботи було залучено 648 студентів та 374 викладача 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, Житомирського 
національного агроекологічного університету, Білоцерківського національного аграрного 
університету, Уманського національного університету садівництва, Таврійського державного 
агротехнічного університету, Одеського державного аграрного університету, Малинського 
лісотехнічного коледжу, Березоворудського технікуму Полтавської державної аграрної 
академії.  

Одним із суттєвих чинників і показників сформованості культури педагогічної 
взаємодії є ставлення студентів до навчання, сумлінність у виконанні навчальних завдань, їх 
спрямованість на майбутню професійну діяльність. Зважаючи на цей факт, серед студентів 
було проведено опитування, яке передбачало ранжування мотивів оволодіння фахом. 
Провідними стимулами студентів університету в оволодінні майбутнім фахом є мотиви 
«Майбутня спеціальність дозволить забезпечити сім’ю, задовольнить мої матеріальні 
потреби» та «Вчусь, щоб у майбутньому бути активним учасником перебудовчих процесів на 
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селі, зробити внесок у підвищення добробуту селян». На третьому місці мотив, пов’язаний з 
професійною орієнтацією – «До навчання спонукає потяг до техніки, маю технічні 
здібності». Контрольний мотив «До оволодіння знаннями спонукає творчий характер 
майбутньої роботи, можливість займатися винахідництвом, раціоналізаторством» посідає 4–
те місце, що підтверджує об’єктивність отриманих даних. Мотиви, безпосередньо пов’язані з 
навчальним процесом та встановленням відносин в системі «студент-викладач» («Спонукає 
до учіння сам навчальний процес, цікаво оволодіти знаннями, пізнати нові факти, явища, 
процеси» та «Інтерес до навчання викликає спілкування з педагогами»), зайняли лише 6 і 7 
місце в системі ранжування (табл. 1).  

Таблиця 1 
Результати ранжування мотивів навчання 

Студенти 
університетів 

Студенти 
коледжів № 

п/п Мотиви 

С
ум

а 
ра

нг
і

в 

Ра
нг

 

С
ум

а 
ра

нг
і

в 

Ра
нг

 

1 Вчусь за порадою батьків, друзів 868 10 486 10 
2 Вчусь заради освіти, хочу ствердитися в очах друзів, знайомих 492 5 405 8 

3 Майбутня професія надасть можливість працювати в сільській 
місцевості, спілкуватися з природою 707 8 167 2 

4 До навчання спонукає потяг до техніки, маю технічні здібності 360 3 188 3 

5 Спонукає до учіння сам навчальний процес, цікаво оволодіти 
знаннями, пізнати нові факти, явища, процеси 555 6 373 7 

6 Майбутня спеціальність дозволить забезпечити сім’ю, 
задовольнить мої матеріальні потреби 197 1 360 6 

7 
До оволодіння знаннями спонукає творчий характер 
майбутньої роботи, можливість займатися винахідництвом, 
раціоналізаторством 

424 4 305 4 

8 Маю добрі організаторські здібності, хочу в майбутньому 
керувати трудовим колективом 773 9 421 9 

9 Інтерес до навчання викликає спілкування з педагогами 669 7 342 5 

10 
Вчусь, щоб в майбутньому бути активним учасником 
перебудовчих процесів на селі, зробити внесок у підвищення 
добробуту селян 

354 2 128 1 

11 Не маю інтересу до оволодіння майбутнім фахом. Збіг 
обставин змусив мене вступити до університету (коледжу) 1023 11 586 11 

Всього 6556 66 3762 66 
Слід вказати, що розподіл мотивів учіння серед студентів коледжу та технікуму 

виявився дещо іншим.  Перше місце займає соціально значущий мотив –  «Вчусь,  щоб в 
майбутньому бути активним учасником перебудовчих процесів на селі, зробити свій внесок у 
підвищення добробуту селян». На другому і третьому місцях представлені мотиви, що 
безпосередньо стосуються майбутньої професій («Майбутня професія надасть можливість 
працювати в сільській місцевості, спілкуватися з природою», «До навчання спонукає потяг 
до техніки, маю технічні здібності»). Незначна кількість студентів відзначила, що вчиться 
заради освіти як такої, задля ствердження в очах друзів і знайомих та через спонукання 
батьків. Мотив, пов’язаний з матеріальним добробутом, вони поставили на шосте місце, тоді 
як студенти університетів – на перше. На нашу думку, мотиваційна ситуація в колі студентів 
коледжу та технікуму може бути пояснена, по-перше, ефективністю профорієнтаційної 
роботи,  наявністю чіткого уявлення про сутність майбутньої професійної діяльності;  по-
друге, постійною співпрацею з викладачами, включенням у виробничі і соціальні відносини 
на селі через виконання технологічних операцій у навчальних господарствах, ефективне 
проведення виробничо-технологічних практик та переддипломних практик тощо. 

Педагогічна взаємодія є категорією, в якій відображаються детерміновані соціальними 
чинниками властивості та співвідношення процесів викладання і учіння, виявляються 
значення, сенси їх учасників, сформовані в попередніх інтеракціях. Психологічною основою 
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педагогічної взаємодії є діяльнісні установки викладачів і студентів, які формуються в 
процесі навчально-професійної, навчальної діяльності і в спілкуванні. Вони породжують 
відповідні очікування – студентські стосовно викладачів та викладацькі щодо студентів. Збіг 
очікувань з реальним проявом особистісних, професійних, комунікативних та інших якостей 
викладачів та студентів сприяє виникненню феномена єднання при розумінні обговорюваних 
на занятті понять, явищ, питань, проблем. Для вивчення характеру взаємин викладачів та 
студентів, дослідження особливостей взаємних установок і оціночних ставлень ми 
використали підхід, запропонований Л. Велитченко [1]. Учений слушно зауважує, що 
діяльнісні установки можуть бути описані в термінах категорій суб’єкт-суб’єктних і суб’єкт-
об’єктних відносин. Суб'єкт-суб'єктні відносини характеризуються за допомогою таких 
понять, як особистість, особистісна позиція, ерудиція, компетентність, критичність 
мислення, гуманність, товариськість, колегіальність. Суб’єкт-об’єктні відносини розкриваються 
за допомогою таких понять, як інформативність занять, міжпредметні зв'язки, системність, 
практична значущість, доступність змісту, наочність, логічність викладу, стимуляція до 
самостійної роботи. 

За допомогою перерахованих понять, які описують «суб'єкт-суб'єктні» і «суб'єкт-
об'єктні» відносини, можна побудувати шкалу для оцінки інтерактивних параметрів 
навчальної діяльності. Ця шкала інтерактивних параметрів являє собою еталонну модель, з 
якою можуть порівнюватися результати оцінювання якостей конкретного викладача. Для 
оцінювання використовується наступний перелік питань:  

– Наскільки викладач виступає перед Вами як особистість? 
– Наскільки викладач висловлює свою особисту позицію? 
– Наскільки викладач виявляє свою загальну ерудицію? 
– Наскільки викладач проявляє свою компетентність в обговорюваних питаннях? 
– Наскільки заняття викладача формують критичність Вашого мислення? 
– Наскільки викладач виявляє гуманність у ставленні до Вас ? 
– Наскільки викладач проявляє товариськість у ставленні до Вас ? 
– Наскільки викладач проявляє колегіальність у ставленні до Вас ? 
– Наскільки заняття викладача є інформативними? 
– Наскільки викладач використовує міжпредметні зв'язки на заняттях? 
– Наскільки виявляється системність на заняттях викладача? 
– Наскільки заняття викладача є практично значущими? 
– Наскільки зміст занять викладача є для Вас доступним? 
– Наскільки викладач використовує наочність на заняттях? 
– Наскільки виявляється логічність викладу навчального матеріалу на заняттях 

викладача? 
– Наскільки заняття стимулюють Вас до самостійної роботи? 
Для порівняння отриманої оцінки не тільки з еталонною, але і бажаною моделлю 

студенти відповідали на питання: «Наскільки Ви цього потребуєте?». Студенти оцінювали 
взаємини з п’ятьма викладачами,  яких обрали на власний розсуд.  В процедурі оцінювання 
використовуються відповіді «великою мірою» (3 бали), «середньою мірою» (2 бали), 
«незначною мірою» (1 бал). Застосування шкали інтерактивних параметрів дає можливість 
отримати відомості про те, наскільки співпадають уявлення про викладача (еталонна модель) 
з їх реалізацією в реальних умовах взаємодії (отримана модель). Крім того вона дозволяє 
отримати дані про ступінь наближення еталонної і отриманої моделі до очікувань студентів 
щодо професійно-особистих якостей викладача (бажана модель). Процедура обробки даних 
полягає в обчислені сумарної оцінки якостей, ранжуванні якостей в порядку зменшення 
наданих їм балів в отриманій і бажаній моделях (табл. 2). Про ступінь наближення отриманої 
моделі до еталонної, бажаної моделі до еталонної і отриманої моделі до бажаної можна 
судити на підставі коефіцієнта рангової кореляції Спірмена. 
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Таблиця 2 
Оцінки прояву параметрів педагогічних інтеракцій 

 
За сумарною оцінкою визначався ранг кожної з представлених якостей в отриманій та 

бажаній моделі. Також в таблиці представлені значення коефіцієнту кореляції оцінок 
опитаних стосовно кожної якості з точки зору її реалізації в навчальному процесі та 
бажаності.  Коефіцієнт рангової кореляції якостей в отриманій моделі з оцінками еталонної 
моделі склав 0,38. Низька кореляція якостей в отриманій та еталонній моделі, ймовірно 
свідчить про те,  що викладачі керуються своїм баченням сенсу та призначення своєї 
діяльності.  На перший план в його професійному іміджі висуваються  такі якості як 
інформативність занять, компетентність, загальна ерудиція. Ще нижчим є коефіцієнт 
рангової кореляції для рядів бажаної і еталонної моделі, він дорівнює 0,17. Логічність 
викладу матеріалу, компетентність та практична значущість занять – прояву саме цих 
якостей найбільше очікують студенті від викладача. При зіставленні рангів якостей в 
отриманій і бажаній моделі помітні спрямованість діяльності на передачу інформації і 
прагнення до професійно-особистісного самоствердження з боку викладачів. Для отриманої і 
бажаної моделі показник рангової кореляції сягає межі 0,61.  

Таким чином, за результатами опитування не виявлено яскраво вираженої тенденції до 
реалізації суб’єкт-суб’єктних чи суб’єкт-об’єктних відносин в системі «викладач-студент», 
якості, що їх характеризують, представлені рівнозначно. Більшою мірою студенти прагнуть 
та орієнтовані на суб’єкт-об’єктні відносини, які є для них звичними, такими, що не несуть в 
собі загрози, вимагають менше зусиль. Зазначимо, що педагогічна взаємодія не має 
розглядатись в парадигмі «тотальний суб’єкт-тотальний суб’єкт», а потребує обов’язкової 
градації прояву тих чи інших якостей в інтеракціях та при виборі способу розв’язання 
навчальних, комунікативних та інших завдань.  

Досить інформативними для з’ясування характеру відносин студентів та викладачів 
виявились результати опитування студентів, проведеного з використанням ще однієї анкети. 
Вони представлені в таблиці 3. При кількісному аналізі отриманих даних відповідь «завжди» 
оцінювалась в 4 бали, відповідь «часто» була оцінена в 3 бали, відповіді «рідко» та «ніколи» 
–  відповідно у 2  та 1  бали.  У подальшому вираховувались середні оцінки за кожною з 
позицій анкети 

 

Отримана модель Бажана модель Якості Оцінка Ранг Оцінка Ранг 
Різниця 
рангів 

Коефіцієнт 
кореляції 

викладач як особистість 190 3 235 4 1 0,33 
особиста позиція викладача 184 6 196 15 9 0,16 
загальна ерудиція викладача 190 3 228 7 4 0,21 
компетентність 203 2 238 2 0 0,25 
критичність мислення 160 12 206 13 1 0,10 
гуманність 180 8 228 7 -1 0,24 
товариськість 151 14 205 14 0 0,43 С

уб
’є

кт
-с

уб
’є

кт
ні

 

колегіальність 162 11 221 10 -1 0,27 
інформативність занять 204 1 232 6 5 0,16 
міжпредметні зв'язки 165 10 207 12 2 0,30 
системність занять 188 5 226 8 3 0,41 
практична значущість занять 179 9 236 3 -6 0,04 
доступність змісту занять 183 7 233 5 -2 0,30 
наочність занять 142 15 222 9 -6 0,12 
логічність викладу матеріалу 189 4 241 1 -3 0,27 

С
уб

’є
кт

-о
б’

єк
тн

і 

стимуляція до самостійної 
роботи 152 13 218 11 -2 0,11 
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Таблиця 3 
Відсотковий розподіл відповідей студентів за результатами анкетування 

Варіант відповіді 
№ Питання 

за
вж

ди
 

ча
ст

о 

рі
дк

о 

ні
ко

ли
 

Середня 
оцінка 

1 Мене задовольняє спілкування з викладачами на заняттях 9 71 20 0 2,89 
2 Мені здається, що викладачі добре до мене налаштовані 5 66 29 0 2,76 
3 Мені здається, що викладачі розуміють мій внутрішній стан 2 13 66 19 1,98 
4 Пояснення викладача на занятті мені здаються незрозумілим 1 10 80 9 2,03 
5 У мові викладача є слова, які мені незрозумілі 6 29 52 13 2,28 
6 Мені здається, що викладач говорить дуже складно 2 6 72 20 1,90 
7 Мені здається, що викладачеві байдуже, чи розуміють його 2 12 56 30 1,86 

8 Буває,  що я в думках раджуся,  сперечаюся,  розмовляю з 
викладачем, який мені чимось подобається 3 26 37 34 1,98 

9 Мені здається, що викладачі прагнуть пояснювати доступно 31 62 7 0 3,24 
10 Буває, що слова викладача боляче ранять мене 0 11 69 20 1,91 
11 Викладачі виявляють свою симпатію до студентів 10 51 37 2 2,69 
12 Мені байдуже, що думають про мене викладачі 2 11 38 49 1,66 
13 У своєму мовленні я вживаю слова з мови викладачів 0 23 65 12 2,11 
14 Мені здається, що мені були корисні поради викладачів 8 54 32 6 2,64 
15 Буває, що на занятті мені хочеться перепитати викладача 1 34 54 11 2,25 
16 Вважаю, що моя мова далека від досконалості 6 38 47 9 2,41 

17 Мені здається,  що викладачі говорять їх власною 
«викладацькою» мовою 4 24 49 23 2,09 

18 Мені здається, що серед викладачів зустрічаються цікаві 
люди 26 72 2 0 3,24 

19 Вважаю, що моїм товаришам з навчання хотілося б мати 
«старшого друга» серед викладачів 7 33 50 10 2,37 

20 Мені здається, що викладачі лише переказують зміст 
параграфа або розділу з підручника 2 19 67 12 2,11 

21 Мені здається,  що студенти розуміють внутрішній стан 
викладачів 4 31 57 8 2,31 

22 Мені здається, що мої очікування стосовно доброзичливих 
контактів з викладачами збуваються 2 62 34 2 2,64 

23 Мені здається, що викладачі прагнуть повідомляти 
студентам знання, але не прагнуть розвивати їх інтелект 0 49 40 11 2,38 

24 Моє ставлення до себе залежить від моїх успіхів в навчанні 13 30 40 17 2,39 

25 Мені здається, що в спілкуванні з викладачами конфліктів не 
уникнути 1 19 67 13 2,08 

26 Мені здається,  що я можу з мови викладача (тобто як він 
пояснює, звертається до студентів) визначити його характер 10 52 31 7 2,65 

27 Коли мені викладач не подобається, я прагну показати йому 
це 6 11 38 45 1,78 

28 Мені хочеться,  щоб на занятті викладачі частіше зверталися 
до мене 4 33 52 11 2,30 

 
Для того, щоб визначити, які якості переважно демонструють викладачі також було 

проведене анкетне опитування «Викладач очима студента». Систематичний прояв певної 
якості особистості викладача відзначався оцінкою «5». Якщо вона проявляється часто – «4», 
рідко – «3», дуже рідко – «2», ніколи не виявляється – «1». При аналізі даних вираховувалися 
середні оцінки якостей викладачів університетів та коледжів і технікумів. Узагальнені 
результати обрахування подані в табл.4.  
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Таблиця 4  
Результати оцінки якостей викладачів  студентами 

Середня оцінка 
№ 
 Якості викладача викладачів 

університеті
в 

викладачів 
коледжу, 
технікуму 

1 Викладає матеріал ясно, доступно, дотримуючись логічної 
послідовності 3,8 3,9 

2 Вміє викликати інтерес до навчального матеріалу, 
спонукати до дискусії 3,4 3,6 

3 Забезпечує нормальний темп викладу, можливість 
конспектувати 4,1 4,3 

4 Демонструє культуру мовлення, чітку дикцію 3,2 3,0 
5 Організовує і спрямовує самостійну роботу студентів 3,6 3,8 

6 Орієнтує на використання набутих знань в майбутній 
професійній діяльності 4,3 4,3 

7 Зі студентами доброзичливий, тактовний 3,8 3,9 
8 Об’єктивний в оцінюванні знань студентів 4,0 4,2 
9 Проявляє вимогливість до студентів 4,1 4,4 

10 Приваблює високою ерудованістю, манерою поведінки, 
зовнішнім виглядом 3,3 3,7 

 
Викладачі як університету так і коледжу орієнтують студентів на використання 

набутих знань в майбутній професійній діяльності, забезпечують нормальний темп викладу, 
надають можливість конспектувати навчальний матеріал, проявляють вимогливість до 
студентів та об’єктивно оцінюють навчальні досягнення студентів. Разом з тим, слід 
зазначити, що студенти вказують на низький рівень культури мовлення, ерудованості 
викладачів, певною мірою їх не задовольняє манера поведінки, недостатній рівень володіння 
педагогічною технікою для збудження інтересу до вивчення навчального матеріалу, 
організації дискусії. Ці якості займають провідне значення для організації педагогічного 
спілкування, взаємодії але оцінені студентами університету та коледжу лише на рівні від 3,0 
до 3,7. Прояв викладачами таких якостей як здатність викладати матеріал доступно та 
виявляти доброзичливість і тактовність також оцінені студентами не на високому рівні 
(оцінені в межах 3,8 – 3,9). Принагідно зазначимо, що результати опитування співпадають із 
нашими спостереженнями за станом педагогічного співробітництва у вищих аграрних 
навчальних закладах. У цих закладах ще панують уявлення про навчання як процес, в якому 
одні повинні вчити і спрямовувати розвиток особистості студента, а інші –  вчитися і 
розвиватися під пильним наглядом і керівництвом. 

