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ТЕХНІКА 

УДК 355.457                                                                        к.т.н. Бабій Ю.О. (НАДПСУ) 

 
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ДАЛЬНОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ПРАВОПОРУШНИКА 

ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ДОПЛЕРІВСЬКОЮ РАДІОЛОКАЦІЙНОЮ СТАНЦІЄЮ 

 
Комплекс переносних допплерівських РЛС типу ELTA EL/M-2129, виробництва Ізраїлю, які 

встановлені на вежах висотою до 60 м являють собою основні засоби виявлення рухомих об'єктів 

на даній ділянці охорони в системі оптико-електронного спостереження (СОЕС). Для протидії 

завадам в РЛС типу ELTA EL/M-2129 застосовується режим селекції рухомих цілей ефективність 

якого залежить від курсу і швидкості руху об'єкта по відношенню до РЛС, що повинно 

враховуватися топологією радіолокаційних веж і режимом роботи РЛС, в іншому випадку, 

можуть утворюватися зони невидимості. 

Тому, використання СОЕС потребує оцінки впливу такого значимого фактору як руху 

правопорушника та дії гідрометеорів на можливість утворення зон невидимості за діючої 

топології веж на ділянці відповідальності прикордонного загону, що необхідно розглядати в 

межах дотримання принципу гомеостазису структури СОЕС в інтересах забезпечення безпеки в 

прикордонній сфері.  

У роботі здійснено аналіз методів оцінки дальності дії РЛС, що описується 

трансцендентним рівнянням. Найбільш перспективним із розглянутих методів: 

графоаналітичний метод, метод послідовних наближень та аналітичний метод, останній 

забезпечує аналітично-точне рішення. Даний метод може бути розроблений із застосуванням 

відносно нової функції Ламберта, що є ефективним засобом рішення трансцендентних рівнянь. 

Ключові слова: дальність виявлення, радіолокаційна станція. 

 

Постановка проблеми. Технічне переоснащення підрозділів охорони кордону є 

найважливішим системним завданням охорони кордону, яке потребує врахування принципу 

гомеостазису, в першу чергу, в інтересах забезпечення безпеки держави в прикордонній сфері. 

Основними засобами виявлення рухомих об'єктів на розподіленій ділянці охорони в 

системі оптико-електронного спостереження (СОЕС) є комплекс переносних допплерівських 

радіолокаційних станцій (РЛС) типу ELTA EL/M-2129, виробництва Ізраїлю, які встановлені 

на вежах висотою до 40 м, рис. 1. 

Додатково для охорони локальних ділянок зон невидимості РЛС, які утворились через 

відсутність прямої радіолокаційної видимості на ділянці відповідальності прикордонних 

загонів, передбачено використання сейсмічних, магнітометричних, інфрачервоних, 

відеотепловізійних датчиків. Зони невидимості можуть також утворюватися при дії 

гідрометеорів, які ослаблюють потужність радіолокаційного сигналу, а, отже, зменшують 

дальність виявлення РЛС. Також, у 2017 році прийнято до експлуатації підрозділами 

Державної прикордонної служби України (ДПСУ) рухомий бойовий модуль "Тритон", одним 

із засобів наземної розвідки якого є допплерівська РЛС «Лис-2М».  

Для протидії завадам в допплерівських РЛС застосовується режим СРЦ, ефективність 

якого залежить від курсу і швидкості руху об'єкту по відношенню до РЛС, що повинно 

враховуватися топологією позиції спостереження або радіолокаційних веж і режимом роботи 

РЛС, наслідком зворотного ефекту – можуть утворитися зони невидимості. Крім зазначених 

нових засобів охорони у підрозділах ДПСУ використовуються РЛС типу СБР-3, ПСНР-5 та їх 

модифікації, що також функціонують в режимі селекції рухомих цілей (СРЦ).   
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Рис. 1. Ділянка Подільського та Білгород-

Дністровського прикордонних загонів, на яких 

встановлено системи оптико-електронного 

спостереження 

Аналіз останніх досліджень. 

Нормативно-правовими 

документами визначені завдання із 

забезпечення ефективної реалізації 

політики безпеки у сфері захисту 

кордону та охорони державного 

кордону, визначено довгострокові 

перспективи розвитку системи 

охорони та інженерно-технічного 

облаштування державного кордону 

України, а також здійснено 

планування заходів щодо насичення 

технічними засобами охорони 

кордону (ТЗОК) з метою 

забезпечення суцільної зони 

виявлення і спостереження за 

державним кордоном. Зокрема, 

передбачено: розгортання мережі 

інтегрованих веж, оснащених 

засобами радіолокаційного 

спостереження для створення суцільної зони спостереження за акваторіями річок Дністер, 

Дунай; розгортання двох постів технічного спостереження по обидва береги прикордонної 

річки Дніпро, оснащених радіолокаційними засобами спостереження; створення парку 

електронних засобів дистанційного контролю сухопутних ділянок місцевості на основі 

різноманітних датчиків, радіолокаційних та оптико-електронних засобів спостереження; 

придбання 68 одиниць пересувних бойових модулів із засобами спостереження на основі 

допплерівських РЛС [1-4].  

Отже, питання вибору позиції спостереження, місця встановлення РЛС є важливим для 

забезпечення неперервності спостереження у просторі і часі, що потребує проведення оцінки 

впливу різних факторів на дальність виявлення допплерівських РЛС, що є невід’ємною 

складовою системи спостереження на річкових і сухопутних ділянках охорони. 

Формулювання мети статті. Метою даної статті є проведення аналізу методів оцінки 

дальності виявлення правопорушника державного кордону допплерівською радіолокаційною 

станцією. 

Виклад основного матеріалу. Для досягнення визначеної мети вбачається за доцільне 

основний зміст роботи викласти у такій послідовності: 

 аналіз контрабандної діяльності як загрози безпеки держави у прикордонній сфері; 

  аналіз характеристик допплерівських РЛС підрозділів охорони кордону; 

  аналіз метеорологічних умов на ділянці охорони кордону; 

  аналіз методів оцінки дальності виявлення РЛС при впливі гідрометеорів. 

Аналіз контрабандної діяльності як загрози безпеці держави у прикордонній сфері. 

Контрабанда завдає значної шкоди економіці держави, суттєво впливає на криміногенну 

ситуацію, має організований характер та здійснюється злочинними організаціями. Протидія 

контрабанді, у першу чергу, здійснюється стосовно переміщення зброї та засобів терору. Лише 

протягом 2016 року [5] органами охорони державного кордону вилучено 1249 од. зброї, 932 

тис. шт. боєприпасів, 168,7 кг вибухових речовин, 60,5 кг наркотичних речовин. Подібна 

статистика і за попередні роки, рис. 2, вказує на присутню рентабельність протиправної 

діяльності.  

Правопорушники постійно корегують механізм і тактику переміщення контрабанди. 

Внаслідок зайняття контрабандою жителями прикордонних районів протягом останніх років 

сформовані великі угрупування, які забезпечені всюдихідною технікою, засобами зв'язку та 
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розвідки. Одним з основних предметів контрабанди, яка віднесена до компетенції ДПСУ, є 

зброя і боєприпаси. Одним із шляхів їх переміщення через кордон є переміщення поза 

пунктами пропуску. Так, в 2016 році 67% зброї вилучено поза пунктами пропуску [5]. 

Як свідчать результати аналізу статистичних даних щодо незаконного переміщення 

зброї, найбільш активними були українсько-російська (10%), українсько-білоруська (20%), 

українсько-молдовська (11%), українсько-румунська (7%) ділянки кордону [5], рис. 3. 

 

 

Зброя 

 

Вибухові речовини 

 

Боєприпаси 

 

Наркотичні речовини 

Рис. 2. Результати діяльності ДПСУ щодо протидії контрабандній діяльності та 

незаконному переміщенню через кордон товарів та вантажів 

 

Переміщення зброї поза митним контролем зумовлений насамперед існуванням 

"прозорих" кордонів з Російською Федерацією, Білоруссю, Молдовою. У кримінальному 

аспекті істотно важливим є те, що і після здійснення контрабанди злочинна діяльність 

продовжується. Вона виражається у використанні результатів контрабандної діяльності і 

найбільш загрозливими є контрабанда зброї і боєприпасів. Розглянемо інші аспекти такої 

діяльності, які є суттєвими для врахування при розвитку ТЗОК. 

Обрання часу вчинення контрабанди. Як правило, злочинці намагаються обрати другу 

половину ночі. Найчастіше контрабандна діяльність здійснюється вночі. Інколи злочинці 

планують вчинення контрабанди у несприятливу погоду. 

Соціально-психологічний портрет контрабандиста такий: готує, планує, здійснює 

масштабну операцію. Контрабандисти інформовані про можливі шляхи переміщення, 
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вдаються до хитрощів. Метою їх діяльності може бути завдання державі шкоди, вони беруть 

активну участь у створенні сприятливої для них криміногенної ситуації і використовують 

будь-які можливості. 

 

Найбільш небезпечна категорія 

контрабандистів – це члени 

організованих угрупувань. Вони 

спеціалізуються на контрабанді зброї, 

стратегічній сировині, боєприпасах 

тощо. У переважній більшості – це 

громадяни України з середньою 

спеціальною і вищою освітою, 

колишні і діючі співробітники 

правоохоронних органів. Як наслідок, 

відбувається витіснення 

примітивного злочинця 

інтелектуальним з більш вишуканими 

способами протиправної діяльності, 

створення "зелених коридорів". Для 

здійснення протиправних акцій 

активно використовують місцевих 

жителів,  

Рис. 3. Результати аналізу статистичних даних щодо 

незаконного переміщення зброї за 2015 рік 

які добре знають особливості місцевості, порядок роботи прикордонних нарядів. Про 

зростання "професійності" контрабандистів свідчить запровадження правила попередньої 

ґрунтовної розвідки майбутніх маршрутів руху, а також їх часта зміна та прагнення заздалегідь 

виявляти можливе візуальне спостереження з боку правоохоронних органів.  

В результаті проведеного аналізу відзначимо, що незаконне переміщення зброї, 

боєприпасів, вибухових та наркотичних речовин найбільш реально готується та вимагає 

підвищення ефективності застосування ТЗОК, виявлення і усунення всіх потенційних 

маршрутів незаконного переміщення через кордон. Основною функцією ТЗОК, при цьому, є 

автоматичне виявлення правопорушника за будь-яких умов впливу навколишнього 

середовища, що в основному здійснюється із застосуванням допплерівських РЛС. З метою 

визначення ефективності контролю державного кордону проведемо аналіз характеристик 

нових РЛС. 

Аналіз характеристик допплерівських РЛС підрозділів охорони кордону. Основні 

тактико-технічні характеристики PJIC подано у табл. 1. 

У подальшому більш детальніше розглянемо вплив факторів на прикладі РЛС ELTA 

EL/M 2129 СОЕС. 

Таблиця 1 

Основні тактико-технічні характеристики допплерівських PJIC 

Характеристики РЛС 
Назва РЛС 

ELTA EL/M-2129 Лис-2М СБР-3 ПСНР-5 

Максимальна дальність дії 110 м - 30 км - 4 км 15 км 

Дальність виявлення об’єкта, 

який рухається зі швидкістю 

не менше 2,5 км/год в умовах 

прямої видимості: 

 

людини 7 км 2,5 км 0,9 км 3 км 

автомобіля 25 км 6,4 км 3 км 8 км 

Частота радіосигналу 8,95 ГГц - 9,2 ГГц 16 ГГц 

Наявність автоматичного 

режиму виявлення 
так так ні ні 
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Рис. 4. Розподіл опадів протягом року на 

ділянці відповідальності Подільського та Білгород-

Дністровського прикордонних загонів: жовтим 

показано дні без опадів; крива 1 – дні снігопаду 

Аналіз метеорологічних умов на 

ділянці охорони кордону. Вплив 

гідрометеорів, особливо дощу і 

туману, призводить до зменшення 

дальності виявлення PJIC. Дамо 

коротку метеорологічну 

характеристику ділянки 

відповідальності Подільського та 

Білгород-Дністровського 

прикордонних загонів. Близькість 

Чорного моря обумовлює 

достатньозначну кількість днів з 

опадами [6]: число штормових днів 

протягом року – 30; число днів з 

туманами – 40; число днів з опадами – 

120; інтенсивність опадів (І0) – 26-55 

мм/год. Середньостатистичний 

розподіл опадів за місяцями такий [6], 

рис. 2. PJIC типу ELTA EL/M-2129 

працює в 3 см діапазоні довжин хвиль, 

для якого впливовими є середні і 

сильні опади. 

 

У результаті аналізу середнього розподілу опадів протягом року за тривалий період 

спостережень, рис. 4, встановлено такий розподіл кількості днів із середніми і сильними 

опадами, тобто, більше 4 мм/год., табл. 2. 

Згідно даних табл. 2, 60-70 днів щорічно характеризуються опадами, які дещо 

зменшують дальність виявлення РЛС і 10-11 днів, які більш суттєво впливають. Зазначене є 

фактором, який погіршує умови спостереження на даній ділянці кордону, особливо в літні 

місяці. Оскільки ослаблення радіохвиль в результаті випадання граду або снігу значно менше, 

ніж в результаті дощу або туману, тому значний вплив гідрометеорів буде стосуватися саме 

цих опадів і спостерігається у період з березня по листопад місяці. 

 

Таблиця 2 

Розподіл кількості днів з опадами більше 4 мм/год. протягом року 

Вид 

опадів 

Кількість днів з опадами більше 4 мм/год. по місяцях Загальна 

кількість 

днів з 

опадами 

більше 4 

мм/год. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

більше  

4 мм/год. 
5 5 5 5 6 13 10 4 4 3 3 4 67 

більше  

16 

мм/год. 

0,1 0,5 0,7 0,8 1,0 1,8 0,9 0,9 1,2 0,7 0,9 0,8 10 

 

Розробка методу оцінки впливу сукупності факторів на дальність виявлення 

допплерівської РЛС. 1. Аналіз методів оцінки дальності виявлення РЛС при впливі 

гідрометеорів. Затухання радіохвиль в тропосфері, що викликані розсіянням і поглинанням 

електромагнітної енергії в тропосфері, здійснюють помітний вплив на дальність виявлення 

РЛС. Так, дальність виявлення РЛС з врахуванням затухання визначається виразом:  
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0,115

0

Г

р

D
рD D e


 , 

    
(1) 

де рD  – дальність виявлення рухомого об’єкту (РО) при впливі гідрометеорів, км; 0D – 

дальність виявлення РО в умовах прямої видимості, км; Г – коефіцієнт затухання 

радіолокаційного сигналу, дБ/км. 

Рівняння (1) є трансцендентним, наближене рішення його здійснюють графоаналітично 

[7], методом послідовних наближень, методом Ньютона (метод дотичних) [7, 8]. Дамо коротку 

характеристику зазначених методів. Графоаналітичний метод. Шляхом логарифмування обох 

частин, рівняння (1) приводять до виду 8,68(1/ )ln(1/ )0ГD    , де 
0

Dр

D
 , що представлено на 

рис. 5 у вигляді графіка 0( )ГD . Задаючись Г та дальністю виявлення РЛС у вільному 

просторі 0D , знаходять відношення  , яке дозволяє визначити рD . 

 
Рис. 5. Відносне зменшення дальності за рахунок затухання в атмосфері 

 

Якщо траса є неоднорідною, то вона розбивається на n відрізків довжиною kD  (де 

k=1,2,…, n), в проміжках кожного із яких питоме затухання постійне:  
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 та 1iD  < 1iD   – частина (i+1)-го шару (i+1<n), при чому i визначається за 

умови [7]: 
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  ,                                                         (4) 

межа граничної дальності лежить всередині (i+1)-го шару. 

Метод послідовних наближень [7, 8]. Визначається коефіцієнт втрат на поглинання в 

атмосфері – 1L , дБ, на відстані 0D  згідно до виразу 1 0L ГD . Якщо 1L <0,1 дБ, то в якості 

кінцевого значення дальності приймаємо 0D . В іншому випадку, визначається коефіцієнт 

зменшення дальності 1lg1 40

L
anti 

 
  

 
 і перше наближення дальності 1 1 0D D . Далі 

знаходиться коефіцієнт втрат – 2L  на відстані 1D . Якщо 1 2L L  <0,1 дБ, то в якості кінцевого 
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значення дальності приймається 
1D . В іншому випадку, знаходиться 

( )1 2lg2 40

L L
anti  

 
  

 
, 

після чого визначається 2 2 0D D . 

Розрахунок дальності виявлення необхідно виконати для різних умов спостереження:для 

нормальних умов (відсутність опадів); для слабкого (І0=1 мм/год), середнього (І0=4 мм/год) і 

сильного (І0=16 мм/год) дощу; для туману при видимості 30, 50, 100, 200 і 500 м. 