Зіставлення середніх оцінок викладачів університету та коледжу і технікуму засвідчує, 
що дещо вищі оцінки майже за всіма зазначеними якостями мають викладачі останньої 
групи. Спостереження за викладачами коледжу і технікуму, їх опитування дозволяють 
наголосити на таких особливостях, які позитивно вирізняють процес навчання в цих 
закладах: постійний контроль за педагогічною діяльністю викладачів; систематична і 
цілеспрямована робота методичного кабінету, циклових комісій з удосконалення 
навчального процесу; вимогливість до методичного забезпечення кожного заняття 
(навчально-методичні карти, інструкційно-методичні вказівки, план-конспекти, наочність, 
технічні засоби навчання тощо); залежність оцінки діяльності викладача від навчальних 
досягнень студентів. 

Переважна більшість викладачів вказали на наступні чинники, що впливають на 
формування культури педагогічної взаємодії: мотивація учіння, бажання оволодіти 
майбутнім фахом, інтерес до професії; достатній інтелектуальний рівень, рівень підготовки, 
сформованість вміння вчитися; працьовитість, наполегливість, цілеспрямованість. Крім 
цього, викладачі зазначили, що на характер педагогічних стосунків значним чином 
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впливають групові інтереси, норми, цінності та установки; матеріально-технічне, навчально-
методичне забезпечення навчального процесу; обсяг навчального часу на вивчення предмета.  

Результати експерименту дозволили нам виявити особливості формування культури 
педагогічної взаємодії у вищих аграрних навчальних закладах. Важливість цього питання 
визначається перш за все специфікою роботи фахівця-аграрника. Його діяльність (фермер, 
керівник агропромислового підприємства, підрозділу, агроном, механік) переважно 
передбачає самостійність прийняття рішень, особисту відповідальності, обмеження часу на 
процес входження в роботу молодого фахівця, професійну адаптацію з одного боку і ризик 
значних збитків, невиправданих витрат через помилку чи невчасне виконання технологічних 
операцій з іншого боку. Тому майбутня самостійна господарська діяльність фахівця-
аграрника вимагає ґрунтовної професійної підготовки, яка дозволить включитись у 
виробничі процеси вже з перших днів роботи, взаємодіяти з іншими фахівцями, 
налагоджувати співпрацю.  Ще одна особливість пов’язана з попередньою і полягає в тому,  
що ринкові відносини в аграрному секторі значно прискорили темпи появи нових засобів і 
форм виробництва, обумовили його динамічність і швидке «старіння» знань. Сучасний 
фахівець повинен швидко приймати конструктивні рішення, ґрунтовно володіти сучасними 
знаннями теорії менеджменту, маркетингу, бути психологічно підготовленим до 
впровадження технологій світового рівня, тісних і численних контактів з різними людьми, 
що виявляється складним завданням без досвіду взаємодії. Бути доречним вказати, що в 
передових агропромислових підприємствах поступово впроваджуються прогресивні 
біотехнології, системи точного землеробства з використанням супутникових засобів та 
сучасної комп'ютерної техніки. Для виробництва сільськогосподарської продукції 
застосовують новітні агрегати, які ще нескоро поповнять навчально-матеріальну базу кафедр 
та навчальних лабораторій. Ця проблема може бути частково вирішена за рахунок 
педагогічної взаємодії, співпраці з виробництвами, сільськогосподарськими підприємствами. 
Мова йде про те, що аграрна освіта повинна не лише реагувати на ці процеси, а й 
здійснювати випереджальну функцію. Спостереження свідчать, що сучасна система 
підготовки фахівців не повною мірою відповідає вимогам часу. Концептуальні положення 
нашого дослідження передбачають врахування цієї особливості як в аспекті постійного 
оновлення змісту навчання, підвищення кваліфікації викладачів, так і в забезпеченні 
інтеграції аграрної освіти, науки та виробництва. 

Наступна особливість формування культури педагогічної взаємодії пов’язана з 
мотивацією вибору майбутньої професії. Близько 80% студентів вищих аграрних навчальних 
закладів (I-IV рівнів акредитації) є представниками сільської молоді, що характерно лише 
для означених навчальних закладів і, безперечно, повинно враховуватись при підготовці 
фахівців. Вони з дитинства залучаються до сільськогосподарської праці, мають можливість 
здобути робітничі професії типу тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, 
оператор машинного доїння корів, слюсар-ремонтник сільськогосподарської техніки тощо. 
Таким чином, вони мають бути вмотивованими до оволодіння обраною професією. Нам 
здається це важливим, оскільки пізнавальні потреби і мотиви є основою побудови 
педагогічної взаємодії. Але практика свідчить про те, що часто, всупереч нахилам, 
здібностям і умінням, сільська молодь обирає «модні» спеціальності – бухгалтерський облік і 
аудит, правознавство, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності тощо.  

Як і в інших вищих непедагогічних навчальних закладах, більшість науково-
педагогічних працівників вищих аграрних навчальних закладів не мають педагогічної освіти. 
На ефективність формування культури педагогічної взаємодії суттєво впливає педагогічна 
майстерність викладача, зокрема високий рівень професійної підготовки, ґрунтовні знання 
психолого-педагогічної теорії, розвинені педагогічні вміння і здібності, педагогічна техніка. 
Констатуючі дослідження переконують, що лише  професійно компетентний, обізнаний з 
сучасною психолого-педагогічною теорією викладач спроможний систематично 
підкріплювати у студентів мотивацію до ґрунтовного оволодіння професійними знаннями, 
уміннями і навичками на засадах формування культури педагогічної взаємодії. Варто вказати 
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на існування нагальної потреби вирішення проблеми забезпечення вищих аграрних 
навчальних закладів педагогічними кадрами та реалізації системи безперервного підвищення 
їх кваліфікації на державному рівні. 
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Кручек В.А.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

ВЫСШИХ АГРАРНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

Статья посвящена проблеме построения педагогического взаимодействия в высших 
аграрных учебных заведениях и освещению результатов исследования характера отношений в 
системе «преподаватель-студент». Одним из существенных факторов и показателей 
сформированности культуры педагогического взаимодействия является отношение студентов 
к учебе, добросовестность в выполнении учебных задач, их направленность на будущую 
профессиональную деятельность. Педагогическое взаимодействие является категорией, в 
которой отражаются детерминированы социальными факторами свойства и соотношение 
процессов преподавания и учения, оказываются значения, смыслы их участников, 
сформированные в предыдущих интеракция. Также робота содержит описание использованного 
в ходе исследования диагностического инструментария.  

Ключевые слова: взаимодействие, педагогическое взаимодействие. 
 

 
Kruchek V.А. 

RESULTS OF RESEARCH OF PEDAGOGICAL CO-OPERATION IN HIGHER AGRARIAN 
EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 

 
The Article is devoted the problem of construction of pedagogical co-operation in higher agrarian 

educational establishments and illumination of results of research of character of relations in the system 
«teacher-student». One of the significant factors and indicators of formation of culture of pedagogical 
interaction is the ratio of students to learn, good faith in the performance of learning tasks, their focus on 
the future professional activity. Teacher interaction is the category which reflects determined by social 
factors and correlation properties of the processes of teaching and learning, are mentioned, meaning their 
members, formed in previous interactions.  Also a robot is contained by description of the diagnostic tool 
used during research.  

Keywords: co-operation, pedagogical co-operation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 225 

 
УДК 378.018.43                                                                            к.психол.н. Мась Н.М. (ВІКНУ) 

 
УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ КУРСАНТІВ В УМОВАХ 

ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 
 

У статті проведено аналіз поняття самостійна робота. У сучасній дидактиці 
самостійна робота студентів розглядається, з одного боку, як вид навчальної діяльності, що 
здійснюється без безпосереднього втручання, але під керівництвом викладача, а з іншого - як 
засіб залучення студентів в самостійну пізнавальну діяльність, формування у них методів 
організації такої діяльності. Ефект від самостійної роботи студентів можна отримати 
тільки тоді, коли вона організовується і реалізується в навчально-виховному процесі в якості 
цілісної системи, що пронизує всі етапи навчання студентів у вузі. Виділені основні компоненти 
самоосвіти та принципи управління самостійною роботою студентів. На основі взаємодії 
викладача і курсанта виділено чотири типи самостійної роботи. Запропоновані шляхи 
удосконалення самостійної роботи курсантів. 

Ключові слова: самостійна робота, дистанційна освіта, інформаційні і телекомунікаційні 
технології. 

 
Постановка проблеми. Сучасні вимоги до офіцерів Збройних Сил України дуже 

змінилися. В сучасних умовах особливо необхідні освічені, висококваліфіковані 
професіонали, які володіють кількома суміжними військовими спеціальностями. Такий 
рівень підготовки фахівців ґрунтується на фундаментальній базовій освіті і швидкому умінні 
підвищення особистої кваліфікації. Застосування інноваційних та оптимізація існуючих 
технологій навчання курсантів у ВВНЗ здатні значно знизити зусилля і витрати на 
професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців різних рівнів. Загальна 
тенденція вдосконалення методів і форм навчання полягає в тому, щоб активізувати 
пізнавальні інтереси і максимально розвивати самостійність курсантів. Цілісність 
формування пізнавальної активності і самостійності курсантів, а отже, їх готовності до 
самостійної роботи, залежить від ефективної організації процесу навчання, чому сприяє, на 
нашу думку, впровадження дистанційних технологій, які викликають у світі все більшу увагу 
(А. Андрєєв, О. Виштак, А. Кашаев, Є. Полат, О. Філатов та ін.) [4, 6, 7].  

Під дистанційними освітніми технологіями розуміються технології, що реалізовані в 
основному із застосуванням інформаційних і телекомунікаційних технологій при 
опосередкованій (на відстані) або не повністю опосередкованій взаємодії студента і 
викладача. Це сукупність технічних засобів і навчального матеріалу, яка утворює єдине ціле 
завдяки єдності завдань розвитку знань,  умінь і навичок в даній предметній області.  
Науковці Ю. Григор’єва, І. Кревський, М. Стрюков та ін., вважають, що дистанційна освіта, 
це не форма отримання освіти,  а технологія навчання [2,  10].  На наш погляд,  курсанти 
повинні придбати цілісний досвід вирішення предметних і професійних проблем, 
усвідомлювати постановку завдань, оцінювати новий досвід, контролювати ефективність 
власних дій. Самостійна робота курсантів є важливою складовою навчально-освітнього 
процесу, в ході якої розширюються ресурси їх освітніх запитів, формується науковий 
світогляд і особистісна позиція, закріплюються набуті знання та виправляються можливі 
недоліки.  

Виклад основного матеріалу. У системі освіти дистанційне навчання відповідає 
принципу гуманізму, згідно з яким ніхто не повинен позбавлятися можливості вчитися через 
бідність, географічну або тимчасову ізольованість, соціальну незахищеність і неможливість 
відвідувати освітні установи з причин фізичних вад або зайнятості виробничими чи 
особистими справами. Будучи наслідком об’єктивного процесу інформатизації суспільства та 
освіти і вбираючи в себе кращі риси інших форм, дистанційне навчання увійде в XXI ст. як 
найбільш перспективна, синтетична, гуманістична, інтегральна форма отримання освіти. 
Згідно з діючими нормативними документами, ці технології можуть використовуватися в 
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рамках існуючих форм отримання освіти, передбачених законодавством, як самостійно, так і 
в поєднанні з традиційними освітніми технологіями.  

У зв’язку з цим набуває актуальності розробка і подальше дослідження оптимальних і 
універсальних методів, прийомів, технологій, необхідних для успішного функціонування 
дистанційній моделі освіти у ВВНЗ, і виникає питання про методологічні і технологічних 
аспектах управління самостійною роботою курсантів як системи структурованих 
управлінських компетенцій суб’єктів дистанційного освітнього процесу [1]. 

Самостійна робота -  це вид навчальної діяльності,  що виконується учням без 
безпосереднього контакту з викладачем або керований викладачем опосередковано через 
спеціальні навчальні матеріали; невід’ємна обов’язкова ланка процесу навчання, що 
передбачає насамперед індивідуальну роботу учнів відповідно до завдання викладача, 
підручника або програми навчання.  

Важливо підкреслити, що навчання курсанта - це не самоосвіта індивіда за власним 
бажанням, а систематична, керована викладачем самостійна діяльність курсанта, яка стає 
головною. Так, на думку Л. Колесника під самоосвітою розуміється «цілеспрямована, 
систематична пізнавальна діяльність людини, в процесі якої особистість самостійно 
поповнює та вдосконалює свої знання та вміння» [1]. Це визначення має ряд істотних рис 
процесу самоосвіти: пізнання, цілеспрямованість, систематичність, самостійність.  

Самоосвіта класифікують за такими видами:  
1) професійне самоосвіта, спрямоване на оволодіння професією, підготовку до неї;  
2) самоосвіта, спрямована на більш поглиблене вивчення окремих циклів навчальних 

предметів згідно нахилам, інтересам, життєвим планам особистості;  
3) самоосвіта, що пов’язана з розвитком власних здібностей; 
4) самоосвіта, пов’язана з самовихованням, формуванням характеру [2].  
Дослідниця Ю. Дубровська виділяє три основних компоненти самоосвіти: 

мотиваційний, операційний і вольовий, які можна доповнити оціночним [5]. Таким чином, 
вона розуміє самоосвіту як взаємозв’язок і взаємообумовленість його основних компонентів: 
саморозвиток, самоосвітня діяльність, самонавчання і самовиховання Компоненти 
самоосвітньої діяльності включають знання, уміння і навички, формування яких в основному 
здійснюється в процесі самостійної діяльності суб’єкта навчання. У сучасній педагогічній 
літературі існують різні підходи до визначення поняття самостійної роботи студента. 
Глибокий аналіз поняття «самостійна робота» з організаційної та змістовної сторін 
запропоновано в роботах П. Підкасистого [8]. Під самостійною роботою студентів він 
розуміє різноманітність типів навчальних, виробничих або дослідницьких завдань, що 
виконуються студентами під керівництвом викладача (або самовчителя) з метою засвоєння 
різних знань, набуття умінь і навичок, досвіду творчої діяльності і формування системи 
поведінки.  

Розглядаючи організацію самостійної роботи як деякий компонент управління 
самостійною роботою студентів, Підкасистий формулює такі принципи управління 
самостійною роботою студентів:  

1) розподіл навчального матеріалу досліджуваної дисципліни на навчальні одиниці; 
2) визначення дидактичних цілей навчальних одиниць за допомогою термінів, що 

виражають контрольовану діяльність студентів;  
3) управління самостійною роботою студентів за допомогою методичних інструкцій;  
4) систематичний зворотний зв’язок, у вигляді самоконтролю і контролю з боку 

викладача;  
5) повне освоєння відповідних дидактичних цілей, перевтілених в пізнавальні завдання 

кожної навчальної одиниці [8].  
У сучасній дидактиці самостійна робота студентів розглядається, з одного боку, як вид 

навчальної діяльності, що здійснюється без безпосереднього втручання, але під керівництвом 
викладача, а з іншого - як засіб залучення студентів в самостійну пізнавальну діяльність, 
формування у них методів організації такої діяльності.  Ефект від самостійної роботи 
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студентів можна отримати тільки тоді, коли вона організовується і реалізується в навчально-
виховному процесі в якості цілісної системи, що пронизує всі етапи навчання студентів у 
вузі.  

За дидактичною метою можна виділити чотири типи самостійних робіт курсантів[9].  
1-й тип.  Формування у курсантів умінь виявляти у зовнішньому плані те,  що від них 

вимагається, на основі даного ним алгоритму діяльності та посилок на цю діяльність, що 
містяться в умові завдання.  Пізнавальна діяльність курсантів при цьому полягає у 
впізнавання об’єктів даної галузі знань при повторному сприйнятті інформації про них або 
дій з ними. В якості самостійних робіт цього типу найчастіше використовуються домашні 
завдання: робота з підручником, конспектом лекцій та ін. Загальним для самостійних робіт 
першого типу є те, що усі завдання, а також сам спосіб виконання завдань обов’язково 
повинні представлятися в явному вигляді або безпосередньо в самому завданні, або у 
відповідній інструкції.  

2-й тип. Формування знань-копій і знань, що дозволяють вирішувати типові завдання. 
Пізнавальна діяльність курсантів при цьому полягає в чистому відтворенні і частковій 
реконструкції, перетворенні структури та змісту засвоєної раніше навчальної інформації, що 
передбачає необхідність аналізу даного опису об’єкта, різних шляхів виконання завдання, 
вибору найбільш правильних з них або послідовного визначення логічних способів 
вирішення.  

До самостійних робіт такого типу відносяться окремі етапи лабораторних робіт і 
практичних занять, типові курсові проекти, а також спеціально підготовлені домашні 
завдання з приписами алгоритмічного характеру. Особливість робіт цієї групи полягає в 
тому, що в завданні до них необхідно повідомляти ідею, принцип рішення і висувати до 
курсантів вимог розвивати цей принцип чи ідею в спосіб (способи) стосовно до визначених 
умов.  

3-й тип. Формування у курсантів знань, що лежать в основі вирішення нетипових 
завдань. Пізнавальна діяльність курсантів при вирішенні таких завдань полягає в 
накопиченні і про явище в зовнішньому плані нового для них досвіду діяльності на базі 
засвоєного раніше формалізованого досвіду (дій за відомим алгоритмом) шляхом 
перенесення знань, навичок і вмінь. Завдання цього типу передбачають пошук, 
формулювання та реалізацію ідеї рішення, що завжди виходить за межі минулого 
формалізованого досвіду і вимагає від курсанта варіювання умов завдання і засвоєної раніше 
навчальної інформації, розгляду їх під новим кутом зору. Самостійні роботи третього типу 
повинні висувати вимога аналізу незнайомих курсантом ситуацій і генерування суб’єктивно 
нової інформації. Типовими для самостійної роботи курсантів третього типу є курсові та 
дипломні проекти.  

4-й тип. Створення передумов для творчої діяльності. Пізнавальна діяльність курсантів 
при виконанні цих робіт полягає в глибокому проникненні в сутність досліджуваного 
об’єкта, встановлення нових зв’язків і відносин, необхідних для знаходження нових, 
невідомих раніше принципів, ідей, генерування нової інформації. Цей тип самостійних робіт 
реалізується зазвичай при виконанні завдань науково-дослідного характеру, включаючи 
курсові та дипломні проекти [9].  

При організація самостійної роботи варто враховувати, що курсанти повинні навчитися 
виділяти пізнавальні завдання, вибирати способи їх вирішення, виконувати операції 
контролю за правильністю вирішення поставленого завдання, удосконалювати навички 
реалізації теоретичних знань. Формування умінь і навичок самостійної роботи курсантів 
може протікати як свідомо, так і інтуїтивно. У першому випадку вихідною базою для 
правильної організації діяльності є ясне розуміння цілей, завдань, форм, методів роботи, 
свідомий контроль за її процесом і результатами.  У другому випадку переважає неясне 
розуміння, дія звичок, що сформувалися під впливом механічних повторень, наслідування і 
т. п.  
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Самостійна робота курсантів під керівництвом викладача протікає у формі ділової 
взаємодії: курсант отримує безпосередні вказівки, рекомендації викладача про організацію 
самостійної діяльності, а викладач виконує функцію управління через облік, контроль і 
корекцію помилкових дій. Спираючись на сучасну дидактику, викладач повинен встановити 
необхідний тип самостійної роботи курсантів і визначити необхідний ступінь її включення у 
вивчення своєї дисципліни. Безпосередня організація самостійної роботи студентів протікає 
в два етапи. Перший етап - це період початкової організації, що вимагає від викладача 
безпосередньої участі в діяльності курсантів, з виявленням і зазначенням причин появи 
помилок. Другий етап - період самоорганізації, коли не потрібно безпосередньої участі 
викладача в процесі самостійного формування знань курсантів. В організації самостійної 
роботи курсантів особливо важливо правильно визначити обсяг і структуру змісту 
навчального матеріалу, що виноситься на самостійне опрацювання, а також необхідне 
методичне забезпечення самостійної роботи курсантів. Останнє, як правило, включає 
програму робіт (проведення спостережень, вивчення першоджерел і т. п.), Варіантні 
завдання, нестандартні індивідуальні завдання для кожного курсанта, інструментарій для їх 
виконання. Різні методичні посібники по організації самостійної роботи студентів носять 
зазвичай інформаційний характер. Курсанта ж необхідно орієнтувати на творчу діяльність в 
контексті дисципліни. Отже, потрібні принципово нові методичні розробки.  

Висновки. В цілому ж орієнтація навчального процесу на самостійну роботу і 
підвищення її ефективності передбачає, по-перше, збільшення числа годин на самостійну 
роботу курсантів; по-друге, організацію постійних консультацій та консультаційної служби, 
видачу комплекту завдань на самостійну роботу курсантів відразу або поетапно; по-третє, 
створення навчально-методичної та матеріально-технічної бази у ВВНЗ (підручники, 
навчально-методичні посібники, комп’ютерні класи), що дозволяє самостійно освоїти 
дисципліну; по-четверте, доступність лабораторій і майстерень для самостійного виконання 
лабораторного практикуму; по-п’яте організацію постійного (краще рейтингового) 
контролю, що дозволяє звести до мінімуму традиційні процедури контролю і за рахунок 
сесійного часу збільшити бюджет часу самостійної роботи курсантів; по-шосте, скасування 
більшої частини сформованих форм практичних і лабораторних занять з метою вивільнення 
часу на самостійну роботу та обслуговування консультаційних пунктів. 
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УПРАВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ КУРСАНТОВ В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье проведен анализ понятия самостоятельная работа. В современной дидактике 
самостоятельная работа студентов рассматривается, с одной стороны, как вид учебной 
деятельности, которая осуществляется без непосредственного вмешательства, но под 
руководством преподавателя, а из другой - как средство привлечения студентов в 
самостоятельную познавательную деятельность, формирование в них методов организации 
такой деятельности. Эффект от самостоятельной работы студентов можно получить 
только тогда, когда она организовывается и реализуется в учебно-воспитательном процессе в 
качестве целостной системы, которая пронизывает все этапы обучения студентам в вузе.  

Выделены основные компоненты самообразования и принципы управления 
самостоятельной работой студентов. На основе взаимодействия преподавателя и курсант 
выделены четыре типа самостоятельной работы. 

Предложены пути усовершенствования самостоятельной работы курсантов. 
Ключевые слова: самостоятельная работа, дистанционное образование, информационные 

и телекоммуникационные технологии. 
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MANAGEMENT INDEPENDENT WORK OF CADETS IN DISTANCE EDUCATION 

 
The article analyzes the concept of self-study. In modern didactics independent work of students is 

considered, on the one hand, as a kind of learning activity that is carried out without the direct 
intervention, but under the guidance of a teacher, and from the other - as a means of engaging students in 
independent cognitive activity, the formation of these methods in the organization of such activities. The 
effect of students' independent work can only be obtained when it is organized and implemented in the 
educational process as a holistic system that permeates all stages of learning to students in high school. 

The basic components and principles of self-management of students' independent work. On the 
basis of the interaction of teachers and students identified four types of independent work. 

The ways to improve students' independent work. 
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ЯКІСНІ ЗАДАЧІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДІЄВИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 

 
У розглянутій статті висвітлюється протиріччя між практичною потребою в 

максимальному інтелектуальному розвитку кожного учня в процесі розв’язування якісних задач 
з фізики і недостатність вивчення цієї проблеми в теорії. 

Ключові слова: інтелектуальний розвиток, якісні задачі, елемент парадоксальності, 
діалектичне мислення. 

 
Вступ та постановка завдання. В системі фізичної освіти великі можливості у 

розвитку інтелектуальних здібностей учнів мають якісні задачі. Ще автори перших збірників 
задач (В.Бооль, М.Е. Дерюгін, А.Ф. Знаменський, та ін.) у передмовах до своїх збірників 
задач обґрунтовували необхідність використання якісних задач при вивченні фізики і 
визначали їх функції: для «повного засвоєння теорії», «практичного застосування її», а також 
«розвитку розуму і кмітливості учнів». 

Широке коло досліджень дозволяє зробити висновок по-перше, про 
багатофункціональність якісних задач, а по-друге, про достатній рівень дослідження 
методики використання якісних задач у навчанні фізики. 

Наявність протиріччя між практичною потребою в максимальному інтелектуальному 
розвитку кожного учня в процесі розв’язування якісних задач з фізики і недостатність 
вивчення цієї проблеми в теорії зумовили актуальність і вибір обраної мною теми статті 
«Якісні фізичні задачі як засіб формування дієвих знань учнів».[3,5] 

В процесі розв'язування школярами якісних задач їхній особистий досвід має 
надзвичайно важливе значення, оскільки практично зміст кожної якісної задачі пов'язаний з 
природними та побутовими явищами і безперечно, хід розв'язку буде залежати від цього 
досвіду, але можливостей для його виявлення у педагога за умов традиційного навчання 
немає. 

Відомо, що процес діалектичного мислення активізується, коли у нас виникають 
питання, на які ми не можемо відповісти, сприймаючи певні об'єкти, згадуючи те, що ми 
знаємо про них, уявляючи їх, а також відносячи їх до певного класу вже відомих явищ, 
з'ясовуючи причини,  що їх породжують.  Для активізації цього процесу я розглядала кілька 
якісних задач перед поясненням нового матеріалу. Наприклад, перед поясненням теми 
«Тиск» у 8 класі я пропонувала учням такі задачі-запитання. 

а) Чому в лопати верхній край, на який тиснуть ногою, вигнутий? 
б) Для чого в косарки, січкарні та інших сільськогосподарських машин ріжучі частини 

мають бути гостро заточеними ? 
в) Навіщо для проїзду заболоченим місцем роблять настил із хмизу, колод тощо ? 
г) Для чого, витягуючи цвяхи з оштукатуреної стіни чи дошки, підкладають під 

обценьки залізну пластинку чи дощечку? 
Оскільки все це добре відомо переважній більшості учнів з повсякденного життя, то 

з'являється бажання пояснити. Проте зробити це виявляється не так просто, оскільки у своїх 
поясненнях учні наштовхуються на перешкоду, яка не дає змогу повністю пояснити явище, 
вони відчувають, що наявних у них знань для цього недосить. Таким чином, ми ставимо для 
учнів завдання, яке перебуває для них у зоні найближчого розвитку. Спосіб діалектичного 
мислення учнів, таким чином, базується на дослідженні, пошуках, а усвідомленню наукової 
істини передує нагромадження, аналіз, синтез, зіставлення і порівняння фактів, узагальнення, 
абстрагування. 

Завдання полягає в тому, щоб вияснити, чим треба керувались, складаючи фізичні 
задачі, і як оцінювати роботу учнів, які виконують завдання вчителя. 

Головна вимога до складання задачі — це наявність хоча б одного її рішення. Задача 
повинна описувати фізичні явища і виступати роз'ясненням фізичної суті вивчених процесів. 
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Слід уникати складання задач з надуманими ситуаціями, перегружених технічними 
термінами (останнє особливо відноситься до випадків,  коли в умові задачі включається 
галузевий матеріал) і даними, які можна взяти із довідників. 

Бажано, щоб кожна задача була сформульована у вигляді закінченого, логічно 
зв'язаного тексту, з фразами, які складаються переважно з простих речень. 

Не рекомендуються задачі у вигляді символічних зображень, розгляд їх не сприяє 
розвитку мислення учнів. 

Якщо врахувати вимоги до складання якісних задач, то це дасть можливість більш 
методично правильно підходити до складання якісних задач. Полегшиться і процес навчання 
цьому учнів: вони будуть знати правила, яких потрібно дотримуватись, будуть діяти 
відповідно ним.[1,2] 

Якісні задачі зазвичай використовують як засіб для закріплення вивченого матеріалу. В 
багатьох темах шкільного курсу фізики якісні задачі являються основними.  Дуже корисні 
такого типу задачі при опитуванні,  оскільки вони дають можливість за короткий час 
вияснити засвоєння фізичної суті розглянутого питання. Успішне розв'язування учнями 
якісних задач показує усвідомлення їх знань, відсутність формалізму при засвоєнні 
матеріалу. Такі задачі досить різноманітні за тематикою, змістом та складністю. 

Розв'язують якісні задачі, будуючи логічні умовиводи, засновані на фізичних законах, 
за допомогою індукції та дедукції. Під час розв'язування таких задач аналіз та синтез 
пов'язані так тісно між собою, що їх іноді розділити неможливо, тобто можливий тільки 
аналітико-синтетичний спосіб суджень. 

За змістом якісні задачі, на нашу думку, можна поділити на: природні, лабораторні, 
політехнічні, внутрішньо предметні, міжпредметні та абстрактні. 

В задачах, які ми відносимо до природних, розглядаються такі явища, що відбуваються 
в природі і спостерігаються нами безпосередньо (наприклад, грім, блискавка, роса, туман 
тощо). Наприклад: 

Чому ми спочатку бачимо спалах блискавки, а потім чуємо грім? 
В наступній групі задач розглядаються різноманітні явища,  що відтворюються в 

лабораторних умовах. Якісні задачі з лабораторним змістом відображають 
експериментальний метод дослідження у фізиці. Наприклад, наступну задачу можна віднести 
до цієї групи: 

Сірник довжиною 4 см, плаває на поверхні води, температура якої 180С. Якщо з одного 
боку від сірника налити мильний розчин, то сірник почне рухатися. В який бік? Поясніть, 
чому? 

В задачах із політехнічним змістом відображені різні сфери людської діяльності: 
сільське господарство, медицина, транспорт а також будь-яка галузь діяльності, що має 
відношення до фізичних явищ або використовує спеціальні технічні пристрої.[1,3] 

Для того,  щоб розв'язати задачу з внутрішньо предметним змістом, потрібно мати 
знання з інших розділів фізики. Прикладом може бути наступна задача: чим пояснити таке 
явище: під час польоту космічної станції у пляшці з водою повітря збирається всередині 
води у вигляді кулі? 

Задачі з міжпредметним змістом.  В умові цієї групи задач відображені відомості з 
інших галузей знань або навчальних предметів: хімії, географії та ін. Як правило, це задачі, 
які учні визнають складними. До даної групи задач можна віднести таку: чим зумовлений 
досить складний просторовий розподіл температури в тілі людини? 

Задача. Питома теплота випаровування ефіру менша, ніж питома теплота 
випаровування води. Чому ж змочена ефіром рука відчуває сильніший холод, ніж змочена 
водою? 

На початку експериментального навчання переважна більшість правильних відповідей 
були такими: «Рука відчуває сильніший холод, бо швидше випаровується, ніж вода». І тільки 
незначна частина учнів відповіли так: «Питома теплоємність – це величина, яка визначається 
кількістю теплоти, необхідної для випаровування 1 кг даної речовини. Якщо сказано, що 



 232 

ефір має меншу питому теплоємність, це означає, що йому потрібна менша енергія для 
випаровування. Оскільки температура руки однакова, молекули ефіру швидше покидають 
поверхню руки, забираючи частину енергії руки. Тому ми відчуваємо холод.» 

Відповідь формулюється у вигляді малюнка, схеми, графіка. Дану форму задачі 
доцільно використати тоді, коли можна виразити за допомогою нескладного малюнка 
фізичну сутність явища або предмета. Але малюнок обов’язково має супроводжуватися 
коротким обґрунтуванням. 

Якісні задачі з абстрактним змістом (в основі їх моделі: матеріальна точка, точковий 
заряд, ідеальний газ, фізичне тіло та ін.). Слід відмітити, що такі задачі зустрічаються рідко і 
вчитель не повинен зловживати такими задачами, особливо в молодших класах. Вони 
можуть бути доцільними в старших класах, оскільки мислення старшокласників 
відрізняється більшим рівнем абстрактності,  до того ж в цих класах фізика оперує не 
конкретними поняттями, а їхніми ідеальними образами – точковий заряд, матеріальна точка, 
електромагнітна хвиля та ін. 

Для більш ефективного сприймання, а також розуміння задачі важливу роль має форма 
формулювання її умови (текстова, наочна, графічна або експериментальна). 

В текстовій формі вся інформація, що складає умову задачі, подається за допомогою 
усного або письмового тексту. Наочна – умова подається за допомогою малюнка, фотографії 
або будь-якого предмету. Слід відмітити, що малюнок, графік або дослід може доповнювати 
текстову задачу. Часто в задачі може бути одночасно графік і малюнок (дослід і малюнок і 
т.д.). Класифікуючи якісні задачі за формою подачі, на мою думку, необхідно вести мову про 
основну, суттєву інформацію. Наприклад, завжди в якісних задачах зустрічається усний або 
письмовий текст, може відігравати додаткову роль (пояснення малюнка, опис деталей 
експерименту і т.д.). За характером проблеми якісні задачі умовно можна поділити на такі: 

— пояснення явищ (наприклад, чому при шліфуванні поверхонь тертя зменшується 
лише до певної межі, а при продовженні шліфування – починає знову збільшуватися?). Як 
свідчить досвід, такі задачі є найпоширенішими і, на думку учнів, набагато легшими, ніж 
наступний тип задач; 

— передбачення явищ (що відбудеться, коли...). Прикладом може бути наступна 
задача: космонавт у кабіні ШСЗ перебуває в стані невагомості. Що буде з космонавтом, 
якщо він, повиснувши у повітрі почне робити колові рухи рукою? 

— обґрунтування неможливості того чи іншого явища (наприклад, чи можна 
звичайним термометром виміряти температуру однієї краплини гарячої води?); 

— порівняння явищ і предметів у якісному відношенні (наприклад на терезах 
встановлено дві однакові посудини. Одна заповнена сухим повітрям, друга – вологим 
(насиченою водяною парою) при однакових тисках і температурах. Яка посудина важча?); 

— задачі на систематизацію і класифікацію понять; 
— задачі на виявлення і встановлення закономірностей, суттєвих зв'язків; 
— визначення умов (що потрібно зробити для того, щоб... Прикладом може бути 

наступна задача: що повинен зробити водій машини, під’їжджаючи до крутого повороту? 
Чому він повинен бути особливо уважним в сиру погоду, під час листопаду чи голольоду?); 

— задачі, що містять елемент парадоксальності (наприклад, що цієї групи можна 
віднести наступну задачу: завжди після купання, щоб зігрітися, роблять різкі рухи руками, 
ногами, стрибають, бігають. Чому це допомагає зігрітися, адже при цьому витрачається 
енергія на виконання роботи по переміщенню свого тіла і повинно втрачатися тепло? 

Безперечно, існує значна кількість задач, яка поєднує декілька із зазначених типів. Як 
свідчить досвід, у випадку зацікавлення учнів якоюсь задачею, вони самі змінюють її умову, 
розв'язуючи таким чином декілька якісних задач. Саму ж задачу в такому випадку 
неможливо віднести до жодного із зазначених вище типів. 

Виходячи із співвідношення умови і вимоги задачі, можна виділити два типи якісних 
задач. 

1. У задачі задано умови і явище, ідо відбувається за цих умов. Потрібно пояснити, 
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чому за даних умов відбувається розглядуване явище. Пояснити – означає знайти одне або 
декілька (ланцюг) теоретичних положень, з яких випливає зв'язок між умовами і вказаним 
явищем. Прикладом може слугувати наступна задача: чому вирощування найкращих зразків 
кристалів можна провести лише в космосі? 

2. У другому типі задач виділяють два суттєво відмінні випадки. 
1-й випадок. У задачі задано явище. Вказати умови, за яких воно може відбуватися. 

Яскравим прикладом може бути наступна задача: чи можна створити умови, за яких 
внутрішня енергія переходила б від тіл, що мають нижчу температуру, до тіл з вищою 
температурою? 

2-й випадок. У задачах можуть бути вказані умови перебігу певного явища, яке треба 
передбачити. Передбачуване явище і є вимогою або запитанням задачі. Шуканими тут є 
теоретичні положення, що включають умови задачі. До даного типу задач можна віднести 
наступну: на столику у вагоні потяга лежать коробка цукерок і яблуко. Чи змінять своє 
розташування ці предмети відносно пасажира потяга, який сидить за столом, коли потяг 
рушить? 

Щодо класифікації якісних задач за методом розв'язування, то слід наголосити, що 
різноманітність логічних прийомів та їх поєднань, що використовуються в процесі 
розв'язування якісних задач, ускладнюють створення детальної класифікації. 

Враховуючи специфіку якісних задач, а саме те, що розв'язуються вони математичних 
обрахунків, а шляхом логічних міркувань, основним методом, що використовується при 
розв'язуванні якісних задач будемо вважати аналітико-синтетичний. Вважаємо за доцільне 
розглянути прийоми, які я використовувала в процесі навчання учнів розв'язувати якісні 
задачі.[1] 

Евристичний прийом полягає у постановці і розв'язанні взаємопов'язаних якісних 
запитань, відповіді на які містяться або в умові задачі або у відомих учням фізичних 
закономірностях, або у їхньому практичному досвіді чи знаннях з інших предметів. Цей 
прийом привчає аналізувати фізичні явища, описані в задачі, синтезувати дані її умови зі 
змістом відомих фізичних закономірностей, узагальнювати факти, робити висновки. 
Безперечно, успіх організації діяльності учнів у процесі розв’язування якісних задач, 
керування нею залежить від уміння скласти оптимальну систему запитань на кожному етапі 
розв'язування конкретної задачі Як свідчить досвід, запитання евристичного характеру 
можуть бути докладними на початкових етапах засвоєння учнями загальних принципів 
розв'язування задач. На подальших етапах запитання повинні лише спрямовувати діяльність 
учнів і мати проблемний характер. 