Результати розрахунків систематизують, зводять у таблицю або відображають графічно, 

щоб можна було зробити висновки про вплив умов спостереження на дальність виявлення 

РЛС. 

Потреба у подальшому застосуванні результатів розрахунків за виразом (1) з метою 

врахування інших факторів, що зменшують дальність виявлення, зокрема, параметри руху 

правопорушника, потребувало пошуку нового методу визначення дальності виявлення при 

впливі гідрометеорів. В іншій формі дальність виявлення PJIC з врахуванням затухання 

радіохвиль визначається за виразом [8]: 
0,5

0
рГD

D eрD


 .     ( 5 )  

Залежність коефіцієнта затухання радіосигналу (в одному напрямі) від впливу 

гідрометеорів і довжини радіохвилі подано на рис. 6 [9-11].  

 

 

 
Рис. 6. Залежність коефіцієнта затухання радіосигналу від довжини радіохвилі та впливу 

гідрометеорів з інтенсивністю: крива 1 – 0,25 мм/год (моросящі); крива 2– 1 мм/год (слабкі);  

крива 3 – 4 мм/год (опади середньої сили) 

 

 

Для оцінки дальності виявлення РЛС значення коефіцієнта затухання радіосигналу 

необхідно подвоїти.  

Метод Ньютона є окремим випадком методу простих ітерацій. При завданні початкового 

наближення отримують послідовність наближень дальності із застосуванням апарату 

похідних від функції дальності. Якщо ця послідовність сходиться, то наближення вважається 

коренем рівняння. Найбільш перспективним є аналітично-точний метод визначення дальності, 

при якому рівняння дальності дії може бути виведено із застосуванням відносно нової функції 

Ламберта, що є ефективним засобом рішення трансцендентних рівнянь. 

Отже, загальна порівняльна характеристика методів рішення трансцендентного рівняння 

визначення дальності виявлення РО подана у табл. 3. 

Висновки: В роботі здійснено аналіз методів оцінки дальності дії РЛС. Із розглянутих 

методів: графоаналітичного методу, методу послідовних наближень та аналітичного методу, 

останній є найбільш перспективний. В основу розробки даного методу покладено 

перетворення Ламберта 
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Таблиця 3 

Методи рішення трансцендентного рівняння визначення дальності виявлення РО 

Назва методу Сутність методу 
Переваги 

застосування 
Недоліки застосування 

Метод 

послідовних 

наближень, метод 

простих ітерацій 

Початкове рішення 

рівняння є наближеним, 

шляхом застосування 

декількох ітерацій 

зменшують методичну 

похибку обчислень 

Рішення є таким, 

що сходиться 

незалежно від 

вибору 

початкового 

наближення 

Рішення наближене, кількість 

ітерацій впливає на час обробки 

даних, ускладено застосування 

моделі визначення дальності за 

умови, якщо вона є складовою 

іншої математичної моделі 

Графоаналітичний 

метод 

Шляхом уведення 

відносного зменшення 

дальності будують 

графік затухання 

сигналу, дані з якого 

використовують для 

знаходження дальності 

виявлення 

Простота 

реалізації 

Рішення наближене, ускладено 

застосування моделі визначення 

дальності за умови, якщо вона є 

складовою іншої математичної 

моделі 

Метод Ньютона 

(метод дотичних) 

Застосовується похідна 

шуканої функції для 

уточнення наближеного 

значення 

Має високу 

швидкість 

збіжності 

результатів, 

близьку до 

квадратичної. 

Розрахункова 

формула методу 

досить легко 

реалізується на 

ПЕОМ 

Рішення сходиться не при будь-

якому виборі початкового 

наближення 

Аналітичний 

метод 

Здійснюють 

перетворення вихідної 

математичної моделі до 

виду, що застосовується 

у функції Ламберта. 

Рішення рівняння 

визначення дальності є 

аналітичним 

Модель 

дальності 

подвоюється 

математичним 

рінянням, яке 

має аналітично-

точне рішення 

Рішення рівняння потребує затрат 

часу на виконання операцій 

ПЕОМ 
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к.т.н. Бабий Ю.А. 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ДАЛЬНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ ДОППЛЕРОВСКОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ 

СТАНЦИЕЙ 

 

Комплекс переносных доплеровских РЛС типа ELTA EL/M-2129, производства Израиля, 

которые установлены на башнях высотой до 60 м, представляют собой основные средства 

обнаружения движущихся объектов на данном участке охраны в системе оптико-электронного 

http://dpsu.gov.ua/ua/activities/osd_results/osd_results_7.htm
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наблюдения (СОЭН). Для противодействия помех в РЛС типа ELTA EL/M-2129 применяется 

режим селекции движущихся целей эффективность которого зависит от курса и скорости 

движения объекта по отношению к РЛС, должно учитываться топологией радиолокационных 

башен и режимом работы РЛС, в противном случае, могут образовываться зоны невидимости.  

Поэтому, использование СОЭН требует оценки влияния такого значимого фактора как 

движения правонарушителя и действия гидрометеоров на возможность образования зон 

невидимости при действующей топологии башен на участке ответственности пограничного 

отряда, что необходимо рассматривать в рамках соблюдения принципа гомеостазиса структуры 

СОЭН в интересах обеспечения безопасности в пограничной сфере. 

В работе проведен анализ методов оценки дальности действия РЛС, что описывается 

трансцендентным уравнением. Наиболее перспективным из рассмотренных методов: 

графоаналитический метод, метод последовательных приближений и аналитический метод, 

последний обеспечивает аналитически-точное решение. Данный метод может быть разработан 

с применением относительно новой функции Ламберта, что является эффективным средством 

решения трансцендентных уравнений. 

Ключевые слова: дальность обнаружения, радиолокационная станция. 

 

Ph.D. Babiy Yu. 

ANALYSIS OF THE METHODS OF ESTIMATION THE DISTANCE OF THE STATE BORDER 

OFFER OF THE STATE BORDER BY THE DOPPLER RADAR STATION 

 

The strategy of health and engineering arrangement of the state border of Ukraine; Concept of the 

National Law Enforcement Program "Construction and reconstruction of state border"; requirements for 

gradual development of border agency, providing modern equipment guard units integrated technical 

means of border protection that will provide adequate current threats to national security border control 

areas, including land.Technical reequipment of the border guard units is the most important task of border 

security system that requires taking into account the principle of homeostasis, primarily in the interests of 

state security in the border area. 

Today one of the promising directions of development of engineering controls, with the aim of 

continuous coverage of the situation at the state border and timely response to its changes is to improve the 

technical means of border protection as the only reliable source of information about violations at the state 

border.Legal documents defined tasks to ensure effective implementation of the security policy for the 

protection of borders and border protection, set long-term prospects for the development of health and 

engineering arrangement of the state border of Ukraine and made planning on saturation technical means 

border to provide a continuous zone of detection and monitoring of the state border. In particular, the 

deployment of integrated network towers equipped with radar means for creating a continuous area 

monitoring the water areas of the rivers Dniester and Danube; deployment of two posts of technical 

surveillance on both banks of the Dnieper River border, equipped with radar surveillance; creation of the 

park electronic remote control ground terrain from various sensors, radar and optical-electronic 

surveillance; the purchase of 68 units of mobile military units of surveillance based on Doppler radar . 

Complex portable Doppler radar (RLS) type ELTA EL/M-2129, production of Israel that are installed 

on towers up to 60 meters are the main means of detecting moving objects in areas Podolsky and Belgorod-

Dniester border guard units optic system electronic surveillance (SEU). 

To achieve the goal of the article the author analyzes the smuggling activities as a threat to state 

security in the border area; analysis of the characteristics of Doppler radar units border; Analysis of 

meteorological conditions in the area of border security, namely the impact of hydrometeors, especially rain 

and fog, which reduces the detection range PJIC; analysis of assessment methods radar detection range 

when exposed hydrometeors. 

The most promising of these methods, namely graphic-analytical, method of successive 

approximations and analytical methods, the latter provides accurate analytical solutions. The most 

promising analytical method for determining the exact distance at which the range of the equation can be 

derived using a relatively new feature Lambert, which is an effective means of solution of transcendental 

equations. 