Використання графічного прийому дає змогу відповісти на запитання задачі у процесі 
побудови та дослідження відповідного креслення, графіка, рисунка, схеми, тощо. До переваг 
цього методу треба віднести наочність і лаконічність розв'язку. Завдяки розв'язуванню 
якісних задач за допомогою побудови графіків розвивається функціональне мислення учнів, 
вони привчаються до точності і акуратності в роботі. Особливо велика цінність таких задач, 
коли явище досліджується в динаміці.  У деяких розділах курсу фізики графічний прийом є 
одним із основних у процесі розв'язування якісних задач.[4] 

Експериментальний прийом розв'язування якісної задачі передбачає отримання 
необхідної інформації в процесі розв'язування шляхом постановки експерименту. В таких 
задачах, зазвичай, пропонується відповісти на запитання: «Що відбудеться?», «Як зробити?». 
Слід зазначити, в такому «чистому» вигляді цей прийом зустрічається рідко. Він 
реалізується, головним чином, у проблемному навчанні, коли досліджуючи якесь явище, учні 
формулюють на їх основі нові положення. Хоча в процесі розв'язування якісної задачі 
експеримент використовується досить часто.  Тільки він виступає не в якості джерела нової 
інформації, а більш в наочно-ілюстративному плані. Якщо задача розв'язується шляхом 
дедуктивних міркувань, то експеримент дозволяє перевірити і підтвердити правильність 
міркувань. У процесі експериментального розв'язування якісних задач учні стають 
дослідниками. Розвивається їхня природна допитливість, активність, формуються практичні 
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уміння, навички роботи з фізичними приладами і установками. Якщо правильно поставлено 
дослід, відповідь не викликає сумнівів. Разом з тим експеримент не пояснює, чому саме так, 
а не інакше відбувається явище. На допомогу приходить логічне доведення, пояснення. 

Прийом знаходження ключових слів. 
Досить часто, як переконує практика, учні після читання задачі створюють і 

розв'язують фактично іншу задачу, включаючи в неї одні слова з основного тексту і не 
включаючи інші,  а це призводить до невірної відповіді.  Відбувається це тому,  що кожен 
учень володіє власним об'єктним досвідом стосовно умов даної задачі, а оскільки він може 
бути неправильним, то і подальші роздуми над задачею призведуть до невірного результату. 
Як буде показано мною далі, за допомогою навчання в групах під час розв'язування учнями 
якісних задач ми діагностуємо і корегуємо цей досвід. 

Задача. Чому коли піднімати мокре мило з мильниці, вона піднімається разом з милом? 
Ключовими словами, тобто в яких відображені результати фізичного процесу, хід або 

умови його виникнення, в даній задачі є слова «мокре» – вказує на наявність рідини між 
тілами, «піднімається» – на спостережуваний результат цього явища. 

Поділ даної задачі на „підзадачі" і розв'язування послідовно кожної. 
Задача, на прикладі якої ми розглянемо зазначений прийом, добре відома, але оскільки 

в ході її розв'язування в учнів виникали проблеми, то вважаємо за доцільне зупинитися на 
ній. 

Металева кулька, яка при кімнатній температурі проходить через кільце з цього ж 
металу, застряє, якщо її нагріти. Чи пройде не нагріта кулька через кільце, якщо його 
нагріти? 

З відповіддю на цю задачу в учнів виникли ускладнення, оскільки вони міркують так: 
під час нагрівання кільця відбувається його розширення у всіх напрямках, а значить, і в 
центр кільця, що призводить до зменшення діаметра отвору. Звісно, легше за все отримати 
відповідь з досліду, але наше завдання полягає в тому, щоб навчити учнів формулювати 
гіпотези, доводити їх логічно і лише потім перевіряти експериментально, оскільки не всі 
випадки і процеси можна відтворити за допомогою експерименту. Розбиваємо дану задачу на 
кілька під задач. 

а) припустимо, що кільце і кулька нагріті до однієї і тієї ж температури. 
Оскільки це рівноцінно тому, що і кулька і кільце були б при кімнатній температурі, то 

кулька вільно пройде через кільце, тому що обидва виготовлені з одного і того ж металу, 
тобто мають однаковий коефіцієнт розширення. 

б) якщо кільце залишити не нагрітим, а кульку охолодити до кімнатної температури, то 
кулька зменшиться в діаметрі і через кільце тим більше пройде. 

Отже, відповідь: якщо нагріти кільце, а кульку залишити при кімнатній температурі, то 
вона пройде через кільце. 

Перевірити відповідь пропонуємо учням за допомогою експерименту. Досить часто, як 
свідчить досвід, учні не можуть розв'язати задачу тому, що їм не відомі співвідношення між 
елементами задачі. В таких ситуаціях ми використовуємо прийом «граничних 
випадків».[5] 

Задача. Дослідити, як змінюватиметься період коливань маятника, виготовленого з 
маленької жерстяної коробки, наповненої піском і повішеної на довгій нитці, якщо в її дні 
зробити невеликий отвір. 

Аналізуючи з учнями умову задачі, ми спочатку в ході бесіди з’ясовуємо, що в даній 
задачі йдеться про коливання невеликого тіла, підвішеного на довгій і тонкій нитці, і що таке 
тіло можна вважати математичним маятником (попередньо запитуємо учнів, чи має значення 
матеріал, з якого виготовлена ця коробка?). Потім учні пригадують, від чого залежить період 
коливань математичного маятника, і визначають його довжину в трьох випадках: 1) отвір у 
жерстянці закритий; 2) отвір у жерстянці відкритий; 3) пісок із жерстянки повністю 
висипався. Розв'язавши ці проміжні задачі, учні дійдуть правильного висновку: період 
коливань даного маятника спочатку збільшувався, оскільки при висипанні піску центр 
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тяжіння системи знижувався і, в зв'язку з цим, збільшувалася довжина маятника. Коли весь 
пісок висипався, центр тяжіння підвищився, довжина маятника зменшилася і період 
коливань досяг початкового значення. 

Прийом доведення «від супротивного». 
Також існує тип фізичних задач, які доцільно розв'язувати шляхом доведення від 

супротивного, відомого учням з геометрії. Застосування даного методу зводиться до 
наступного. Ми виходимо з деякого припущення, і, коли користуючись вірними законами, 
постулатами та принципами, роблячи ряд логічних умовиводів, в результаті приходимо до 
протиріччя, то далі міркуємо так: якщо це твердження невірне, то ми могли прийти до нього 
в результаті логічно правильних умовиводів тільки за однієї умови:  якщо наше вихідне 
припущення невірне. Для наочності продемонструємо викладене на прикладі. 

Задача. Доведіть, що силові лінії електростатичного поля не замкнуті. 
Розв'язання. Припустимо, що силові лінії електростатичного поля замкнені. В такому 

випадку, коли б на такій лінії виявилась вільна заряджена частинка з початковою швидкістю, 
рівною нулеві, то вона б рухалася вздовж лінії прискорюючись під дією електростатичного 
поля. А це в свою чергу, призвело б до нескінченного збільшення кінетичної енергії 
частинки, що суперечить закону збереження енергії. Тобто, наше вихідне припущення 
невірне, а значить, силові лінії електростатичного поля незамкнені. 

«Переінакшення реальності» — це завдання на зникнення чогось наприклад : що б 
сталося, якби зникло тертя?; позбавлення об'єкта можливості здійснювати звичні дії 
(вантаж, який нічого не важить); зміна звичного напрямку дії (людина є отрутою для 
диму). 

Прийом парадоксальності – використовується, як правило, для учнів високого рівня 
знань на етапі мотивації навчальної діяльності. Прикладом може слугувати наступна задача: 
відомо, що сила тертя кочення менша, ніж ковзання. Чому ж взимку можна бачити, як 
колесо воза не котиться, а ковзає? 

Аналіз наукового пояснення дозволяє виділити ряд його властивостей. Безперечно, 
найважливішою особливістю наукового пояснення фізичних явищ полягає в тому,  що в 
нього повинні бути покладені фізичні закони. Властивість наукового пояснення включати в 
свій склад закони науки називається теоретичністю пояснення. 

Більшість явищ природи частіше за все буває зумовлена не якоюсь однією,  а деякою 
сукупністю причин. При відсутності хоча б однієї з цих причин явище не відбувається. Тому 
під час наукового пояснення повинна бути виявлена і включена у склад пояснення вся 
сукупність сумісно діючих причин. Властивість наукового пояснення включати у свій склад 
повну сукупність причин, що зумовлюють дане  явище називається повнотою пояснення. 

Наступною особливістю більшої частини явищ дійсності полягає в тому, що одне і те ж 
явище в одних випадках може бути викликане одними причинами (або їх сукупністю) а в 
інших випадках – іншими причинами. При цьому явище відбувається, коли реально діє хоча 
б одна з можливих причин. Під час наукового пояснення того чи іншого конкретного явища 
повинна бути виявлена і включена до складу пояснення та з теоретично можливих причин, 
яка обумовлює це явище в даній ситуації. Властивість наукового пояснення включати ту з 
можливих причин, дією якої в даній конкретній ситуації зумовлене дане явище, називається 
правильністю пояснення. Для прикладу наведемо задачу. 

Під час коління дров у поліні застряла сокира. Як краще вдарити по твердій опорі: 
вниз поліном або вниз обухом сокиру, щоб розколоти поліно? Час удару вважати однаковим. 

Аналіз змісту та хід розв'язування якісних задач допомагає виявити вміння учнів 
аналізувати фізичні явища, встановлювати причинні зв'язки між ними і робити правильні 
висновки, сприяє поглибленню і закріпленню знань учнів, розвиває в них логічне і фізичне 
мислення, творчу фантазію, допомагає набувати вмінь застосовувати теоретичні положення 
для пояснення фізичних явищ.[4] 

Аналізуючи якісні задачі, учні стикаються з суперечностями, розв'язання яких сприяє 
розвитку діалектичного мислення, допомагає створити в них правильні наукові поняття, 
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розширює технічний кругозір, забезпечує підготовку до практичної діяльності. Розв'язування 
якісних задач потребує кмітливості і дотепності, уміння самостійно робити правильні логічні 
висновки. Здебільшого для розв'язання якісних задач не треба робити громіздких 
розрахунків, а якщо вони і є, то такі прості, що їх учні можуть виконати усно. 

Розв'язування якісних задач можна практикувати з різною метою: для повторення 
вивченого, підготовки учнів до сприймання нового матеріалу, для перевірки і обліку знань 
учнів та для забезпечення зв'язку навчання з життям. 

В усіх випадках на основі добору задач треба виходити з того, що вони дадуть для 
поліпшення ефективності уроку. Оскільки однією з програмних вимог є прищеплення учням 
практичних умінь і навичок, то якісним задачам слід надавати практичного змісту. 

Розв'язуючи якісні задачі, треба домагатися, щоб відповіді учнів були логічними і 
повними, щоб вони узагальнювали тему і виділяли головне. Це дасть можливість виявляти 
якість засвоєння учнями вивченого матеріалу і їх уміння застосовувати теоретичні знання на 
практиці. 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЙСТВЕННЫХ 

ЗНАНИЙ УЧЕНИКОВ 
 
В рассматриваемой статье освещается противоречия между практической 

потребностью в максимальном интеллектуальном развитии каждого ученика в процессе 
решения качественных задач по физике и недостаточность изучения этой проблемы в теории.  

Ключевые слова: интеллектуальное развитие, качественные задачи, элемент 
парадоксальности, диалектическое мышление. 
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QUALITY PROBLEM AS A FORM OF EFFECTIVE KNOWLEDGE OF STUDENTS 
  

In our article highlights the contradiction between the practical need to maximize intellectual 
development of each student in the process of solving quality problems in physics and failure study this 
problem in the theory. 

Keywords: Intellectual Development, Qualitative problem, paradoxical element, dialectical thinking. 
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ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ 
У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ 

 
Автори статті акцентують увагу на зростання інтересу до проблеми збільшення 

соціальної ваги дозвілля у системі ціннісних орієнтацій особистості, особливості організації 
соціально-педагогічної роботи з формування здорового способу життя підлітків у сфері дозвілля. 
Пріоритетним напрямком сфери дозвілля є гуманізація відносин. У дозвіллі цей процес 
характеризується посиленням уваги та поваги до особистості, її інтересів; створенням умов 
для реалізації потреб та розвитку нахилів, здібностей; виразним проявом тенденції зміни 
ціннісних пріоритетів особистості. У системі людських цінностей велике значення має 
здоров’я.  

Ключові слова: формування здорового способу життя, сфера дозвілля.  
 

Постановка проблеми. Особливості розвитку державності в країні становлять за мету 
організацію і відповідне спрямування дозвілля як значимого аспекта формування духовної 
сфери особистості підростаючого покоління.  

З огляду останніх досліджень культура дозвілля стає самодостатньою цінністю 
особистості й набуває масового поширення у суспільстві. Дозвілля як жодна інша сфера 
життя залежить від стану суспільства, а таким чином, віддзеркалює його. Виходячи з цього, 
сьогодні дозвіллеву галузь виховання бажано розглядати “одним з тих потужних чинників, 
які працюють на реалізацію всього комплексу стратегічних завдань розбудови суверенної 
України як Європейської держави”[1].  

На початку ХХІ століття розглядаючи проблему стратегічних завдань реформування 
освіти України «Національна доктрина» визначила формування освіченої, творчої 
особистості через створення умов для її фізичного і морального здоров,я. За роки 
незалежності в Україні створено певний досвід законодавчого і нормативного забезпечення 
виховання у молоді навичок здорового способу життя.  Відповідно до Основного Закону 
України, де життя і здоров'я людини визнано найвищими соціальними цінностями. держава 
несе відповідальність перед людиною за свою діяльність і зобов'язана ефективно вирішувати 
завдання виховання здорового покоління, від чого значною мірою залежить соціально-
економічний розвиток суспільства і країни в цілому. Статтею 3 Конституції України здоров'я 
людини, як і її життя, особиста честь і гідність, недоторканість та безпека, визнані найвищою 
соціальною цінністю. Право кожного на охорону здоров'я, деклароване статтею 49 
Конституції України, деталізується в Основах законодавства України про охорону здоров'я.  

А саме дозвілля можна назвати тією сферою життєдіяльності,  де найбільш яскраво 
проявляються наслідки суспільних трансформацій ціннісних орієнтацій членів суспільства, 
представників підростаючого покоління, тощо. Й як крок до вирішення стратегічних задач, 
обов'язковим компонентом оновленої системи національної освіти, зокрема, мають бути 
сформовані знання про збереження та зміцнення здоров'я, сталі уявлення про здоровий 
спосіб життя у підростаючого покоління як майбутнього держави. 

За результатами наукових досліджень здоровий спосіб життя (ЗСЖ)  -  це спосіб 
життєдіяльності, спрямований на збереження і покращення здоров’я людей. Він забезпечує 
досягнення високого рівня психічного і фізичного розвитку, високу працездатність і 
реалізацію генетичного запрограмованого довголіття. До чинників оздоровлення, що є 
складовими ЗСЖ (стилю і устрою життя), належать такі: активна рухова діяльність; 
оптимальний режим дня; збалансоване харчування; дотримання правил особистої гігієни; 
відсутність шкідливих звичок; позитивні емоції. Сьогодні, проблема формування здорового 
способу життя охоплює широкий спектр питань. Але необхідність збереження здоров'я і 
запобігання його руйнації потребує всебічного і комплексного висвітлення всіх можливих 
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форм вкорінення в систему освіти формування здорового способу життя. Проблеми здоров'я 
і здорового способу життя учнівської молоді є предметом дослідження філософів, медиків, 
психологів, педагогів. Теоретико-методологічні засади цих питань сформульовано у працях 
В.М. Оржеховської, Л.П. Сущенко та ін.; психолого-педагогічні аспекти виховання 
здорового способу життя учнівської молоді розглянуті в дослідженнях Ю.Т. Похолінчука, 
В.В. Радула, С.О. Свириденко, М.С. Солопчука; питання формування здорового способу 
життя засобами ігрового спілкування у години дозвілля висвітлює ЯременкоН.В., Петрова І. 
В. та інші.  

В Україні сьогодні фіксують доволі високий рівень захворюваності населення,  
особливо серед дитячого (за період навчання кількість здорових кількість здорових дітей з 
першого до одинадцятого класу зменшується у 3-4 рази [1-2]. Успішний розвиток і 
благоустрій кожної держави залежить від політичної та економічної стабільності життя, 
рівня морального розвитку представників владних структур та населення, від того, наскільки 
влада переймається проблемами суспільства, молоді тощо. Тому збереження і зміцнення 
здоров’я дітей, формування духовних потреб і навичок здорового способу життя (ЗСЖ) є 
пріоритетними напрямами розвитку українського суспільства й державної політики країни. 
Існуюча сьогодні в нашій країні система шкільного навчання не формує необхідної мотивації 
до ЗСЖ і “знання” підлітків про ЗСЖ, на жаль, не є їх переконанням. Основною причиною 
цього, на думку науковців, є те, що рекомендації по ЗСЖ нав’язуються дітям частіше всього 
в навчально-категоричній формі, яка не викликає у них позитивних емоційних реакцій. Для 
того, щоб заняття оздоровчого характеру набули значимості і стали внутрішньою потребою 
учнів, мотивування повинно відповідати певним вимогам: враховувати інтереси, рівень 
інтелектуального і фізичного розвитку та статеві особливості;  розкривати особистий і 
суспільний сенс ЗСЖ. У цільовій комплексній програмі "Фізичне виховання – здоров'я нації 
поставлено завдання забезпечити переорієнтацію фізкультурно-спортивної галузі на 
зміцнення здоров'я населення засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту, 
формування у підлітків потреби у фізичному самовдосконаленні.  

Мета статті полягає у розкритті питання формування здорового способу життя у сфері 
дозвілля, визначення сприятливих чинників щодо формування у підлітків знань, навичок, 
потреби у здоровому способі життя Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) 
зазначено,  що здоров’я –  це не лише відсутність хвороб,  це –  стан повного фізичного,  
душевного і соціального благополуччя,  коли здоровий дух творить здорове тіло.  Звичайно,  
що у молодому віці повинна прищеплюватися та виховуватися мотивація до здорового 
способу життя, його переваги та доцільність. Згідно із сучасними поглядами, нормальний 
стан здоров’я це не тільки його стан на сьогодні,  але й ті приховані резерви,  які згодяться 
вже завтра. На початку нового тисячоліття проблеми світової науки стосуються й сфери 
охорони здоров’я людей. Так, під назвою "Здоров’я для всіх", із 1977р. ВООЗ ініціювала 
міжнародну кампанію, у межах якої було розпочато збір і систематизацію інформації про 
існуючі загрози здоров’ю. У 1980 р. ВООЗ проголосила глобальну стратегію "Здоров’я для 
всіх до 2000 р.", яка містила 10 положень, 6 принципів і 38 завдань, спрямованих на 
попередження загрози здоров’ю. Цілі і принципи цієї стратегії визначили систему заходів, за 
якими мала визначатися діяльність ВООЗ у наступні роки й яка у загальносвітовий науковий 
лексикон увійшла під назвою health promotion (заохочення до здоров’я). Професійні 
перекладачі вживають досить різноманітні варіанти у якості лексичного аналогу й 
"пропаганда здорового способу життя" тощо. Основні тези, положення і принципи 
Оттавської Хартії , як резолюції I Міжнародної конференції з ФЗСЖ, яка відбулася у 1986 р. 
(Оттава, Канада), стали програмними імперативами, якими керується світова спільнота у 
сучасній діяльності з вирішення проблем здоров’я. З часу Оттавської конференції робота по 
ФЗСЖ надзвичайно активізувалася в світі й в Україні,  тощо.  Враховуючі неоднозначне 
ставлення вітчизняного суспільства до терміна "пропаганда", фахівці, що співпрацюють в 
українсько-канадському проекті "Молодь - за здоров’я", основу якого становить система 
health promotion, останнім часом домовилися вживати вислів "формування здорового 
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способу життя"(ФЗСЖ). Особливу увагу питанням інвестицій в здоров’я приділила п`ята 
Всесвітня конференція з питань ФЗСЖ (Мексика, 2000 р.), коли понад 350 представників 
різних країн започаткували, так звану, Веронську ініціативу, наслідком якої стала спеціальна 
програма Європейського офісу ВООЗ "Інвестиції в здоров’я". Діяльність цієї програми 
набула широкого політичного резонансу в світі.  

В Україні також активізується діяльність з ФЗСЖ. Так, відповідно до проекту "Молодь 
за здоров’я" (листопад 2000 року), формування свідомого та відповідального відношення до 
здоров’я має починатись з раннього дитинства, поступово входити до системи світогляду, 
ставати складовою частиною загальної культури, духовного світу людини. Саме рівень 
загальної культури обумовлює поведінку, стиль життя і, в решті решт, стан здоров’я людини. 

Визначення здоров’я, яке прописано у преамбулі Статуту ВООЗ від 1948 р.:"... - це стан 
повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або 
фізичних вад". За сучасними уявленнями здоров’я вже не розглядається як суто медична 
проблема так, як комплекс медичних питань становить лише малу частину феномена 
здоров’я.  

Феномен здоров’я людини протягом всієї історії розвитку людства привертав увагу 
багатьох дослідників. Історія розвитку науки про здоров’я налічує близько восьми десятків 
різноманітних визначень. Сучасна наука свідчить, що здоров’я людини є складним 
феноменом глобального значення, котрий може розглядатися як філософська, соціальна, 
економічна, біологічна, медична категорії, як об’єкт споживання, як індивідуальна і 
суспільна цінність, як динамічне явище системного характеру, постійно взаємодіюче з 
оточуючим середовищем. До складових феномену здоров’я світова наука інтегрує фізичну, 
психічну(розумову), соціальну(суспільну) й .духовну, а так, як вони тісно взаємопов’язані, то 
й у сукупності, визначають стан здоров’я людини. Тобто, у реальному житті майже завжди 
має місце інтегральний вплив цих складових.  

На підставі узагальнення результатів досліджень залежності здоров`я людини від будь - 
яких чинників виявлено, що стан системи охорони здоров’я складає близько 10% всього 
комплексу впливів, на екологію припадає близько 20%, на спадковість - приблизно 20% і 
найбільше - на умови і спосіб життя (майже 50%). Термін «здоровий спосіб життя» 
застосовується все частіше, але залишається спірним. Найпростіше визначення здорового 
способу можно звести до формули: «Це все, що в поведінці і діяльності людей благотворно 
впливає на їхнє здоров'я». З філософського погляду – це все те, що стосується збереження і 
зміцнення здоров,я, що сприяє діяльності з оздоровлення умов життя (праці, відпочинку). 
Підліткам потрібні не лише знання, а й життєві навички, що допомагають робити життєвий 
вибір, досягати цілі, коригувати поведінку, оцінювати ризики, зберігати і покращувати 
здоров'я та якість життя. Школа, сім'я, колективи дозвіллєвого спілкування– найефективніші 
інституції формування здорового способу життя та культури здоров'я дітей та молоді –  
недостатньо використовують свої можливості через брак матеріального та інформаційного 
забезпечення. 

Пріоритетним напрямком сфери дозвілля є гуманізація відносин. У дозвіллі цей процес 
характеризується посиленням уваги та поваги до особистості, її інтересів; створенням умов 
для реалізації потреб та розвитку нахилів, здібностей; виразним проявом тенденції зміни 
ціннісних пріоритетів особистості. У системі людських цінностей велике значення має 
здоров’я. Бажано, щоб ставлення до свого здоров’я було не споглядальним, а цілеспрямовано 
активним. 

На сучасному етапі дозвіллєва робота з формування здорового способу життя 
передбачає реалізацію програм, проектів, заходів, що розраховані на широке коло підлітків, 
їх батьків, на окремі групи спеціальної уваги, групи ризику, на фахівців, які працюють над 
вирішенням проблеми.  В одних випадках робота у сфері дозвілля побудована як виховна і 
профілактична, в інших – як виховна і корекційна; інколи, реалізується через тренінгові 
форми. Проекти з формування здорового способу життя ініціюються на різних рівнях, 
переважно спеціалізованих (освітянських, молодіжних, медичних, соціальних). Здійснюється 
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акцент на програми валеологічної освіти, яка запозичена із шкільних дисциплін. Цей 
напрямок освіти розкриває своєрідну філософію здорового способу життя, сприяє 
формуванню навичок життя у напрямі зміцнення та збереження особистісного здоров’я. 

Позитивним у оптимізації даному питанні для вищої школи є нововведення у галузі 
організації дозвілля та змісту дозвіллєвого процесу питань з формування здорового способу 
життя. Йдеться про систему науково - обґрунтованих заходів, спрямованих на забезпечення 
ефективності дозвіллєво-виховного процесу за рахунок раціонального використання 
інноваційних підходів. Сутність організації дозвілля полягає у науково-обґрунтованій 
системі організації дозвіллєвої діяльності, яка має сприяє оптимальному використанню 
наявних можливостей дозвілля для розв’язання особистісно поставлених завдань. 
Дослідники і практики особливу увагу приділяють реалізації організаційних принципів (у 
т.ч. співпраця з вихованцями, раціональне використання вільного часу), плануванню роботи 
(складання перспективних планів роботи на...), стимулюванню участі у діяльності.  

Проведені раніше дослідження практичного досвіду показують, що учні перебувають у 
школі лише певну кількість годин на добу. Є періоди, коли вони зовсім вільні від 
обов’язкового відвідування школи: канікули, вихідні дні, свята тощо, коли їх вільний час 
організується батьками або ж протікає стихійно. На сьогодні до організованих форм 
охоплення підлітків освітньо-виховним впливом належать позашкільні заклади, такі як 
спеціалізовані спортивно-оздоровчі центри, палаци, дитячі та юнацькі секції та інші. які 
залишаються визнаною формою організації колективного дозвілля, творчих справ дітей та 
підлітків. Проте, до систематичних занять поза школою позашкільні заклади залучають лише 
до 25  %  учнів,  а піклування про вільний час решти залишається справою школи,  самої 
дитини і сім’ї. Однією з провідних функцій закладів дозвіллєвої сфери, які залучаються до 
проблеми з формування здорового способу життя – це ефективна пропаганда здорового 
способу життя, яка базується на засобах навчання правил та норм поведінки, з метою їх 
проведення в життя в конкретних умовах. 

Відомо, що змістовне використання бюджету вільного часу детермінується специфікою 
особистих смаків і переваг, сукупністю морально-естетичних ідеалів, наявністю аматорських 
інтересів і захоплень. З аналізу особливостей підліткового віку бачимо, що для сучасного 
покоління підлітків притаманний більш інертний тип проведення дозвілля. Причиною 
низького рівня організації дозвілля підлітків є відсутність просвітницької роботи. Механізм 
формування культури дозвілля підлітків складається з трьох основних етапів:  а– 
стимулювання у молоді установок на участь у творчій діяльності в умовах дозвілля; б--
безпосереднім залученням молоді у різні соціально-значимі види дозвіллєвої діяльності, що 
виходить з їх мотивів та інтересів; в-  матеріально-технічне, організаційно-методичне і 
кадрове забезпечення діяльності соціальних інститутів дозвілля молоді. Всі ці етапи, 
взаємодіючи створюють основу формування культури дозвілля молоді. Але, складність 
вирішення проблеми полягає у відсутності сформованих крітерієв культури дозвілля; 
відсутності вітчизняної індустрії дозвілля; недостатній кількості професійних фахівців 
дозвіллєвої сфери, які б володіли новими технологіями організації та регулювання дозвілля.  

Аналізуючи форми проведення дозвілля, його слід пов’язувати з таким фактором, як 
оновлення стилю дозвілля, що відображує переорієнтацію цінностей і замінюе цінність праці 
на цінність дозвілля. Це створило можливість масового залучення до дозвілля, доступності 
до нього різних соціальних груп, урізноманітнення форм дозвілля. Дозвіллєва робота в 
секціях фізкультури та спорту має бути націлена на поглиблення знань підлітків  з 
особливості підходів до збереження здоров’я, визначення факторів ризику розвитку 
захворювань, про тяжкі наслідки шкідливих звичок, ризикованої поведінки; з формування 
навиків самостійних занять фізичними вправами за місцем проживання (фізичними вправами 
вдома, на дворових майданчиках, стадіонах та інше.). 

Перед усе, для гармонійного розвитку дитині, підлітка тощо, як повітря, необхідний 
рух.  Він стимулює здатність мислити,  мовний апарат.  Тіло дитини,  його постава,  пози,  які 
він приймає, є зовнішнім виразом психоемоційного душевного стану. В теперішній, дуже 
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непростий навіть для дорослих, час діти все частіше переживають почуття, для них не 
характерні: душевний біль, самотність, пригніченість, беззахисність. Надмірні психологічні 
навантаження не сприймаються свідомістю дитини, придушуються. Такі приховані почуття, 
емоції створюють напругу м’язів та енергетичні блоки. Дитина відчуває фізичний 
дискомфорт, який проявляє себе напругою м’язової тканини, порушенням функції 
внутрішніх органів і систем, болем, а пізніше – і психосоматичними захворюваннями. Дуже 
важливо своєчасно помітити зміни, що виникають на рівні фізичного тіла у вигляді 
порушення постави, деформації хребта, плоскостопості, скривлення ніг, порушення поз 
стоячи і сидячи,  що приводить до гравітаційних сколіозів.  Сколіози діагностують зараз у 
більшості дітей. Різноманітні спортивні секції, фізкультурно - оздоровча робота з дітьми 
дозволяє, використовуючи прості діагностичні прийоми, виявити симптоми сколіозу і 
навчити дитину методам корекції. Це декілька фізичних вправ, які при постійному їх 
виконанні дають позитивний результат. Відомо, що успіх діяльності закладів дозвілля, 
знаходиться у прямій залежності від рівня професійної підготовки працівників. Сьогодні 
фактор взаємодії, взаємозалежності процесу виховання в загальноосвітньому навчальному 
закладі і в соціальному середовищі у результаті загострення соціальних проблем, набуває 
особливої актуальності. Тому дозвіллєвий заклад і соціальні педагоги мають стати дієвими 
захисниками інтересів підлітків. Успішне розв'язання таких складних завдань, які щодня 
постають перед соціальними педагогами, залежать від рівня їх професійної 
підготовленості.  

Особливу увагу слід приділяти в сфері дозвілля оздоровчій роботі з ослабленими та 
хворими підлітками. У вільний від навчання час з ними треба проводити спеціальні заняття з 
формування у них навиків здорового способу життя. Організоване проведення ігор, змагань 
та фізичних вправ є важливим фізкультурно-оздоровчим засобом у режимі дня. Відомо, що 
ефективність відпочинку учнів і підготовки їх до навчання залежить від того, як вони 
проводять дозвілля. 

Більше часу дозвіллєві заходи мають проводитися на свіжому повітрі і взимку також.  
При цьому дітям слід постійно рухатись, а вправи виконувати більш інтенсивно. Бажано, 
щоб усі фізкультурно-оздоровчі заходи здійснювалися в ігровій, а якщо рівень 
підготовленості учнів приблизно однаковий, то і в змагальній формі. Щоденне проведення 
фізично –  оздоровчих,  рухливих заходів сприяє підвищенню не тільки фізичної,  а й 
розумової працездатності підлітків [3, с. 48]. 

Дозвіллєва спортивно-масова робота у сфері дозвілля – це фізкультурно-оздоровчі і 
спортивні заходи. Ними передбачається:  

- організація систематичних занять з різних видів спорту за інтересами підлітків; 
- проведення масових спортивних змагань з різних видів спорту, туризму. 
Здоров’я людини також великою мірою залежить від обсягу її знань і практичних умінь 

у використанні оздоровчих сил природи (в тому числі й холоду) для зміцнення здоров’я й 
профілактики захворювань. Свідоме застосування загартовуючих процедур потребує від 
дитини певного рівня фізичної культури. Вона формується в учнів протягом усіх років 
навчання в школі шляхом роз’яснювання, переконання, організації практичної діяльності на 
уроках та в позакласній роботі. 

Серед засобів фізкультурно-оздоровчої роботи дуже важливе значення мають гігієнічні 
умови. Тому в умовах відпочинку бажано звертати увагу на формування позитивного 
ставлення до дотриманя твердого режиму дня, під яким розуміється строго складений 
розпорядок повсякденного життя, раціонального розподілення часу праці і відпочинку, сну і 
харчування.  Точне виконання режиму дня виховує в людини такі цінні якості,  як 
дисциплінованість, акуратність і організованість. 

Таким чином, із вищесказаного витікає, що формування у підлітків здорового способу 
життя включає: виховання інтересу до занять фізичними вправами; озброєння їх знаннями з 
фізичної культури, фізіології та гігієни людини і вироблення на їхній основі переконань в 
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необхідності систематично займатись фізкультурою; практичне навчання учнів кожен день 
самостійно займатись фізичними вправами в режимі дозвіллєвого часу. 

У сфері дозвілля для оптимізації ефективності дозвіллєвої діяльності допоможе вдале 
використання групи методів: методи гри й ігрового тренінгу, метод змагання, метод 
ситуацій, метод рівноправного духовного контакту, методи театралізації. 

З метою підвищення якості сформованості культури здорового способу життя у 
підлітків, обслуговування дозвіллєвої сфери та створення належних умов для роботи з 
підлітковою аудиторією буде слушним реорганізувати роботу закладів дозвілля відповідно 
до сучасних вимог; сприяти утворенню спільних центрів дозвілля для дітей та дорослих з 
метою взаємозапозичення досвіду та встановлення атмосфери змістовного 
взаємоспілкування; відкривати центри методичної допомоги працівникам сфери дозвілля; 
створювати інтегровані навчальні плани та програми з підвищення кваліфікації спеціалістів 
дозвіллєвої сфери. 

Висновки. Отже, процес розвитку дозіллєвої сфери в останнє десятиріччя зрушився, 
він відбувається у контексті оновлення й модернізації, спрямований на вдосконалення 
мережі закладів дозвілля у відповідності до потреб населення, дітей та підлітків тощо. 

Соціально-економічні перетворення в Україні, глобальна екологічна криза 
актуалізували проблему збереження фізичного, психічного, духовного і соціального здоров'я 
підростаючого покоління. Це поставило перед відповідними закладами сфери дозвілля 
створення таких умов розвитку учнів, які б сприяли утвердженню здорового способу життя, 
гармонізації їх взаємин з довкіллям. Робота, з колективами підлітків у сфері дозвілля, 
передбачає поєднання в єдину систему зусиль щодо освіти, виховання, зміцнення здоров’я, з 
метою викоренення з їх життя «хвороб підліткового віку»( паління, наркотизацію, вживання 
алкоголю, ранні статеві стосунки). В сучасних умовах особливої уваги потребують питання 
організації змістовного дозвілля та його використання для самозростання. 

Отже, незважаючи на тимчасові негаразди в Україні можливо досягнення позитивних 
наслідків впровадження системи ФЗСЖ, котра насамперед потребує управлінських рішень як 
на державному, так і на місцевому рівнях. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ В 
СФЕРЕ ДОСУГ 

 
Авторы статьи акцентируют внимание на рост интереса к проблеме увеличения 

социального веса досуга в системе цинностних ориентаций личности, особенности организации 
социальнопедагогической работы, из формирования здорового образа жизни подростков в сфере 
досуга. Приоритетным направлением сферы досуга является гуманизация отношений. В досуге 
этот процесс характеризуется усилением внимания и уважения к личности, ее интересов; 
созданием условий для реализации потребностей и развития склонностей, способностей; 
выразительным проявлением тенденции изменения ценностных приоритетов личности. В 
системе человеческих ценностей большое значение имеет здоровье. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, сфера досуга  
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THE QUESTION PROMOTING HEALTHY LIFESTYLES TEENS IN LEISURE 
 
The authors of the article accent attention on growth of interest to the problem of gain in social 

weight of leisure in the system of cinnostnikh orientations of personality, feature of organization of 
socialpedagogical work, from forming of healthy way of life of teenagers in the field of leisure. The 
priority focus areas of leisure is humanizing relations. In his spare time, this process is characterized by 
increasing attention and respect for the individual, his interests; creating conditions for the realization of 
the needs and aptitudes, abilities; clear manifestation of trends in value priorities personality. In the 
system of human values is of great importance health. 

Keywords: healthy way of life, , sphere of leisure  
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ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ СПЕЦКУРСІВ, ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ТА МЕТОДИК 

НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ 
 
В статті розглянуті особливості організації професійної підготовки майбутніх викладачів 

вищих навчальних закладів. Важливим аспектом становлення системи професійної освіти у 
вищих навчальних закладах є перепідготовка викладачів та їх адаптація до нових реалій вищої 
освіти. Сучасні підходи до удосконалення системи професійної освіти передбачають: введення 
нових спецкурсів, що сприяють узагальненню, систематизації отриманих знань або розширенню 
кола професійних знань фахівця; запровадження освітніх програм, що спрямовані на розкриття 
нових тенденцій розвитку освіти; обґрунтування методик навчання, що дозволяє не порушуючи 
змісту навчання підвищити ефективність професійної підготовки майбутніх викладачів. 

Ключові слова: майбутній викладач; спецкурс; методика навчання; освітні програма; 
професійна підготовка; студент. 

 
Постановка проблеми.Підготовка майбутніх викладачів вищих навчальних закладівдо 

проведення навчальних занять як правило здійснюється комплексно при вивченні різних 
тотожних дисциплін і як правило без врахування специфіки застосування набутих знань та 
умінь при роботі з аудиторією. Така підготовка виходить поверхневою, тобто не відбувається 
формування досвіду спілкування з аудиторією. Цей недолік можна усунути лише під час 
проходження студентами педагогічної практики. 