Keywords: detection range, the radar station. 
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УДК 621.396                                                                                    Бондаренко Т.В. (ВІТІ) 

к.т.н. Лєнков Є.С. (ВІТІ) 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  

ЗА СТАНОМ З ФІКСОВАНОЮ ТА АДАПТОВАНОЮ ПЕРІОДИЧНІСТЮ 

КОНТРОЛЮ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ОЗБРОЄННЯ 

 
У статті представлена імітаційно-статистична модель, яка призначена для 

прогнозування показників надійності і вартості експлуатації складного технічного об'єкта 

озброєння, що залежать від параметрів обраної стратегії. В ІСМ реалізовані алгоритми імітації 

процесів ТО для двох варіантів стратегій: з постійною періодичністю контролю та з 

адаптивною періодичністю контролю. Режим моделювання регламентованого ТО введений з 

метою забезпечення повноти аналізу можливих стратегій ТО проектованого об'єкта і 

прогнозування можливого виграшу в надійності і вартості експлуатації об'єкта за рахунок 

застосування наведених стратегій. 

Методична точність моделі визначається наступними факторами: вихідної надійністю 

об'єкта; кількістю реалізацій (тривалістю) моделювання; заданою тривалістю експлуатації 

об'єкта. 

Ключові слова: моделювання, технічне обслуговування, складні технічні засоби озброєння. 

 

Вступ та постановка задачі. Складні технічні об'єкти озброєння відносяться до класу 

відновлюваних об'єктів тривалого багаторазового застосування. Вони, як правило, є дорогими 

і вимагають значних витрат на їх експлуатацію. Від рівня безвідмовності таких об'єктів 

залежить обороноздатність держави, економічна безпека та життя людей. Для забезпечення 

необхідного рівня безвідмовності в процесі їх експлуатації зазвичай проводиться технічне 

обслуговування (ТО). 

Характерною особливістю складних технічних об'єктів є наявність в їх складі великої 

кількості різнотипних комплектуючих елементів, які мають різний рівень надійності, різні 

закономірності процесів їх зносу, старіння та деградації. Ця особливість вимагає більш 

тонкого підходу до організації і планування ТО в процесі їх експлуатації. 

Саме тому в даній статті поставлена задача моделювання процесів технічного 

обслуговування за станом з фіксованою та адаптованою періодичністю контролю складних 

засобів озброєння. 

Модель з фіксованою періодичністю. Зміст ТО за станом (ТОС) з фіксованою 

періодичністю контролю полягає в тому, що проводиться вимірювання визначальних 

параметрів всіх елементів, які потенційно підлягають обслуговуванню. В разі, коли виміряне 

значення нормованого визначального параметра )(tu
i

 перевищує задане значення рівня 
i

u
то

, 

проводиться відновлення (заміна) i-го елементу.  

Для моделювання відмов ми використовуємо DN-розподілу, що по своїй суті є 

імовірнісною фізичною моделлю (ІФ) відмов [1,2]. Це означає, що кожна відмова 

інтерпретується як подія, що полягає у виході визначального параметра елемента за допустимі 

межі (значення нормованого визначального параметру )(tu
i

 досягло значення 1). Якщо 

припустити, що середній ресурс елемента лінійно убуває у часі (таке припущення покладено 

в основу ВФ-моделі), то величина середнього залишкового ресурсу в довільний момент часу t 

дорівнює 

 

tTtR
ii


ср
)( ,                                                           (1) 

де 
i

T
ср

 - середня наробіток до відмови i-го елементу. 

Якщо в процесі моделювання нам відомо, що відмова i-го елементу відбувається в 

момент часу 
i

t  (це запланований час відмов), то залишковий ресурс i-го елементу в момент 

часу t визначається виразом 
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tttR
ii
)( .                                                              (2) 

Величина )(tR
i

 в даному випадку є випадковою реалізацією залишкового ресурсу, який 

можна поставити у відповідність значенню нормованого визначального параметра, величину 

якого можна визначити наступним чином: 

 

 

i

i

i
R

tR
tu

0

)(
1)(  ,                                                            (3) 

де 
i

R
0

 - випадкова реалізація повного ресурсу i-го елементу, величина якого дорівнює 

iii
tttR

00
)(  .                                                                (4) 

 

З урахуванням (2) і (4) замість (3) можна визначити: 

 

ii

i

i
tt

tt
tu

0

0
)(




 ,                                                              (5) 

 

де t – поточний час контролю; 

i
t

0
- час останньої відмови i-го елементу; 

i
t  - запланований час відмови i-го елементу. 

Умова досягнення визначальним параметром )(tu
i

 заданого рівня 
i

u
то

 в такому випадку 

запишеться у вигляді наступного рівняння: 

 

)(
0то0 iiii

ttutt  .                                                     (6) 

 

Якщо допустимий елемент є резервованої групою елементів, то ступінь близькості групи 

до стану відмови визначається виразом: 

 

i

i

i
n

tn
tu

)(
)(

р
 ,                                                               (7) 

 

де 
i

n  - кількість елементів в резервованої групі; 

)(
р

tn
i

- кількість працездатних елементів в резервованої групі в момент часу t.  

Структурна схема алгоритму моделювання ТО зображена на рис. 1, алгоритм 

виконується в поточний момент модельного часу t, є часом контролю з фіксованою 

періодичністю 
к

T .  

Оператори 1, 7 та 8 утворюють цикл, в якому проводиться перебір номерів потенційно 

обслуговуваних елементів. В операторі 1 одночасно ініціалізуються змінні 
то

  та 
то

C , в яких 

будуть формуватися значення тривалості і вартості. 

Оператор 2 імітує вимірювання визначального параметра i-го елементу. Програмно 

виміряне значення параметра )(tu
i

 визначається виразом (5) чи (7). 
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Рис. 1. Алгоритм моделювання ТОС з фіксованою періодичністю контролю 

 

Оператор 3 перевіряє умову досягнення визначальним параметром )(tu
i

 рівня ТО 
i

u
то

 

(перевіряється виконання нерівності 
ii

utu
то

)(  ). Якщо умова виконується, управління 

передається операторам 4-6. Оператор 4 імітує відновлення (заміну) i-го елементу.  

Генерується нова величина випадкового напрацювання до відмови, визначається нове 

значення запланованого часу відмови i-го елементу і отримане значення 
i

t  зберігається в 

календарі подій. Якщо елемент являє собою резервированну групу або послідовне з'єднання 

однотипних елементів, то оновлюється вся група. 

Оператор 5 запам’ятовує час останнього відновлення i-го елементу 
i

t
0

. 

Оператор 6 здійснює накопичення даних в змінних 
то

  і 
то

C : 

 

iii P замзамтотото  ; 

iii
CPCCC

замзамтотото
  .    (8) 

Вихід

4

Вимірювання, що 
визначають 
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то

i
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i:=i+1;
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Оператор 9 завершує формування значень тривалості ТО 
то

  і вартості ТО 
то

C  шляхом 

додавання до цих значень витрат часу та вартості на діагностування при проведенні ТО. 

Розглянутий алгоритм реалізує основний алгоритм імітаційно-статистична модель (ІСМ) у 

разі ТОС з фіксованою періодичністю контролю [3,4]. Результатом виконання такого 

алгоритму є наступне: 

1. Дія – перепланування моментів часу відмов елементів, які зазнали ТО. 

2. Інформація – тривалість ТО 
то

  та витрати на ТО 
то

C . 

Модель з адаптивною зміною періодичності контролю. Ідея ТОС з адаптивною 

зміною періодичності контролю полягає в наступному. У процесі експлуатації об'єкта 

проводиться накопичення і запам'ятовування інформації про властивості визначальних 

параметрів елементів. В якості основної характеристики визначального параметра )(tu
i

 

визначається середня швидкість деградації параметру )(ta
i

, що виміряна в момент часу t: 

 

i

iii
i

tt

tutu
ta

0

0 )()(
)(




 ,                                                       (9) 

де )(tui  та )( 0 ii tu  - значення визначального параметра i-го елементу в моменти часу t та 

i
t

0
 відповідно; 

i
t

0
 - момент часу останнього відновлення (заміни) i-го елементу. 

Будемо вважати, що як при відновленні, так і при ТО відбувається повне відновлення 

елемента, тобто )( 0 ii tu = 0. 