З метою подолання даного недоліку при підготовці майбутніх викладачів вищі 
навчальні заклади почали запроваджувати різноманітні спецкурси, залучати студентів до 
освітніх програм та вдосконалювати методику навчання, що дозволяє узагальнити та 
сформувати систему знань контакту з навчальною групою на занятті. 
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Метою статті є аналіз використання нових спецкурсів, освітніх програм та методик 
навчання при підготовці майбутніх викладачів вищих навчальних закладів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Достатньо поширеним напрямком 
удосконалення підготовки майбутніх фахівців дослідники обирають запровадження нових 
курсів, спецкурсів та освітніх програм. Це питання достатньо глибоко висвітлене у роботах 
О.А. Богданової, Г.С. Звягіної, О.О. Лімонової, Л.П. Лисовської, Л.П. Саковича, 
Є.О. Шарунова та ін. 

Є.О. Шарунов зазначає, що важливим уявляється організувати на базі вищих 
навчальних закладів професійну підготовку спеціалістів, а також магістрів (викладачів) 
освіти з метою забезпечення навчальних закладів висококваліфікованими кадрами. Треба в 
рамках підготовки за спеціальностями та напрямами педагогічної освіти ввести необхідні 
спеціалізації й майстер-програми з урахуванням потреб навчальних закладів (Інтернет-
конференція "Підготовка вчителя до здійснення профільного навчання" від 15.05.2009). 

Традиційна підготовка студентів до здійснення майбутньої професійної діяльності 
найчастіше полягає у вивченні методики викладання конкретних тем та розділів дисципліни 
на загальноосвітньому та поглибленому рівні. Після такого навчання майбутні викладачі 
вищого навчального закладу мають певні уявлення про роботу в межах державного 
стандарту освіти.  

У той же час, на думку О.А. Богданової випускники, які здобували педагогічну освіти 
залишаються слабо підготовленими до викладання спецкурсів, які повинні найбільш повно 
враховувати інтереси і потреби студентів. Задоволення запитів студентів конкретних 
спеціальностей часто можливе лише в результаті проектування відповідних спецкурсів 
безпосередньо в цих освітніх установах. Отже, система підготовки майбутніх викладачів має 
бути націлена на формування ряду проектувальних умінь, оволодіння якими дозволить їм 
ефективно організовувати навчальний процес у рамках професійної освіти [4]. 

З метою удосконалення методичної підготовки майбутніх викладачів для здійснення 
професійної діяльностіГ.С. Звягіна пропонує введення спецкурсу, при вивченні якого 
студенти засвоюють методику викладання дисциплін, а взаємодія в системі "викладач-
студент" будується на повазі честі та гідності його учасників [7]. 

Л.П. Сакович підготовку майбутніх викладач пропонує здійснювати на основі введення 
додаткової освітньої програми та інноваційної освітньої структури, що забезпечує 
безперервну схему перепідготовки викладаів: сесійне навчання – тренінги на дослідних 
площадках – педагогічна практика – дистанційно-методична підтримка слухачів у 
міжсесійний період [10]. 

Важливим є питання формування готовності майбутніх викладачів до педагогічного 
супроводу студентів в умовах професійної підготовки. О.О. Лімонова у даному аспекті 
пропанує введення спецкурсу за допомогою якого можна провести формування компонентів 
готовності (емоційно-мотиваційний, когнітивний, діяльнісний) до педагогічного супроводу 
студентів в умовах вибору професії [8]. 

Аналогічно, Л.П. Лисовська пропонує через викладання спецкурсу посилити 
підготовку майбутніх викладачів до реалізації технології диференційного навчання у 
профільних класах [9]. 

Отже, пропонуючи впровадження спецкурсів та освітніх програм дослідники прагнуть 
розв’язати лише окремі аспекти проблеми підготовки майбутніх викладачів вищих 
навчальних закладів. Такий шлях є виправданим за умови швидкого (задовільного) 
подолання негативного дисбалансу між необхідним та наявним рівнем підготовки викладачів 
ВНЗ. Сьогодні даний напрямок можна визначити як оптимальний вихід, що передбачає 
розв’язання проблеми непідготовленості випускників вищого навчального закладу до 
професійної діяльності. Але це перш за все тимчасові заходи. 

Виклад основного матеріалу. Необхідно здійснювати більш ґрунтовну підготовку 
майбутніх викладачів вищих навчальних закладів. Дана мета повинна пронизувати увесь 
процес навчання студентів у педагогічному навчальному закладі, тобто система фахової 
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підготовки повинна здійснюватись комплексно з розглядом окремих аспектів професійної 
підготовки студентів у межах кожного курсу, що викладається у ВНЗ. 

Таким чином, перспективними є дослідження питань використання нових методик 
підготовки студентів до роботи у ВНЗ в межах різних курсів професійної підготовки 
майбутніх викладачів. 

Розглядаючи окремі аспекти методичної підготовки майбутніх викладачів 
І.В. Седельникова зводить розуміння такої підготовки до обґрунтування змісту занять 
лабораторного практикуму з методики викладання дисципліни на основі урахування 
процесів диференціації та індивідуалізації навчання. На думку автора така підготовка буде 
ефективною, якщо в процесі навчання будуть використовуватись інформаційно-
комунікаційних технологій, нові прилади та обладнання, а основою формування у студентів 
відповідних умінь буде метод аналізу ситуацій, що виникають при практичній роботі [11]. 

Важливим аспектом становлення системи професійної освіти у вищих навчальних 
закладах є перепідготовка викладачів та їх адаптація до нових реалій вищої освіти. 

І.М. Бочарова досліджуючи підготовку студентів педагогічних університетів до 
викладацької діяльності, наголошує на необхідності виконання наступних умов методичної 
підготовки студентів: використання принципів особистісно-орієнтованого навчання 
(індивідуалізації, самостійності, самореалізації та персоналізації), використання сучасних 
інформаційних технологій навчання, пріоритет теоретичних знань при вивченні методики 
викладання дисципліни [5]. 

Н.А. Артеменко розглядаючи підготовку майбутніх викладачів зазначає, що вона 
повинна здійснюватись в умовах самостійної роботи, продуктивного спілкування у малих 
групах, використання інтерактивних освітніх технологій (ділові ігри, тренінги, навчальне 
проектування) [3]. 

У своєму дослідженні О.Ю. Яковлева пропонує при удосконаленні методичної 
підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів слід доповнити її новими 
компонентами, що пов’язані із задачами реалізації профільної диференціації навчання. Для 
цього на думку автора слід удосконалити зміст дисциплін з методики викладання [13]. 

М.Ю. Антропова в проведеному дослідженні зазначає, що виникла необхідність 
підвищення професійного рівня викладачів. Для усунення даного недоліку автором 
пропонується розширити спектр освітніх технологій, що повинні використовувати викладачі 
[2]. 

Н.О. Юрпольська стверджує, що особливу актуальність для викладача набуває зараз 
проблема формування самостійності мислення учнів, спроможність отримувати, аналізувати 
інформацію і приймати адекватні рішення, використовувати в практичній діяльності нові 
інформаційні технології. Суспiльно-необхiдною стає диференціація навчання відповідно до 
здібностей учнів, урахування їх реальних можливостей, потреб, інтересів i нахилів. На 
практиці це виражається в різноманітних методах i формах індивідуалізації i диференціації, 
адаптації навчання до вікових та індивідуальних особливостей учнів через використання 
технологій кооперативного навчання, колективно-групового навчання, ситуативного 
моделювання, технології опрацювання дискусійних питань (Інтернет-конференція 
"Підготовка вчителя до здійснення профільного навчання" від 15.05.2009). 

Ю.В. Вороніна досліджуючи формування професійної готовності педагога визначає 
організаційно-педагогічні умови формування готовності: врахування специфіки професійної 
діяльності педагога; систематична координація та регулювання процесу навчання; науково-
методична підтримка навчального процесу педагогом [6]. 

До основних задач методичної роботи Л.М. Швачунова відносить: здійснювати 
діагностику потреб та освітніх запитів педагогів; оновлювати науково-теоретичні знання 
педагогів у галузі навчальних дисциплін, науково-педагогічних досліджень у сфері освіти, 
педагогічної методології; організовувати дослідницьку діяльність педагогів з апробації 
прийомів, методів, засобів, орієнтованих на оволодіння студентами ключових 
компетентностей особистості; розробляти науково-методичні рекомендації з оволодіння 
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педагогічними технологіями процесу професійного навчання; виявляти, узагальнювати, 
поширювати цінний досвід педагогів, які працюють в умовах профільного навчання; сприяти 
мотивації і стимулюванню педагогів щодо актуалізації ключових компетентностей в умовах 
професійного навчання [12]. 

У дослідженні Н.А. Алік розглядається важлива проблема обґрунтування і розробки 
методики допрофесійної підготовки майбутніх викладачів з метою вступу до вищого 
педагогічного навчального закладу [1]. 

Даний аспект є важливим оскільки він дозволяє створити замкнений цикл підготовки 
майбутніх викладачів вищого навчального закладу. Вибір випускником педагогічного 
навчального закладу в такому разі проходить більш свідомо,  а відтак і підготовка фахівця 
буде відбуватися на більш високому рівні. 

Т.М. Нечипорук наголошує на важливості науково-методичної підготовки викладачів. 
Оскільки, це процес набуття й використання теоретично систематизованих об’єктивних 
знань науки (дисципліни), закономірностей її викладання в навчальному закладі, а також 
формування та творчого використання специфічних умінь і навичок, необхідних викладачу 
для здійснення професійної діяльності,  з іншого боку –  підготовка до майбутньої науково-
методичної діяльності. Вона є запорукою успіху та впевненості викладача в професійній 
діяльності, його творчого потенціалу, вміння адаптуватися в швидкозмінних ситуаціях у 
зв’язку з переходом до диференційованого навчання (Інтернет-конференція "Підготовка 
вчителя інформатики до здійснення профільного навчання" від 15.05.2009). 

На основі проведеного аналізу дослідження Н.О. Юрпольської встановлюємо, що 
викладачу потрібно розуміти основні завдання професійного навчання (Інтернет-конференція 
від 15.05.2009): 

1) створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних 
інтересів, нахилів, здібностей і потреб студентіву процесі їх підготовки;  

2) виховання устудентів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого і 
професійного самовизначення, формування готовності до свідомого оволодіння майбутньою 
професією;  

3) формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної 
компетентності студентів, спрямування на майбутню професійну діяльність;  

4) забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою і 
професійною освітою відповідно до обраного напряму чи спеціальності підготовки. 

Проводячи дослідження Т.М. Нечипорук визначає кваліфікаційні вимоги до 
педагогічних працівників з урахуванням підготовки до професійної підготовки студентів. 
Так викладач повинен знати: предмет викладання; методику викладання. Повинен володіти 
вміннями: діагностико-прогностичними; організаційно-регулювальними; контрольно-
коригуючими; фаховими; спеціальними (Інтернет-конференція "Підготовка вчителя 
інформатики до здійснення профільного навчання" від 15.05.2009).  

Висновок.Здійснення професійного навчання потребує від викладача розробки 
відповідного навчально-методичного забезпечення, використання специфічних форм і 
методів роботи зістудентами, що мають підвищену мотивацію до навчання, вимагає 
відповідної перепідготовки і підвищення кваліфікації викладача, модернізації матеріально-
технічної бази. Професійнупідготовку студентіввикладач може організувати через навчальні 
заняття (лекції, семінари тощо), факультативи, дистанційні курси, екстернат. 

Нові вимоги до викладача в умовах переходу до компетентнісного підходу в освіті 
диктують необхідність подальшої модернізації педагогічної освіти та підвищення 
кваліфікації діючих педагогічних кадрів.  

Для реалізації даної задачі необхідно розробити моделі структури та змісту підготовки 
фахівців для системи освіти на основі сучасних підходів до організації вищої педагогічної 
освіти, що повинно включати випереджальне опрацювання моделі стандартів. Нові моделі 
вищої педагогічної освіти задають необхідну середньо- та довгострокову перспективу. Разом 
із тим у найближчі кілька років основний обсяг викладацької роботи у вищий школі буде 
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вести діючий педагогічний корпус. 
У цьому зв’язку для забезпечення необхідного рівня професійної підготовки студентів 

передбачити всім викладачам пройти підвищення кваліфікації чи перепідготовку й одержати 
відповідне посвідчення (сертифікат). 

Перспективи подальших досліджень: обґрунтування компетентнісно-орієнтованої 
підготовки майбутніх викладачів;  розробка програми підготовки викладачів до розробки 
нових курсів та освітніх програм. 
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к.пед.н., доц. Пригодий А.В., д.пед.н., доц. Пригодий Н.А. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ СПЕЦКУРСОВ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И 

МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ 
 
В статье рассмотрены особенности организации профессиональной подготовки будущих 

преподавателей высших учебных заведений. Важным аспектом становления системы 
профессионального образования в высших учебных заведениях является переподготовка 
преподавателей и их адаптация к новым реалиям высшего образования. Современные подходы к 
совершенствованию системы профессионального образования предусматривают: введение 
новых спецкурсов, способствующих обобщению, систематизации полученных знаний или 
расширению круга профессиональных знаний специалиста; внедрение образовательных 
программ, направленных на раскрытие новых тенденций развития образования; обоснование 
методик обучения, позволяет, не нарушая содержания обучения повысить эффективность 
профессиональной подготовки будущих преподавателей. 

Ключевые слова: будущий преподаватель; спецкурс; методика обучения; образовательные 
программа; профессиональная подготовка; студент. 

 
 

Ph.D. Prygodii A.V., Ph.D. Prygodii N.A. 
THE USE OF NEW SPECIALIZED COURSES, EDUCATIONAL PROGRAMS AND TEACHING 

METHODS IN THE PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF HIGH SCHOOLS 
 

The article describes the features of the organization of training future teachers of higher 
educational institutions. An important aspect of a system of vocational education in higher education is 
retraining of teachers and their adaptation to the new realities of higher education. Modern approaches to 
improve the system of vocational education include: the introduction of new specialized courses that 
promote generalization, systematization of acquired knowledge or expand the range of specialist expertise; 
implementation of educational programs aimed at discovering new trends in the development of 
education; study teaching methods, allows without breaking the training content to increase the 
effectiveness of training future teachers. 

Keywords: future teacher; special course; methods of teaching; educational program; training; 
student. 
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ПРОБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СТУДЕНТІВ 

 
У статті охарактеризовано культуру дозвілля як інтегральну якість особистості, 

зроблено аналіз проблеми організації культурно-дозвіллєвої діяльності, визначено пріоритетні 
форми дозвіллєвої діяльності студентської молоді. Культура дозвілля як здатність особистості 
до вироблення якісно нового, власного підходу, задумів і рішень щодо організації вільного часу 
становить своєрідний напрям думок зі створення нових, індивідуалізованих способів дії у сфері 
дозвілля. Як результат педагогічного впливу й самовиховання культура дозвілля є сумою 
одночасно діючих інтелектуальних, емоційних і вольових чинників організатора вільного часу й 
об'єкта його впливу, який послідовно перетворюється на суб'єкт соціально-культурної 
творчості. Не потрібно забувати, що молодь – це авангард кожної нації, то ж першочерговим 
завданням держави повинен бути розвиток молодої особистості, тобто надання відповідних 
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умов для самореалізації, а дозвілля в цьому випадку, виступає активним чинником 
самовдосконалення. 

Ключові слова: дозвілля, культурно-досуговая діяльність, молодь. 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими 

або практичними завданнями. Сучасне суспільство характеризується динамічними 
змінами в економіці, політиці, культурі, у відносинах між особистістю, суспільством і 
державою. Під впливом цих змін вища освіта як частина соціальної системи, перебудовує 
власну структуру, зміст і напрями розвитку. Одним з найважливіших компонентів змін є 
посилення уваги до особистості, розвиток її свідомості, самосвідомості, культурного та 
професійного потенціалу. Закон України «Про вищу освіту» вказує на необхідність розвитку 
творчої особистості,  здобуття нею додаткових знань,  умінь та навичок за інтересами,  
підготовку до соціально-громадської діяльності. 

Провідна роль у вирішенні цього завдання належить вищому навчальному закладу, 
який повинен налаштовуватися не тільки на організацію навчальних занять, а й на активну 
виховну діяльність, на організацію культурно-дозвіллєвих заходів.  

Ми розуміємо дозвіллєву діяльність як цілеспрямовану, самокеровану пізнавальну 
діяльність, що є необхідною для розвитку здатності здобувати знання; як сукупність занять, 
за допомогою яких задовольняються фізичні, психічні та духовні потреби. Саме в процесі 
культурно-дозвіллєвої діяльності формуються позитивні особистісні якості студентів, 
поступово формується внутрішній механізм саморегуляції особистості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано роз’язання даної 
проблеми. Дозвілля характеризується специфічними ознаками, пріоритетними серед яких 
слід назвати: свободу вибору дозвіллєвої діяльності, свободу від обов'язків; добровільну 
участь у дозвіллєвій діяльності; бажання отримати радість та задоволення; компенсаційність 
дозвілля [5]. 

Д. І. Половеня [6] розглядає вільний час як сукупність конкретних видів діяльності, 
спрямованих на відновлення фізичних сил і розвиток здібностей індивіда та як вільну 
самоцільну діяльність. Обидва визначення відбивають різні сторони явища, хоча й пов'язані 
між собою.  Регулювання дозвілля,  на його думку,  потреба будь-якого соціуму,  а значить,  і 
загальнолюдська потреба. Вона посідає одне з головних місць у теорії дозвілля й має 
надзвичайну цінність. Регулювання вільного часу повинно бути обґрунтованим, воно має 
враховувати наявні ресурси й реальні можливості, ґрунтуватися на принципах 
диференційованості, послідовності, спадкоємності та безперервності регулювання, 
скоординованості, всебічності, планомірності тощо. 

Суспільне регулювання та саморегулювання розглядаються В.Й. Бочелюком та В.В. 
Бочелюком як «дві сторони впливу на вільний час, єдність яких утворює «механізм» 
взаємозв'язку суспільства й особи [2]». Межі суспільного регулювання вільного часу 
визначаються діалектикою суспільної необхідності й можливостями становлення соціально 
значущих видів діяльності у вільний час. Здійснити суспільне регулювання вільного часу 
можна через систему взаємодіючих певним чином соціально-економічних, правових, 
нормативно-ціннісних та ідейно-виховних засобів. 

Дослідники В.В. Крижко, В.Д. Симоненко зазначають, що назріла проблема 
самоменеджменту вільного часу (розробка певних прийомів та методів (технології) 
індивідуального освоєння вільного часу, його організації) [4]. Раціональне використання 
вільного часу - це об'єднання видів занять, їх активних і пасивних форм, що ефективно 
впливають на особистість, розвиток її сутності, фізичних, емоційної, інтелектуальної сфер її 
життєдіяльності. 

Ми погоджуємося з М.А. Аріарським [1], який розкрив зміст і структуру процесу 
забезпечення культури дозвілля, що включає в себе формування: усвідомленої необхідності 
раціонально використовувати свій вільний час; активний потяг духовно насичувати та 
інтенсивно будувати власне дозвілля; умінь і навичок планувати та організовувати вільний 
час. 
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Формулювання цілей статті. Метою пропонованої статті є аналіз проблеми 
організації змістовного дозвілля студентів під час навчання у ВУЗі. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Культура дозвілля як здатність особистості до вироблення якісно нового, 
власного підходу, задумів і рішень щодо організації вільного часу становить своєрідний 
напрям думок зі створення нових, індивідуалізованих способів дії у сфері дозвілля. Як 
результат педагогічного впливу й самовиховання культура дозвілля є сумою одночасно 
діючих інтелектуальних, емоційних і вольових чинників організатора вільного часу й об'єкта 
його впливу, який послідовно перетворюється на суб'єкт соціально-культурної творчості. 

У зв'язку з цим культуру дозвілля можна визначити як складну якість особистості, що 
характеризується сукупністю прояву самостійності думки й дії, функціональної та 
інтелектуальної активності, творчих піднесень задля прогресивного процесу відпочинку та 
подальшого саморозвитку, продуктивного впливу на оточуючих. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих 
результатів. Можливість вияву особистістю культури дозвілля визначається не лише 
об'єктивно (завдяки соціальним умовам), але й за допомогою сукупності суб'єктивних 
чинників: розвинених структурних компонентів культури вільного дозвілля; наявності основ 
спеціальних знань та вмінь в обраній галузі культурно-дозвіллєвої діяльності; творчій 
настанові на певний вид відпочинку. 

Розвиток науки й соціальної практики дозволили утвердити в суспільній свідомості 
розуміння культури дозвілля як інтегральної якості особистості, що відображає потребу і 
вміння конструктивно використовувати вільний час, І це реалізується в активному 
відпочинку, задоволенні й постійному піднесенні духовних потреб шляхом репродуктивної 
та творчої діяльності щодо освоєння культурної спадщини людства щодо створення 
культурних цінностей і розвитку сутнісних сил.  

Для більш кращого розуміння та розкриття даної проблеми, нами було проведено 
дослідження специфіки проведення студентською молоддю свого дозвілля на соціально-
гуманітарному факультеті Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка. 

Проаналізуймо отримані результати. Так, на питання, чи задоволені ви рівнем 
організації власного дозвілля на факультеті більшість досліджуваних (63,3%) відповіли, що 
вони задоволені тим, як проводять свій вільний час. Проте, це в значній мірі спростовується 
відповідями на твердження, чи заздрять однолітки їхньому дозвіллю, оскільки 73,3 % не 
можуть цього стверджувати.  Тобто,  можна припустити про нецілковите задоволення своїм 
способом проведення вільного часу та невпевненість в тому, що цей спосіб виступає певним 
еталоном, до якого повинні прагнути молоді люди. 

Про особливості проведення дозвілля свідчить той факт, що тільки 30% досліджуваних 
молодих осіб у свій вільний час зайняті своїм хобі чи улюбленою справою, а 80 % 
досліджуваних зайняті іншими справами, можливо, через несформованість інтересів, 
пізнавальних та творчих потреб,  що свідчить про нову проблему.  Як не дивно,  73,3  %  
повідомляють, що їх дозвілля не вимагає значних матеріальних витрат. На питання про місце 
проведення дозвілля більшість досліджуваних відповіли що вони не проводять своє дозвілля 
у спеціально організованих дозвіллєвих установах (86,7 %), що є досить дивним фактом, 
оскільки пізніше з результатів опитування ми дізнаємось, що більша частина досліджуваних 
є учасниками клубних об’єднань. Дані результати можуть свідчити про часткову задіяність 
молодих осіб в діяльності цих об’єднань та особисте бажання проводити дозвілля, як 
правило, поза їх стінами.  

Також спостерігається прагнення до самостійного планування свого дозвілля в колі 
однолітків, про що свідчать відповіді на питання про те, з ким проводять дозвілля студенти, 
оскільки 76,7 % молодих осіб проводять свій вільний час, як правило, з друзями. З батьками, 
відповідно, розділяють свій вільний час лише 23,3 % молодих осіб даної вибірки. Стосовно 
того, як впливає своєрідність проведення свого відпочинку на здоров’я, 83,3 % молодих осіб 
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відповідають, що позитивно. Як ми бачимо, 80 % досліджуваних бажають стати учасниками 
відповідних клубних дозвіллєвих об'єднань, що говорить про зацікавленість молодих людей 
в змістовній організації та різноманітності форм проведення свого дозвілля.  

Результати опитування надали нам більш ширший аспект інформації про досліджувану 
проблему.  Так,  60  %  досліджуваних є учасниками певної команди,  клубу,  (команди КВН,  
спортивної команди з волейболу, туристичного клубу “Торба”, клубу “Волонтер”) і жодної 
молодої особи, що задіяна у діяльності гуртка. Досить цікаво розподілились результати 
відповідей на запитання про раціональність власного дозвілля. 16,7 % досліджуваних 
вважають, що раціонально та доцільно проводить свій вільний час, 30 % досліджуваних 
відповідають “Ні, не раціонально”, 53,3 % досліджуваних відповідають “Не зовсім”.  

Стосовно відповідей на запитання про спосіб проведення дозвілля, то ми аналізуємо 
думку молоді стосовно причин того факту, що більшість молодих осіб проводять своє 
дозвілля в барах,  дискотеках та інших “людних”  клубах,  при цьому гублячи своє здоров’я;  
відповідно 16,7 % досліджуваних вважають, що причиною цього факту є власне бажання 
людей проводити своє дозвілля відповідним чином, 23,3 % досліджуваних вважають, що це 
відбувається через те, що всі знайомі молодої особи проводять так своє дозвілля. 60 % 
досліджуваних вважають, що причиною цього факту є відсутність інших, більш відповідних 
закладів відпочинку.  

Тобто ми бачимо свідоме відношення до проблеми дозвіллєвої культури сучасної 
молоді, самі молоді люди, виступаючи найкращими оцінювачами в цьому питанні, в 
переважній більшості не впевненні в “правильності” проведення молоддю свого вільного 
часу.  

Це ще раз засвідчує про необхідність розширення, покращення, реформування вже 
діючих дозвіллєвих установ та створення нових. При цьому, 83,3 % досліджуваних 
вважають, що більшість молодих осіб залюбки стали б учасниками клубних об’єднань, 
гуртків,  90  %  досліджуваних припускають,  що залюбки проводили б своє дозвілля в цих 
установах,  щоб розширити свій світогляд,  щоб реалізувати свої спортивні чи творчі 
можливості, щоб здобути нових друзів. Аналізуючи причини відмови від участі у 
дозвіллєвих об’єднаннях, варто зауважити, що 63,3 % досліджуваних вважають неможливим 
врахування всього спектру інтересів молоді, 10 % досліджуваних вважають, що їх не 
цікавить діяльність об’єднань, 20 % досліджуваних не бажають приймати в них участь через 
занижену самооцінку, невпевненість в собі, 6,7 % досліджуваних не бачать перспективних 
результатів такої участі. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Проаналізувавши вищесказане, 
можна зробити висновок, що існує нагальна необхідність у створенні нових чи перебудова 
організації вже існуючих молодіжних дозвіллєвих установ. Ця проблема є досить 
актуальною на сьогоднішній день,  оскільки в значній мірі зростають негативні явища у 
молодіжних колективах: алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління, злочинність, масове 
розповсюдження ВІЛ-інфекції. Можливо припустити, що ці негативні явища є наслідком 
незадіяності молоді в спеціально організованих формальних дозвіллєвих об’єднаннях. Не 
потрібно забувати,  що молодь –  це авангард кожної нації,  то ж першочерговим завданням 
держави повинен бути розвиток молодої особистості, тобто надання відповідних умов для 
самореалізації, а дозвілля в цьому випадку, виступає активним чинником 
самовдосконалення. 
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к.пед.н., доц. Ревть А.Б. 
ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТОРНО- ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 
 

В статье охарактеризована культура досуга как интегральное качество личности, сделан 
анализ проблемы организации культурно-досуговой деятельности, определенно приоритетные 
формы досуговой деятельности студенческой молодежи. Культура досуга как способность 
личности к выработке качественно нового, собственного подхода, замыслов и решений по 
организации свободного времени составляет своеобразный образ мыслей по созданию новых, 
индивидуализированных способов действия в сфере досуга. Как результат педагогического 
воздействия и самовоспитания культура досуга является суммой одновременно действующих 
интеллектуальных, эмоциональных и волевых факторов организатора свободного времени и 
объекта его воздействия, последовательно превращается в субъект социально-культурного 
творчества. Не нужно забывать, что молодежь - это авангард каждой нации, поэтому 
первоочередной задачей государства должно быть развитие молодой личности, то есть 
предоставление соответствующих условий для самореализации, а досуг в этом случае, 
выступает активным фактором самосовершенствования. 

Ключевые слова: досуг, культурно-досуговая деятельность, молодежь. 
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PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF LEISURE ACTIVITIES KULTORNO- 
STUDENTS 

In the article the culture of recreation as an integral quality of personality is characterized, the 
problem organization of culture and recreation activity is analyzed as well as priority forms of recreation 
activity of students are defined. Culture of leisure as the individual's capacity to develop high quality new, 
personal approach, plans and decisions related to the free time is a kind of way of thinking to create new, 
individualized modes of action in the field of entertainment. As a result of pedagogical influence and self-
culture entertainment is the sum of both existing intellectual, emotional and volitional factors organizer 
free time and the object of his influence that consistently turns to the subject of social and cultural 
creativity. Do not forget that young people - is the vanguard of every nation, it is a priority of the state 
should be to develop a young person, that is, providing the right conditions for self-realization and leisure 
in this case, an active factor in the improvement. 

Keywords: recreation, culture and recreation activity, students. 
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РОЛЬ КОГНІТИВНО-НАОЧНИХ ЗАСОБІВ У ПЕРЕДАЧІ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 
 

Стаття присвячена дослідженню ролі когнітивно-наочних засобів у передачі змісту 
навчальних дисциплін в умовах дистанційної освіти. В статті уточнено поняття наочності і 
з’ясовано, що воно пов’язане не тільки із візуальним сприйняттям об’єкту, а й аудіальним, 
кінеститичним та мовним. На основі розуміння сутності понять «наочність» подано 
визначення поняття «когнітивно-наочні засоби навчання» та зазначено, що як явище, найбільш 
вдало вони знайшли своє втілення у  біоадекватних методах навчання (автор Н. Маслова), які 
показали високу ефективність в вирішенні завдань формування гармонійного цілісного 
екологічного здорового типу мислення людини, що засновується за однаковому володінні 
логічним та образним типом мислення. 

Ключові слова: дистанційна освіта, когнітивно-наочні засоби навчання, образ, 
біоадекватний метод, студент. 

 
Вступ та постановка задачі. Одним з найважливіших напрямків модернізації сучасної 

системи освіти є виникнення нових організаційних її форм. Однією з таких форм є 
дистанційна освіта, яку, у сучасній педагогіці, визначають як комплекс освітніх послуг, що 
ґрунтуються на віддаленій взаємодії педагога та студента опосередковано, за допомогою 
телекомунікаційних технологій та ресурсів Інтернету. Основу дистанційного освітнього 
процесу становить цілеспрямована і контрольована інтенсивна самостійна робота студента, 
який може навчатися в зручному для себе місці, за індивідуальним графіком, маючи при собі 
комплект спеціальних засобів навчання і погоджену можливість контакту з викладачем.  

До того ж,  до переваг дистанційної освіти A.  Андрєєв,  М.  Карпенко,  В.  Тихомиров,  
С. Щенніков, Л. Хуторськая та інші дослідники [1–4] відносять: можливість 
випереджального навчання та надання значно ширшого вибору навчальних програм; місця і 
часу навчання; варіативність темпів, послідовності і тривалості навчання; можливість 
замінювати або збагачувати певні види діяльності; користуватися практично будь-якими 
базами даних і бібліотек; інтенсифікація навчального процесу з урахуванням 
індивідуальності студента; раціональність розподілу часу учасників освітнього процесу; 
навчання без відриву від виробництва тощо. 

Незважаючи на накопичення значного досвіду у вивченні та реалізації різних аспектів 
дистанційної освіти відкритою залишається проблема її ефективності, яку на нашу думку, 
можливо вирішити, зокрема, через удосконалення засобів передачі змісту освіти. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні вчені трактують зміст освіти як педагогічно 
адаптовану систему знань, умінь, навичок, досвіду творчої діяльності і емоційно-вольового 
ставлення до неї, засвоєння якого спрямоване на забезпечення формування всесторонньо 
розвинутої особистості, підготовленої до відтворення и розвитку матеріальної і духовної 
культури суспільства. Аналіз наукових джерел свідчить, про те, що однією з умов 
ефективного оволодіння навчальним матеріалом є використання, поряд із традиційними, 
інноваційних засобів навчання, заснованих на застосуванні телекомунікацій та технічних 
інформаційних технологій. Загалом, поняття «засіб навчання» трактується як матеріальний 
або ідеальний об'єкт, який використовується викладачем для передачі знань, формування 
досвіду пізнавальної та практичної діяльності студента [5]. На основі аналіз наукових джерел 
[2, 4, 6], було з’ясовано, що в системі дистанційної освіти використовуються як традиційні, 
так і інноваційні засоби навчання, а саме: 

навчальні посібники (тверді копії на паперових носіях та електронний варіант 
підручників, навчально-методичних посібників, довідників тощо); 

мережеві навчально-методичні посібники; 
комп'ютерні навчальні системи в звичайному і мультимедійному варіантах; 
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аудіо навчально-інформаційні матеріали; 
відео навчально-інформаційні матеріали; 
лабораторні дистанційні практикуми; 
тренажери з віддаленим доступом; 
бази даних та знань з віддаленим доступом; 
електронні бібліотеки з віддаленим доступом; 
засоби навчання на основі експертних навчальних систем; 
засоби навчання на основі геоінформаційних систем; 
засоби навчання на основі віртуальної реальності. 

Звернення до проблеми використання когнітивно-наочних засобів навчання в умовах 
дистанційної освіти не випадковий і пов’язаний з її особливостями, а саме: у зв’язку із 
віддаленістю суб’єктів навчального процесу, ускладнюється процес взаємодії між студентом 
й викладачем, що спричиняє труднощі у сприйнятті, переробці та застосуванні знань; 
зростання ролі самостійної роботи студента, при якій зростає значимість наочності при 
сприйнятті та засвоєнні необхідних обсягів навчального матеріалу.  

Наочність у педагогічних дослідженнях трактується по-різному, а саме: ілюстрація 
усного викладу матеріалу вчителем (М. Волович), засіб пізнавальної діяльності 
(Н. Полівнова), форма подання навчального матеріалу, властивість навчальних моделей 
(Л. Фрідман), дидактичний принцип (Л. Занков).  

В українській педагогічній енциклопедії наочність трактується як один з основних 
принципів дидактики, відповідно до якого навчання базується на конкретних образах, що 
безпосередньо сприймаються студентами [10, с.224]. При цьому образи сприйнятого об’єкта 
можуть являти собою образи сприйняття, образ уявлення та образи уяви.   

Образи сприйняття формуються при безпосередньому впливі об’єкта на органи 
почуттів людини. В її свідомості виникає образ сприйняття даного об’єкта, при створенні 
якого поряд з відчуттям беруть участь пам’ять і мислення. У процесі створення образу 
людина висуває гіпотези, перевіряє їх при виявленні, розрізненні і пізнанні сприйманого 
предмета або явища, осмислює створюваний образ. При цьому людина не просто 
спостерігає, а активно діє. Особливості образу залежать від особливостей не тільки 
сприйманого предмета, а й людини, його життєвого досвіду і знань, переконань і цінностей, 
навіть від настрою в даний момент часу.  

Образ сприйняття того чи іншого предмета може бути наочним або ні в залежності від 
того, наскільки він зрозумілий людині. Якщо людина дивиться на якийсь предмет і не може 
зрозуміти, чим воно є, так як він представляється йому нагромадженням деталей невідомого 
призначення,  то створюваний в думці образ не можна назвати  наочним.  Якщо ж людина,  
сприймаючи предмет або явище, пізнає його, розуміє його, то створюваний образ сприйняття 
є наочним.  

Поряд з образами сприйняття існують образи уявлення, де образи предметів чи явищ, 
які не сприймаються в даний момент, засновані на минулому їх сприйнятті. Іншими словами, 
образи уявлення – це образи пам’яті. Чуттєві враження, образи сприйняття проходять через 
пам’ять, але зберігаються в пам’яті лише найбільш яскраві, цікаві образи сприйняття, що 
мають особисті значення для людини. При їх відтворенні (спогаді) ці образи перетворюються 
в образи уявлення.  

Існують ще образи уяви – це образи об’єктів, які людина ніколи безпосередньо не 
сприймала та не спостерігала. Незважаючи на це, вони складені із знайомих і зрозумілих 
йому елементів образів сприйняття  і уявлення. Роль таких образів в житті людини велика, 
оскільки творча діяльність заснована на уяві. Перш ніж щось зробити, людина спочатку 
уявляє результат своєї праці і лише потім приступає до роботи [9, с. 14-18]. 

Підсумовуючи все вищезазначене, можна дійти висновку що наочністю можна вважати 
процес в результаті якого в свідомості студентів утворюються  певні образи досліджуваного 
об’єкту. Тобто, необов’язково пов’язувати наочність з візуальним сприйняттям об’єкту. В 
процесі утворення психічного образу можуть приймати участь усі органи чуттів людини. У 
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зв’язку з цим розрізняють такі види наочності як візуальну, аудіальну, кінеститичну та мовну 
[8, с. 22]. Наведемо приклади: до візуальної наочності відносяться ілюстрації, схематичні 
зображення тощо; до аудіальної – різноманітні аудіо записи; зразки речовин, які можна 
дослідити за допомогою тактильних відчуттів відносяться до кінеститичного виду наочності; 
до мовної відноситься словесний опис викладача, який здатний викликати в студентів 
утворення психічного образу.  

Отже, наочність навчального матеріалу активує у того хто навчається емоційно-образні 
компоненти мислення, забезпечує когнітивне структурування змісту знань, когнітивне 
моделювання елементів структури діяльності та взаємодії об’єктів, а також сприяє 
конструюванню нових когнітивних схем, необхідних для вивчення та розуміння оточуючої 
дійсності тощо. Іншими словами, у використанні наочності навчального матеріалу 
підкреслюється пізнавальний характер діяльності того, хто навчається, тобто у сприйнятті, 
обробці та зберіганні знань беруть участь всі психічні пізнавальні процеси студента – його 
когнітивна сфера.  

Таким чином, під поняттям когнітивно-наочні засоби передачі навчальної інформації в 
дистанційній освіті ми розуміємо всі засоби навчання і виховання, представлені візуальній, 
аудіальній, кінеститичній формах, характер якої обумовлений специфічними умовами 
дистанційної освіти і сприяє розвитку пізнавальної сфери особистості того хто навчається.  