Передбачається, що в технічному об'єкті є вбудована автоматизована система контролю, 

засобами якої здійснюється вимірювання визначальних параметрів )(tui , обчислюються 

оцінки середньої швидкості деградації параметрів )(~ tai  і збереження цих оцінок в 

довготривалій пам'яті системи. Оцінка )(~
ki ta  в деякий k-й момент часу виміру i-го параметра 

обчислюється за формулою експоненційного згладжування [5]: 

 

)()1()(~)(~
1 kikiki tatata   ,                                          (10) 

 

де )(~
1ki ta  - оцінка швидкості, одержана в момент часу 

1k
t ; 

)(
ki

ta  - поточне значення середньої швидкості деградації i-го параметру, змінене в 

момент часу 
k

t ; 

  - постійна згладжування ( ]1,0[ ). Чим більше величина  , тим більша вага надається 

прогнозованим (апріорним) значенням швидкості деградації визначальних параметрів. 

Величина )( ki ta  обчислюється за вимірюваною в момент часу значення визначального 

параметра )(
ki

tu  за формулою: 

 

)/()()( 0 ikkiki tttuta  .                                                         (11) 

В процесі експлуатації, за накопиченням статистики, оцінка )(~ tai  наближається до 

істинного значення середньої швидкості деградації i-го параметр, що відповідає реальному 

рівню безвідмовності i-го елементу. 

З урахуванням того, що ми використовуємо модель DN-розподілу, для оцінки )(~ tai  

можна записати: 
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 )(
~

/1)(~
ср tTta ii  ,                                                     (12) 

де )(
~
ср tT i  - оцінка середнього наробітку до відмови i-го елемента, що визначається за 

накопиченої інформації вимірювань визначального параметра. 

Чим тривалішою буде експлуатація об'єкта, тим ближче оцінка )(
~
ср tT i  буде наближатися 

до її істиного значення. Динамічно визначаємі оцінки )(
~
ср tT i  приймаються як прогноз на 

майбутній період часу >t. За отриманими оцінками середнього напрацювання до відмови 

елементів )(
~
ср tT i  можна розрахувати прогнозовану оцінку середнього наробітку до відмови 

об'єкта )(
~
ср tT . З урахуванням того, що використовується модель DN-розподілу наробітку до 

відмови, величина )(
~
ср tT  може бути розрахована як наведено у [5]. Наприклад, якщо всі 

елементи об'єкта з'єднані в сенсі надійності послідовно, то величина )(
~
ср tT  розраховується за 

виразом: 

 





n

i i tT
tT

1 ср
ср

)(
~

1
1)(

~
,                                                              (13) 

 

де n – кількість елементів об'єкта. 

Якщо в поточний момент часу 
k

t  була одержана оцінка )(
~
ср tT , тоді час до слідуючого 

ТО 
то

~
T  визначається за виразом: 

 

)(
~

)(
~~

сртото kk tTtTT  ,        (14) 

де   - коефіцієнт випередження, оптимальна величина якого визначається в результаті 

моделювання. 

Шляхом вибору величини коефіцієнта   оптимізуються витрати на експлуатацію та 

забезпечення необхідного рівня безвідмовності об'єкта. 

На рис. 2 зображена структурна схема алгоритму, яким моделюється розглянутий процес 

з адаптивною зміною періодичності контролю.  

Структура цього алгоритму в цілому така ж, як і у алгоритму моделювання з фіксованою 

періодичністю контролю (рис.1). Тому розглянемо тільки оператори, відмінні від операторів 

алгоритму рис. 3.6. 

Оператор 3 визначає виміряне поточне значення середньої швидкості деградації 

визначального параметра i-го елемента )(ta
i

 за формулою (11).  

Оператор 8 виробляє обчислення нового значення накопиченої оцінки )(~ ta
i

 за 

формулою (12). Одержане нове значення )(~ ta
i

 збергається в довготривалої пам'яті системи. 

Оператор 12 проводить розрахунок часу до наступного ТО за формулою (14). 
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Рис. 2. Алгоритм моделювання ТОС з адаптивними змінами періодичності контролю 

 

Далі слід перейти до моделювання процесу регламентованого ТО. Суть стратегії 

регламентованого ТО полягає у тому, що проводяться в заздалегідь заплановані моменти часу 

з заданим фіксованим обсягом робіт. При цьому терміни та обсяг робіт ТО не залежать від 

фактичного технічного стану об'єкта. Таке моделювання буде здійснено у подальшому.  

Висновки. 

1. Розроблена ІСМ, призначена для прогнозування показників надійності і вартості 

експлуатації складного технічного об'єкта озброєння, що залежать від параметрів обраної 

стратегії. В ній реалізовані алгоритми імітації процесів ТО для двох варіантів стратегій: 

- ТОС з постійною періодичністю контролю; 

- ТОС з адаптивно періодичністю контролю; 

2. Режим моделювання регламентованого ТО введений з метою забезпечення повноти 

аналізу можливих стратегій ТО проектованого об'єкта і прогнозування можливого виграшу в 

надійності і вартості експлуатації об'єкта за рахунок застосування наведенихстратегій ТОС. 

3. Методична точність ІСМ визначається наступними факторами: 

- вихідної надійністю об'єкта (заданими показниками надійності елементів); 

- кількість реалізацій (тривалістю) моделювання; 

- заданою тривалістю експлуатації об'єкта. 

4. З наведених факторів найбільш істотним є перший. У більшості практично цікавих 

випадків відносна помилка результатів моделювання не перевищує 10-20%. 
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Бондаренко Т.В., к.т.н. Ленков Е.С. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯПО СОСТОЯНИЮ 

С ФИКСИРОВАННОЙ И АДАПТИРОВАННОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЮ КОНТРОЛЯ 

СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВООРУЖЕНИЯ 
 

В статье представлена имитационно-статистическая модель, которая предназначена для 

прогнозирования показателей надежности и стоимости эксплуатации сложного технического 

объекта вооружения, которые зависят от параметров выбранной стратегии. В ИСМ 

реализованы алгоритмы имитации процессов для двух вариантов стратегий: с постоянной 

периодичностью контроля и с адаптивной периодичностью контроля. Режим моделирования 

регламентированного ТО введен с целью обеспечения полноты анализа возможных стратегий ТО 

проектируемого объекта и прогнозирования возможного выигрыша в надежности и стоимости 

эксплуатации объекта за счет применения следующих стратегий. 
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Методическая точность модели определяется следующими факторами: исходной 

надежностью объекта; количеством реализаций (продолжительностью) моделирование; 

заданной продолжительности эксплуатации объекта. 

Ключевые слова: моделирование, техническое обслуживание, сложные технические 

средства вооружения. 
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MODELING OF MAINTENANCE AS FIXED PERIODICITY AND ADAPTED CONTROL 

OF WEAPONS COMPLEX TECHNICAL 

 

The article presents a simulation-statistical model, which is intended for forecasting of indicators of 

reliability and cost of maintenance of complex technical object weapons, which depend on the parameters 

of the chosen strategy. In IMS implemented algorithms simulate processes of two options strategies: with 

constant frequency control, and adaptive frequency control. The simulation mode is regulated by THE 

entered to ensure completeness of the analysis of the possible strategies THAT the designed object and 

predicting the possible gain in reliability and cost of operation of the facility through the use of the following 

strategies. 

Methodological accuracy of the model is determined by the following factors: source reliability 

facility; a number of implementations (duration) simulation; given the duration of operation of the facility. 

Keywords: modeling, maintenance, complex technical weapons. 
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УТОЧНЕНИЙ РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ БЕЗВІДМОВНОСТІ СКЛАДНИХ 

ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ З УРАХУВАННЯМ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА КРАЇНИ 

ВИРОБНИКА ЕЛЕМЕНТНОЇ БАЗИ 

 
У статті проведений аналіз типових задач надійності та можливість їх вирішення із 

застосуванням різних математичних моделей. Встановлено, що дифузні розподіли мають 

переваги перед іншими математичними моделями надійності. Розглянуті загальні математичні 

моделі визначення інтенсивності відмови невідновлювальних елементів виробництва різних країн 

світу. Запропонована уточнена методика розрахунку показників безвідмовності складного 

об’єкту (системи) або їх складових частин з урахуванням умов експлуатації даного об’єкту. В 

якості математичної моделі безвідмовності запропоновано використовувати дифузний 

немонотонний розподіл (DN– розподіл). 

Ключові слова: процеси деградації, імовірність безвідмовної роботи, середній час наробітку 

до відмови. 

 

Вступ. Сучасний техногенний світ висуває багато вимог щодо безпечного використання 

різноманітних складних технічних об’єктів, у тому числі і об’єктів критичної інфраструктури, 

від яких залежить життя та добробут людства. В більшості, безпечна робота таких об’єктів 

залежить від надійної роботи складних електронних та радіоелектронних систем. В свою 

чергу, надійне функціонування таких систем забезпечується якісною роботою системи 

технічного обслуговування і ремонту (ТОіР).  

Показники надійності та вартості експлуатації об’єктів залежать від властивостей 
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безвідмовності та ремонтопридатності самого об’єкта, а також від параметрів системи ТОіР. 

Таким чином, існує загальна проблема оптимізації характеристик надійності об’єкту в цілому, 

а також параметрів самої системи ТОіР. Для розв’язання загальної проблеми необхідно 

вирішити низку часткових задач, однією з яких є розробка методики автоматичного 

визначення показників безвідмовності конкретного об’єкту у цілому та його складових частин. 

Дані показники, у подальшому, необхідні для прогнозування показників безвідновності 

об’єкту в різні моменти часу його експлуатації для вибору оптимальної стратегії проведення 

технічного обслуговування (ТО). 

Відомо, що розрахунок показників надійності спирається на певну математичну модель. 

З однопараметричних моделей безвідмовності, на сьогоднішній час, найбільше 

розповсюдження отримала модель експоненціального розподілу. З двопараметричних 

моделей найчастіше використовуються розподіли Вейбула та логарифмічно-нормальний 

розподіл, менше – нормальний, гамма та альфа розподіли. Загальноприйнято використовувати 

експоненціальний розподіл для рішення задач надійності електронних виробів, а зазначені 

двопараметричні розподіли – для механічних систем. Розрахунок показників надійності з 

використанням однопараметричного експоненціального розподілу з одного боку спрощує 

рішення задач надійності, з другого – накладає на модель ряд суттєвих обмежень та робить її 

досить грубо наближеною. Експоненціальний розподіл не враховує старіння та знос виробів, 

має максимальну інтенсивність відмов в момент включення, що відповідає низькій технології 

та якості виготовлення елементної бази. Ще один недолік експоненціального розподілу 

проявляється при рішенні задач довгострокового прогнозу. Прогноз середнього ресурсу 

високонадійних виробів електронної техніки або прогноз гама-процентного ресурсу для дуже 

малих рівнів імовірності відмови, відрізняється від прогнозу з використанням більш 

адекватних двопараметричних моделей в 50-100 і більше разів, а оцінка середнього наробітку 

до відмови, при використанні експоненціального розподілу, занижується в n  разів, де n – 

число елементів в об’єкті дослідження (при представлені об’єкта послідовною структурною 

схемою надійності) [1–4]. 

Таким чином, необхідно використовувати такі математичні моделі надійності, які 

враховують фізичні процеси, що відбуваються в елементах радіоелектронного об’єкту та 

призводять до його відмови.  

Постановка завдання. В статті запропонована удосконалена методика розрахунку 

показників безвідмовності скрадного електронного (радіоелектронного) об’єкту та його 

складових частин з урахуванням експлуатаційних умов на основі DN – розподілу. 

Удосконалення стосується визначення моделі експлуатаційної інтенсивності відмови 

елементу та поправочного коефіцієнту інтенсивності відмови. 

Основний зміст. Природа як раптових та поступових відмов одна і та ж – це результат 

деградаційних процесів, які протікають у любому об’єкті під час експлуатації, зберігання та 

випробуванні. 

Проаналізувавши фізичні процеси, які протікають у радіоелектронних елементах, 

причини та механізми відмов можна дійти наступних висновків: 

– більшість фізико-хімічних процесів деградації є термічно активними, тобто 

характеризуються певним значенням енергії активації та залежать від температури; 

– зміна у часі значень визначаючих параметрів процесу деградації можуть мати 

монотонний або немонотонний характер. Відомо, що реалізації процесів старіння, 

зношування, втомленосних руйнувань мають монотонний характер. Реалізації процесів 

деградації, які мають електричну природу (електронна міграція, електрохімічна корозія, 

електроліз, пробій діелектриків та ін.) мають немонотонний характер [5]; 

– відмови елементів є випадковими подіями, які є наслідком протікання різноманітних 

стохастичних процесів деградації, більшість з яких є термоактивними. В основі даних процесів 

деградації лежать перетворення теплової енергії в результаті броунівського руху. В свою чергу 

броунівський рух є марковським процесом дифузного типу, тому процеси деградації можна 
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апроксимувати неперервним марковським процесом дифузного типу [5]. 

З вищезазначеного випливає, що до вибору математичної моделі безвідмовності 

необхідно використовувати імовірнісно-фізичний підхід. Сутність даного методу полягає в 

тому, що він безпосередньо встановлює зв'язок імовірності досягнення граничного рівня з 

фізичним визначальним параметром, тобто зв’язує значення імовірності відмови і фізичного 

параметра, який цю відмову визвав. Функція розподілу наробітку до відмови є функцією 

деяких статистичних характеристик об’єкту або процесу деградації. Під визначальним 

параметром розуміємо «первинні» фізичні параметри, перевищення якими граничних значень 

призводить до відмови. Функціональні параметри, в більшості випадків, є «вторинними» 

характеристиками. 

Після аналізу типових задач надійності, відповідно до [6], та можливості їх вирішення із 

застосуванням різних математичних моделей можна навести наступну таблицю 1. 

Таблиця 1 

Задачі надійності 
Моделі відмов (розподіли) 

DN DM E W LN A 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Розрахунок безвідмовності невідновлювальних і 

нерезервованих електронних систем 
+ + + + - - 

2. Розрахунок безвідмовності невідновлювальних і 

резервованих електронних систем 
+ + - + - - 

3. Розрахунок безвідмовності відновлювальних, 

нерезервованих електронних систем 
+ - + - - - 

4. Розрахунок безвідмовності відновлювальних, 

резервованих електронних систем 
+ - - - - - 

5. Розрахунок норм запасних частин електронних 

систем 
+ + + - - - 

6. Розрахунок показників довговічності 

невідновлювальних електронних систем 
+ + + + - - 

7. Розрахунок показників довговічності 

відновлюваних електронних систем 
+ - + - - - 

8. Розрахунок коефіцієнта готовності + + + - - - 

9. Розрахунок коефіцієнта оперативної готовності + - + - - - 

10. Розрахунок показників надійності (середнього і 

гамма-відсоткового ресурсу, імовірності 

безвідмовної роботи) механічних елементів на основі 

характеристик міцності й навантаження 

+ +   +  

11. Розрахунок безвідмовності невідновлювальних і 

нерезервованих механічних систем 

+ + - + - - 

12. Розрахунок безвідмовності невідновлювальних і 

резервованих механічних систем 

+ + - + - - 

13. Розрахунок безвідмовності відновлюваних і 

нерезервованих механічних систем 

+ - - - - - 

14. Розрахунок безвідмовності відновлюваних і 

резервованих механічних систем 
+ - - - - - 

15. Розрахунок довговічності механічних систем + + - - - - 

16. Розрахунок норми запасних частин механічних 

систем 
+ + - - - - 

17. Планування визначальних випробувань на 

надійність 
+ + + + + + 
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18. Обробка результатів випробувань і отримання 

оцінок показників надійності при цензурованих 

вибірках 

+ + + + + + 

19. Планування контролю середніх показників 

надійності 
+ + + + + + 

20 Планування контролю гамма-відсоткових 

показників надійності 
+ + + + + - 

21. Планування контролю ймовірності безвідмовної 

роботи 
+ + + + + - 

22. Планування контролю коефіцієнта готовності + + + - - - 

23. Планування прискорених (форсованих) 

випробувань на надійність 
+ + - - - + 

24. Оцінка показників надійності з урахуванням 

апріорної інформації за результатами випробувань 

одиничних зразків 

+ +    + 

25. Оцінка показників надійності (параметричної 

надійності) об'єктів в умовах відсутності відмов 
+ + - - - + 

З точки зору розрахунку показників безвідмовності, найбільш простим є експоненційний 

розподіл (Е) та нормальний розподіл, а найбільш складним – альфа розподіл (А) та розподіл 

Вейбула (W). Функції логарифмічного нормального (LN) та дифузних розподілів (DN, DM), 

так само як і нормальний розподіл виражаються через табульовану функцію Лапласа, також є 

достатньо простими та відповідають вимогам інженерної практики [6]. 

Порівняльний аналіз математичних моделей безвідмовності показує, що усім вимогам 

(фізичність, адекватність, можливість розрахунку надійності, універсальність та практична 

придатність), які висуваються до моделей, дифузні розподіли мають переваги перед іншими 

математичними моделями. 