Проблема співвідношення когнітивного та наочного компонентів навчального змісту в 
педагогічній та психолого-педагогічній літературі розглядається в контексті: суміщення двох 
функцій мультимедіа: когнітивної та ілюстративної (О. Соловйов); когнітивної візуалізації 
елементів навчальної інформації (М. Манько [6], І. Марголіна, Н. Неудахіна [7] та ін.); 
використання візуальних прийомів під час демонстрації наукових явищ в навчальному 
процесі. Проте, проблема даного співвідношення знайшла найбільш вдалого вирішення, на 
нашу думку, у біоадекватних методах навчання (автор Н. Маслова), які показали високу 
ефективність в вирішенні завдань формування гармонійного цілісного екологічного 
здорового типу мислення людини, що засновується за однаковому володінні логічним та 
образним типом мислення. Як вказується в науковій літературі, асиметрія у розвитку півкулі 
мозку призводить до порушення психічних функцій. Люди, з яскраво вираженою правою 
півкулею мозку часто не вміють узагальнювати, мислити аналітично, повільніше підбирають 
необхідні слова,  в них може порушуватися часова орієнтація тощо.  А люди з вираженою 
лівою півкулею мозку можуть втратити здатність сприйняття цілісної картини дійсності, в 
них виникають складнощі із виконанням наглядно-просторових завдань, неясне прийняття 
чуттєвого образу тощо. 

Саме тому, з метою підвищення якості дистанційної освіти при проектуванні 
різноманітних навчальних курсів, мережених навчальних посібників, лабораторних 
дистанційних практикумів, баз даних та знань з віддаленим доступом, електронних 
бібліотеки бажано використовувати принци «биоадекватності», який означає, що навчальний 
матеріал організовується як система яскравих образів, наповнених вичерпуючою 
структурованою інформацією в алгоритмічному порядку. У цьому випадку залучаються різні 
канали сприйняття (слух, зір тощо), що дозволяє «закласти» навчальну інформацію в 
довготривалу пам’ять.  

Структура формування біоадекватного уявлення має чотири яскраво виражені частин: 
образ досліджуваного явища; пояснення до образу; вправа на закріплення; творчі завдання 
по досліджуваному явищу. Кожна з цих частин спрямована на вирішення певної 
дидактичного завдання, а саме: репрезентація образу досліджуваного явища; надання 
інформації про образ; закріплення образу досліджуваного явища; творче використання 
образу вивчаємого явища (тренування навичок використання образів).  

Висновки. Дистанційна освіта порівняно нова і досить специфічна форма надання 
світних послуг. Через віддаленість суб’єктів навчального процесу, та зростання ролі 
самостійної роботи студента над засвоєнням необхідних обсягів знань й формуванням 
професійних умінь та навичок проблема використання когнітивно-наочних засобів в 
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освітньому процесі є досить актуальною і, поки що, недостатньо дослідженою. Проте, аналіз 
наукових джерел дав можливість з’ясувати, що при проектуванні різноманітних 
дистанційних навчальних курсів, мережених навчальних посібників, лабораторних 
дистанційних практикумів, баз даних та знань з віддаленим доступом, електронних 
бібліотеки бажано використовувати принци «биоадекватності», що дозволяє залучати різні 
канали сприйняття (слух, зір, кінестетичні відчуття), цим самим підвищити якість процессу 
навчання. 
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РОЛЬ КОГНИТИВНО-НАГЛЯДНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРЕДАЧЕ СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Статья посвящена исследованию роли когнитивно-наглядных средств в передаче 

содержания учебных дисциплин в условиях дистанционного образования. В статье уточнено 
понятие наглядности и выяснено, что оно связано не только с визуальным восприятием 
объекта, но и аудиальным, кинестетическим и языковым. На основе понимания сущности 
понятий «наглядность» дано определение понятия «когнитивно-наглядные средства обучения» 
и указано, что как явления, наиболее удачно они нашли свое воплощение в биоадекватних 
методах обучения (автор Н. Маслова). Они показали высокую эффективность в решении задач 
формирования гармоничного целостного экологически здорового типа мышления человека, 
которое основывается на одинаковом владении логическим и образным типом мышления. 

Ключевые слова: дистанционное образование, когнитивно-наглядные средства обучения, 
образ, биоадекватний метод, студент. 
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ROLE OF COGNITIVE-VISUAL AIDS IN THE TRANSFER CONTENTS OF THESE 
COURSES IN DISTANCE EDUCATION 

 
The article is devoted research of role of kognitivno-evident facilities in the transmission of 

maintenance of educational disciplines in the conditions of the controlled from distance education. In the 
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article the concept of evidentness is specified and it is found out that it is related not only to visual 
perception of object but also audial'nym, kinesteticheskim and linguistic. On the basis of understanding of 
essence of concepts «evidentness» determination of concept «Kognitivno-evident facilities of teaching» is 
given and it is indicated that as the phenomena, most successfully they found the embodiment in the 
bioadekvatnikh methods of teaching (author N. Maslova). They rotined high efficiency in the decision of 
tasks of forming of harmonious integral ecologically healthy type of thought of man, which is based on an 
identical domain the logical and vivid type of thought. 

Keywords: distance education, cognitive-visual teaching aids, image, bioadekvatnyy method, the 
student. 
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Барабаш Олена В’ячеславівна, старший викладач кафедри гуманітарних та 
природничих дисциплін, Міжрегіональна Академія управління персоналом, (м. Київ, 
Україна) 

Бахвалов Валентин Борисович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 
військово-технічної підготовки факультету військової підготовки, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Безносюк Олександр Олексійович, кандидат педагогічних наук, професор, професор 
кафедри загальної та соціальноїпедагогіки, Кременецький обласний гуманітарно-
педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка (м. Кременець, Україна) 

Бельмега Артем Валерійович, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. 
Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (м. Харків, Україна) 

Березовська Юлія Володимирівна, науковий співробітник науково-дослідного центру 
Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(м. Київ, Україна) 

Берназ Наталія Мануйлівна, здобувач, Державний університет телекомунікацій 
(м. Київ, Україна) 

Бойчук Вадим Олександрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
комп’ютерних систем та мереж Хмельницького національного університету 
(м. Хмельницький, Україна) 

Боряк Костянтин Федорович, доктор технічних наук, доцент, завідуючий кафедри, 
Одеська державна академія технічного регулювання і якості (м. Одеса, Україна) 

Бурбело Роман Михайлович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник кафедри загальної фізики, Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Буяло Олексій Васильович, кандидат технічних наук, старший науковий 
співробітник, викладач Воєнно-дипломатичної академії (м. Київ, Україна) 

Варчак Дмитро Юрійович, магістр кафедри комп’ютерних систем та мереж 
Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, Україна) 

Волосюк Юрій Вікторович, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики та 
соціально-гуманітарних дисциплін миколаївської філії ПВНЗ «Європейський університет» 
(м. Миколаїв, Україна) 

Гайша Олександр Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, заступник 
директора Інституту заочної та дистанційної освіти Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв, Україна) 

Гахович Сергій Вікторович, кандидат технічних наук, старший науковий 
співробітник, старший науковий співробітник відділу науково-дослідного центру 
Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. 
Київ, Україна)  

Глухов Сергій Іванович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри, 
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 
Україна) 

Горшколєпов Володимир Борисович, кандидат технічних наук, старший науковий 
співробітник, доцент кафедри, Військовий інститут Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Гришин Сергій Павлович, кандидат технічних наук, начальник лабораторії науково-
методичного забезпечення (психологічного вивчення особового складу) Науково-
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методичного центру кадрової політики Міністерства оборони України (м. Київ, Україна) 
Довбня Сергій Якович, кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри 

радіотехніки та радіоелектронних систем факультету радіофізики,  електроніки та 
комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(м. Київ, Україна) 

Долгушин Віктор Павлович, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий 
співробітник науково-дослідного центру, Військовий інститут, Київський національний 
університет 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 Генадій Борисович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник науково-дослідного центру Військового інституту 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Іванчик Оксана Андріївна, Хмельницький національний університет 
(м. Хмельницький, Україна) 

Ісаєв Микола Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Іщук Олег Ігорович, магістр кафедри комп’ютерних систем та мереж Хмельницького 
національного університету (м. Хмельницький, Україна) 

Каленський Андрій Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 
Україна). 

Кирилюк Ігор Олегович, студент кафедри комп’ютерних систем та мереж 
Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, Україна) 

Кольцов Руслан Юрійович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник 
наукового-дослідного центру Військового інституту Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Комарницька Ірина Іванівна, Національна академія Державної прикордонної служби 
України імені Богдана Хмельницького, викладач кафедри перекладу (м. Хмельницький, 
Україна) 

Комарницька Оксана Іванівна, Національна академія Державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького, викладач кафедри англійської мови 
(м. Хмельницький, 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) 

Кравченко Олександр Іванович, науковий співробітник науково-дослідного центру, 
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 
Україна) 

Крайник Ярослав Михайлович, аспірант кафедри інформаційних технологій та 
програмних систем, Чорноморський державний університет імені Петра Могили 
(м. Миколаїв, Україна) 

Кривцун Володимир Іванович, кандидат технічних наук, старший науковий 
співробітник, начальник кафедри інженерної техніки Академій сухопутних військ імені 
Петра Сагайдачного (м. Львів, Україна) 

Кручек Вікторія Аркадіївна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Кузавков Василь Вікторович, кандидат технічних наук, докторант, Військовий 
інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій 
(м. Київ, Україна) 
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Лєнков Євген Сергійович, кандидат технічних наук, заступник начальника 
Авіаційного центра сектору якості, Національний авіаційний університет (м. Київ, 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) 

Лигун Сергій Олегович, магістр, кафедра комп’ютерних систем та мереж 
Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, Україна) 

Ліщук Павло Олександрович, студент 2-го курсу магістратури кафедри загальної 
фізики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Лоза Віталій Миколайович, кандидат технічних наук, науковий співробітник 
науково-дослідного центру, Військовий інститут, Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Мась Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук, начальник відділу науково-
дослідного центру, Військовий інститут 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) 

Муляр Ігор Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 
комп’ютерних систем та мереж Хмельницького національного університету (м. 
Хмельницький, Україна) 

Мусієнко Максим Павлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
кафедри інформаційних технологій і програмних систем, Чорноморського державного 
університету імені Петра Могили (м. Миколаїв, Україна) 

Мясіщев Олександр Анатолійович, доктор технічних наук,  професор кафедри 
комп’ютерних систем та мереж Хмельницького національного університету 
(м. Хмельницький, Україна) 

Невольниченко Олександр Іванович, кандидат технічних наук, старший науковий 
співробітник, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка (м. Київ, Україна) 

Огнєвий Олександр Вікторович, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
комп’ютерних систем та мереж Хмельницького національного університету 
(м. Хмельницький, 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, Військовий 
інститут, Київський національний університет 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) 

Періг Володимир Михайлович, кандидат технічних наук, викладач, Тернопільський 
Національний економічний університет (м. Тернопіль, Україна) 

Плахотнік Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
педагогіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 
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Потильчак Олексій Петрович, кандидат технічних наук, Національний 
аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (м. 
Харків, Україна) 

Пригодій Алла Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
професійної освіти та безпеки життєдіяльності Чернігівського національного педагогічного 
університету імені Т.Г. Шевченка (м. Чернігів, Україна) 

Пригодій Микола Анатолійович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри методики навчання та управління навчальними закладами Національного 
університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Ревть Алла Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри,  
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (м. Дрогобич, 
Україна) 

Романчук Наталя Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри вищої математики Національного університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова (м. Миколаїв, Україна) 

Ряба Людмила Олександрівна, науковий співробітник науково-дослідного центру, 
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 
Україна) 

Савран Віталій Олександрович, ад’юнкт науково-дослідного центру, Військовий 
інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Сірий Андрій Володимирович, кандидат психологічних наук, викладач кафедри 
загальновійськових дисциплін Військового інституту Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Солдатенко Олег Олександрович, студент, Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Солодєєва Людмила Василівна, науковий співробітник науково-дослідного центру, 
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 
Україна) 

Сторожук Наталія Андріївна, кандидат психологічних наук, науковий співробітник 
науково-дослідного центру, Військовий інститут Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Турченко Юлія Вікторівна, науковий співробітник відділу наукових досліджень 
військово-технічних розробок науково-дослідного центру, Військовий інститут Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Халіманенко Світлана Миколаївна, науковий співробітник науково-дослідного 
центру Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(м. Київ, Україна) 

Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна, кандидат технічних наук, науковий співробітник 
науково-дослідного центру, Військовий інститут Київського національного університету 
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ПОРЯДОК ПОДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО "ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКА 
 

"Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка " 
запланований до випуску чотири рази на рік. Його основне призначення висвітлення проблем розвитку технічних, 
педагогічних, географічних та інших наук, результатів наукових досліджень, обмін передовим досвідом у науковій 
діяльності та підготовці наукових, науково-педагогічних і офіцерських кадрів. 

Редакційна колегія просить звернути увагу авторів статей на Постанову ВАК України "Про підвищення вимог до 
фахових видань,  внесених до переліків ВАК України"  за №7-05/1  від 15  січня 2003  р.  Зокрема,  на пункти З"  і 4  цієї 
Постанови: 

п.3. «Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх 
приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2006 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі 
необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які 
спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття, 
формулювання цілей статті (постановка завдання), виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку,  

п.4. «Спеціалізованим вченим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати статті, подані до 
друку, як фахові лише за умови дотримання вимог до них, викладених у п. З даної постанови». 

Загальні вимоги до технічного оформлення статей 
Для забезпечення високої якості матеріалів у збірнику наукових праць редколегія просить авторів при оформленні 

статей дотримуватись наведених далі рекомендацій. 
Рукопис повинен бути підготовлений за допомогою редактора Word for Windows® (версії 97, 2000, XP, 2003), в 

іншому випадку редакція знімає з себе відповідальність за якість відтворення оригінального вмісту рукопису статті у 
журналі навіть за умов наявності авторської копії статті у паперовому вигляді. 

Формат аркуша - А4 (210 х 297 мм). Розмір полів: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см. 
При написанні основного тексту статей українською, російською, англійською мовами необхідно використовувати 

шрифт – Тіmes New Roman №12 через 1,0 мм інтервал. Абзац має становити 10 мм. 
У лівому верхньому куті аркуша проставляють індекс УДК. Далі розміщують наступні дані, наведені трьома мовами 

(українською, російською, англійською): 
у правому верхньому куті на цьому ж рівні розміщують: науковий ступінь (наприклад, к.т.н., д.т.н., к.військ.н.), 

вчене звання (наприклад: проф., доц., с.н.с.), прізвище та ініціали авторів (один під другим). Після ініціалів кожного з 
авторів друкується в дужках скорочена назва установи, організації, де працює автор. Через інтервал – назва статті 
прописними літерами (стиль - normal, шрифт – Тіmes New Roman № 12, без нахилу, жирний, без підкреслювань) по 
центру аркуша без переносів і відокремлюють від тексту одним порожнім рядком зверху та одним порожнім рядком знизу. 
Далі розміщують анотацію та ключові слова.  

Обсяг статті - як правило, 5-8 стор., анотації - як правило, 9-12 рядків (обсяг 600-700 знаків без урахування 
пробілів). Анотація повинна містити коротке повторення в ній структури статті, що включає введення, цілі і завдання, 
методи, результати, висновок. Анотацію друкують курсивом, шрифт Тіmes New Roman, №11. Після анотації розміщуються 
ключові слова (3-5 термінів).  

Таблиці і рисунки друкують після посилань. Якщо у статті кілька таблиць чи рисунків - їх нумерують. Заголовки 
таблиць і рисунків необхідно розміщувати по центру, а нумерацію таблиць праворуч від таблиці (стиль normal, шрифт – 
Тіmes New Roman № 12). Рисунки, фотографії, графіки слід вставляти в текст статті як об’єкт. Формули та позначення по 
тексту обов'язково набирати за допомогою Equation Editor - редактора формул Word,  а не у текстовому режимі.  У 
редакторі формул мають бути встановлені такі параметри - розміри: загальний – 12 pt. великі індекси – 10 pt , малі індекси – 
7 pt, великі символи – 14 pt. малі символи – 10 pt: стиль: текст, функції, змінні, матриці-вектори, числа – шрифт Тіmes New 
Roman Cyr, для решти стилів – шрифт Symbol, при цьому: строк. грецькі – прямі. Великі за розміром вирази та рівняння 
необхідно записувати у кілька рядків. 

Після закінчення тексту через один інтервал подають список літератури з дотриманням вимог ВАК України згідно з 
ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". Цей список повинен починатися із заголовка ліворуч - 
ЛІТЕРАТУРА (шрифт – Тіmes New Roman № 11). Література наводиться у транслітерації (для не англомовних публікацій) 
або на англійській мові. Після літератури, через один інтервал, вказується рецензент в наступному порядку: науковий 
ступінь (наприклад, к.т.н., д.т.н., к.військ.н.). вчене звання (наприклад: проф., доц, с.н.с), прізвище та ініціали, посада, повна 
назва кафедри, університету, організації, де працює рецензент статті. 

На адресу редколегії (03680. м. Київ, проспект Глушкова 2, корп. 8. тел.: +38 (044) 521 - 33 - 82) мають бути 
надіслані наступні матеріали: 

Копія статті, оформлена згідно із наведеними вимогами; електронний варіант статті у вигляді файлу на СD (СD–
RW); рецензія доктора наук, відомого в даній галузі (з організації, де працює один із авторів); експертний висновок, 
завірений печаткою, про можливість відкритого публікування; дані про авторів - прізвище, ім'я, по батькові, місце 
роботи, адреса, контактний телефон, е-mail. 

СТАТТІ, ЯКІ НЕ ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ БУДЬ-ЯКІЙ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ВИМОГ, ДО ВИДАННЯ НЕ 
ПРИЙМАЮТЬСЯ! 

УВАГА! 
Редакційна колегія доводить до відома авторів, що згідно вимог ВАК «Збірник 

наукових праць ВІКНУ» з 2009 р. буде розміщуватись в Інтернеті у повному обсязі на 
сайті: ел. адреса: www.mil.univ.kiev.ua, та на сайті бібліотеки ім. Вернадського. 
Редакційна колегія: e-mail: lenkov_s@ukr.net 

http://www.mil.univ.kiev.ua/
mailto:lenkov_s@ukr.net
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Шрифт СТРУКТУРА СТАТТІ 
 

Українською мовою 
 

12 пт УДК 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 600-700 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 

 
11 пт 
курсив, 
жирний 
 

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 

 
Російською мовою                                 ЗРАЗОК       

 
11 пт 
курсив, 
жирний 

к.т.н. Cтепанов С.В., к.т.н. Украинец О.В., к.т.н. Саленко В.Д. 
В статье 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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Англійською мовою                               ЗРАЗОК 
 

11 пт 
курсив, 
жирний 

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 
 

НЕОБХІДНІ ЕЛЕМЕНТИ СТАТТІ: постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної 
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття, формулювання 
цілей статті (постановка завдання), виклад основного матеріалу дослідження з 
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