DM – розподіл. Для компонентів технічних систем, у складі яких є електромеханічні та 

механічні елементи (контакти реле та роз’ємів, ковзаючи електричні контакти, підшипники, 

зубчасті передачі та ін. ) домінуючими, з точки зору працездатності, є механічні процеси 

деградації. 

Процес деградації механічних об’єктів внаслідок незворотності процесів руйнування 

(механічного зносу, втоми) необхідно розглядати як процес з монотонними реалізаціями. 

Щільність розподілу наробітку до відмови визначається за виразом: 
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де: Ф – функція нормованого нормального розподілу; µ – параметр масштабу (значення 

якого дорівнює зворотному значенню середньої швидкості процесу деградації); v – параметр 

форми - коефіцієнт варіації процесу деградації (швидкості деградації). 

DN – розподіл. Процеси деградації електронних об’єктів поряд з монотонними 

реалізаціями (механічне руйнування) внаслідок електричних явищ мають і немонотонні 

реалізації. Таким чином, процес деградації таких елементів необхідно розглядати як процес з 

немонотонними реалізаціями. 

При даному розподілі, щільність розподілу наробітку до відмови визначається за 

виразом:  
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за виразом:  
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Математична модель безвідмовності об’єкту в цілому визначається тільки типом 

математичних моделей безвідмовності його елементів.  

Також, показники безвідмовності складного об’єкту залежать від обраної структурної 

схеми надійності (ССН). Дана залежність простежується через значення µ та v. Відповідно до 

[5], розрахункові оцінки параметру масштабу та параметру форми для DN-розподілу 

визначаються згідно таблиці 2. 

Таблиця 2 

Тип 

структури 

Граничне 

значення 

параметр масштабу – µ параметр форми – v. 

ССН-1 1 




N

i i

i

T

n

1
2

0

1  2

1

1

2
0

1

2
0

2
0 
















N

i
ii

N

i
iii TnTvn  

ССН-2 n nT0  nv0  

ССН-3 n-k+1 nknT )1(0   )1(0  knv  

ССН-4 2 52 0T  20v  

ССН-5 r+1 )1(0 rT  10 rv  

де ССН є різновидами структурних схем надійності, а саме: 

– ССН-1 – об’єкт складається з послідовно з’єднаних елементів N типів по ,Nini 1  ,   

елементів кожного типу. Відмова любого з елементів призводить до відмови об’єкту в цілому 

(послідовна ССН); 

– ССН-2 – об’єкт складається з n паралельно з’єднаних однотипних елементів, а відмова 

об’єкту відбувається при відмові усіх елементів; 

– ССН-3 – об’єкт складається з n паралельно з’єднаних однотипних елементів, при цьому 

мінімальне число працездатних елементів (структура типу “k” з “n”), відмова об’єкту 

відбувається при відмові 1 kn  елементів; 

– ССН-4 – об’єкт складається з п’яти однотипних елементів, які з’єднані по мостовій 

схемі; 

– ССН-5 – об’єкт складається з r резервних елементів, які перебувають у 

ненавантаженому режимі [5]. 

При розрахунку показників надійності, структури ССН-2–ССН-5, вважається, що усі 

елементи рівнонадійні, при ССН-2 значення граничного параметру прийняте за 2, але можливі 

випадки, коли відмова 2-х елементів не призводить до відмови об’єкту в цілому. 

Під граничним значенням вважається граничне значення обраного нормованого 

визначального параметра. 

При розрахунку показників безвідмовності радіоелектронних елементів, вихідним 

показником є відомі номінальні значення інтенсивностей відмов: )(   0 iнi t  – інтенсивність 

відмов і-го типу елементу, яке визначене при тривалості випробувань – нit  (значення нit  

відоме). Реальні значення, інтенсивностей відмов елементів істотно залежать від режимів 

навантаження й безлічі інших експлуатаційних факторів, які впливають на елементи, які 

використовуються у конкретній апаратурі. Такими експлуатаційними факторами є електричне 

навантаження, температура, вологість, тиск, радіація, вібрація й ін. 
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Фактичну інтенсивність відмов із врахуванням експлуатаційних факторів у загальному 

вигляді можна визначити згідно з виразом (1): 

iфактінiвібiрадiтискiволitiенiнiie tf   ..  .  .    .   0 0)()(    (1) 

де f  – узагальнене позначення факторів реальних умов експлуатації; i  - поправка на 

значення інтенсивності відмов, що враховує і-й фактор. 

На основі досліджень і досвіду експлуатації РЕТ [7] встановлено, що на надійність 

наземної апаратури найбільший вплив роблять два основних фактори: електричне 

навантаження і температура, тому інтенсивність відмов визначається: 

itiенiнiнie ttk 0   0
0

 )(),(  .                                           (2) 

Якщо ввести відносний коефіцієнт ),( 0tkнi , який являє собою відносну залежність 

інтенсивностей відмов від коефіцієнта навантаження та температури, то експлуатаційну 

інтенсивність відмов може бути визначена: 

)(),(),(   0
00

 iнiнiнie ttktk  ,                                           (3) 

)(   0 iнi t  визначене при 1нк  та температурі Ct 00 20 . В довідковій  літературі, 

коефіцієнти ),( 0tkнi  задані у вигляді графіків. 

Вираз (3), являє собою найпростішу модель по визначенню значення інтенсивності 

відмови елемента при врахуванні експлуатаційних факторів. 

При необхідності визначення інтенсивностей відмов елементів з більшою точністю 

необхідно використовувати інші моделі. 

Моделі експлуатаційної безвідмовності елементів виробництва країн СНД 

Значення експлуатаційної інтенсивності відмов )( нe t  більшості груп елементів 

розраховується по моделі (4): 





m

j
jннe Ktt

1
0 )()(                                                           (4) 

де jK  – коефіцієнти, що враховують зміни експлуатаційної інтенсивності відмов в 

залежності від різних факторів, m  – кількість факторів, що враховуються. 

Для окремих груп складних радіоелектронних елементів, сумарний потік відмов яких 

складається з незалежних потоків відмов складових частин, модель розрахунку інтенсивності 

відмов визначається виразом: 
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  ,                         (5) 

де )( 0 нk t  – вихідна інтенсивність відмов k -ї складової частини елемента nk ,1 ; n – 

кількість складових частин елементу; k
jK  – коефіцієнт, що враховує вплив k -го фактору на j

-ту складову частину елемента. У виразі (5) припускається, що частини елементу можуть мати 

різні значення коефіцієнтів, які враховують вплив одного і того ж параметру [8].  

Експлуатаційну інтенсивність відмов усіх радіоелектронних елементів, окрім елементів 

комутації, реле та плат зі наскрізними металізованими отворами, можна визначити за 

формулою (4), а останніх за формулою (5) [8]. Значення складових для виразів (4, 5) можна 

знайти у літературі [8–10]. 

Моделі експлуатаційної безвідмовності елементів виробництва не країн СНД  

Моделі визначення експлуатаційної інтенсивності відмов елементів іноземного 

виробництва, по своєї суті не відрізняються від моделей, що описуються виразами (4, 5). 

Відмінність полягає лише в тому, для яких класів елементів необхідно застосовувати модель 
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(4), а для яких (5) та які значення приймають коефіцієнти k
jK . При аналізі зазначених моделей 

за основу були взяті довідники та стандарти США, Франції та Китаю [8, 11-13]. Вибір тієї чи 

іншої моделі, із проаналізованих, наведено у таблиці 3. 

Таблиця 3 

Клас елементів Тип моделі 

Інтегральні мікросхеми 5 

Мікросхеми ПАХ (SAW) 4 

Напівпровідникові прилади 4 

Оптоелектронні прилади 4 

Резистори 4 

Ємності 4 

Значення складових виразів (4, 5), для елементів іноземного виробництва можна знайти 

у літературі [8, 11-13]. 

Відповідно до вищезазначеного, можна запропонувати методику визначення уточненого 

значення показників надійності об’єктів техніки або її складових частин. Вихідним 

параметром є )(   0 iнi t  – відомі номінальні значення інтенсивності відмови елементів. 

Уточнена методика розрахунку показників безвідмовності скрадного об’єкту та його 

складових частин з урахуванням експлуатаційних умов. 

1. Визначаємо значення середнього напрацювання до відмови iT  0  кожного елемента 

об’єкта дослідження з рівняння [5, 14]: 

0ln
 0

 0
2
 0

 0 
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ii
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aT

cbTT
T  

де: 2
 0 iiн vta  ; iнiнiiiнiiiн ttvvtvtb  

3
 

2
 0

2
 0  0

2
0 2)2ln(ln2  ; 2

 iнtс  ;  

iнt   – напрацювання (тривалість випробувань) якій відповідає значення i 0  (значення  

відоме); 

i 0  – інтенсивність відмов і-го типу елементу в режимах експлуатації (випробуваннях) 

(значення  відоме); 

iv  0  – коефіцієнт варіації напрацювання до відмови і-го типу елементу (параметр форми). 

2. Для кожного елементу визначаємо поправочний коефіцієнт інтенсивності відмов iK : 

– для елементів, математична модель яких визначається згідно виразу (4) 



m

j
ji KK

1

; 

– для елементів, математична модель яких визначається згідно виразу (5) 
)(
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 . 

3. Визначаємо наближене значення поправочного коефіцієнту середнього напрацювання 

до відмови iD  [5]: 
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4. Визначаємо уточнене значення середнього напрацювання до відмови 
уточн.
 0 iT  кожного 

елемента об’єкта дослідження  з рівняння: 

iii TDT  0
уточн.
 0  . 

5. Визначаємо уточнене значення середнього напрацювання до відмови об’єкту 

(системи) 
уточн.

0T :  
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in  – кількість елементів і-го типу в об’єкті; N – кількість типів елементів в об’єкті. 

6. Визначаємо параметр масштабу DN– розподілу: 
уточн.

0T . 

7. Визначаємо значення параметру форми DN– розподілу: 
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значення iv0  табульовані [5, таб.8.5.], або їх можна визначити з виразу:  
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де: ijv0  – коефіцієнт варіації j-го типа процесу деградації і-го елемента; 

ijP0  – долева участь варіації j-го типа процесу деградації у загальному процесі деградації 

і-го елемента; М – кількість процесів деградації і-го елемента. 

8. Визначаємо імовірність безвідмовної роботи об’єкта дослідження на певний час 

напрацювання t : 
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Висновки. В роботі проведений аналіз типових задач надійності та можливість їх 

вирішення із застосуванням різних математичних моделей. Встановлено, що дифузні 

розподіли мають переваги перед іншими математичними моделями надійності. Розглянуті 

загальні математичні моделі визначення інтенсивності відмови невідновлювальних елементів 

виробництва різних країн світу. Запропонована уточнена методика розрахунку показників 

безвідмовності скрадного об’єкту (системи) або їх складових частин з урахуванням умов 

експлуатації даного об’єкту. Запропонована методика дозволяє визначати показники 

надійності з більшою точністю, але потребує більше машинного часу, у порівнянні з 

методикою, яке не враховує умови експлуатації. В якості математичної моделі безвідмовності 

запропоновано використовувати дифузний немонотонний розподіл (DN– розподіл). 
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УТОЧНЕННЫЙ РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯМ БЕЗОТКАЗНОСТИ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТОВ С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СТРАНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ 

 
В статье проведен анализ типовых задач надежности и возможность их решения с 

применением различных математических моделей. Установлено, что диффузные распределения 

имеют преимущества перед другими математическими моделями надежности. Рассмотрены 

общие математические модели определения интенсивности отказа невосстанавливаемых 

элементов производства разных стран мира. Предложенная уточнена методика расчета 
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показателей безотказности сложного объекта (системы) или их составных частей с учетом 

условий эксплуатации данного объекта. В качестве математической модели безотказности 

предложено использовать диффузный немонотонные распределение (DN- распределение). 

Ключевые слова: процессы деградации, вероятность безотказной работы, среднее время 

наработки до отказа. 

Ph.D. Zhyrov G.B. 

REFINED CALCULATION OF RELIABILITY OF COMPLEX TECHNICAL OBJECTS IN 

VIEW OF CONDITIONS AND COUNTRY OF COMPONENTS 

 

The article analyzed the typical problems of reliability and the ability to solve using various 

mathematical models. Found that diffuse distribution have advantages over other mathematical models of 

reliability. The general mathematical model for determining failure rate non-renewable elements of 

production around the world. The proposed refined methodology calculation of reliability skradnoho object 

(system) or their parts to the conditions of operation of the facility. As a mathematical model of reliability 

suggested to use a diffuse distribution nonmonotone (DN- distribution). 

Keywords: degradation processes, probability uptime, mean time to failure operating time. 
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 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ЗА ДОПОМОГОЮ 

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ 

У підсумку проведеного аналізу доводиться актуальність розробки технології використання 

цифрових знаків. Дана робота присвячена аналізу стеганографічних методів, які забезпечують 

конфіденційність та цілісність прихованих даних. Також, було розглянуто особливості 

використання цих методів для захисту авторських прав і прихованого зв'язку. 

Було розглянуто особливості атак на стеганографічні системи, метою яких є руйнування 

або видалення цифрового водяного знака. Проаналізовано і наведено рекомендації із використання 

методів захисту від геометричних, криптографічних атак, а також атак на видалення 

цифрового водяного знака. Мета даного аналізу включає виявлення порушення безпеки або спроби 

порушення, які можуть нанести вразливість інформації, а також розглянемо класифікацію атак.  

Розвиток засобів і методів захисту інформаційних документів є досить актуальний 

завданням. Одним з основних елементів багатьох документів є малюнок. Захист авторських прав, 

захист торгової марки, протидія копіюванню та підробкам фотографій – одні з основних завдань 

захисту зображень. Недоліком існуючих методів є їх низька ефективність. Тому метою даної 

роботи є виявлення основних критеріїв ефективності застосування цифрових зображень в 

стеганографії, а також визначення основних методів її підвищення.  

Ключові слова: цифрова стеганографія, захист авторських прав, цифрові водяні знаки, 

атака, захист інформації. 

 

Вступ. Сучасні інформаційні технології, які формують захищені документи, 

розвиваються швидкими темпами. Є потреба створювати нові види захисту друкованих 

документів, оскільки засоби та методи фальсифікації стають все поширенішими. Сьогодні 
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фальсифіковані документи створюються новими більш технологічними методами, які 

максимально близькі до методів виготовлення оригіналу. З кожним роком технічні 

характеристики копіювальних апаратів стають досконалішими, тому потрібно розробляти нові 

методи захисту друкованих документів. Одним з ефективних та надійних способів є цифровий 

захист документів. 

Слово "стеганографія" в перекладі з грецької означає "таємнопис" Він може 

реалізуватися різними способами. В класичному випадку приховуване повідомлення 

вбудовується в деякий фізичний об'єкт, який не привертає уваги. Потім цей об'єкт відкрито 

передається адресату. 

На сьогодні через використання комп'ютерів в усіх життєвих сферах розвинулася 

комп'ютерна стеганографія, яка в основному використовує цифрову обробку сигналів. 

Визначено такі напрями комп'ютерної стеганографії: 

1. вбудовування інформації у фізичні об'єкти з метою її прихованої передачі для 

забезпечення конфіденційності; 

2. вбудовування цифрових водяних знаків (ЦВЗ) з метою підтвердження достовірності; 

3. вбудовування ідентифікаційних номерів та заголовків.   

Фізичний об'єкт, в який вбудовується прихована інформація, називається контейнером. 

Контейнер може бути заповнений і незаповнений. Як правило, контейнером є цифровий носій 

інформації, що має аналогову природу, зазвичай це – аудіофайли, відеофайли та нерухомі 

зображення. 

Стеганографія тісно пов'язана з криптографією, проте ці науки надають перевагу  різним 

підходам до захисту інформації. Зокрема криптографія приховує інформацію за допомогою 

операції шифрування, тобто наперед відомо, що в криптограмі міститься зашифрована 

інформація. В свою чергу стеганографія приховує факт наявності секретної інформації, тому 

заповнений контейнер не повинен відрізнятися від порожнього. Для підвищення захищеності 

інформації методи криптографії і стеганографії можуть поєднуватися. 

Стеганографія застосовує ЦВЗ, коли сторони обмінюються секретними повідомленнями, 

впровадженими в цифровий сигнал. Використовується як засіб захисту документів з 

фотографіями – паспортів, водійських посвідчень, кредитних карт з фотографіями. ЦВЗ можна 

також використовувати для виявлення потенційних піратів: під час продажу в зображення 

вбудовують інформацію про час продажу та інформацію про покупця. Ключовою відмінністю 

ЦВЗ від звичайного приховання інформації є наявність активного противника. Наприклад, 

використовуючи ЦВЗ для захисту авторського права, активний противник намагатиметься 

видалити чи змінити вбудовані ЦВЗ. Тому основною вимогою є стійкість вбудованих даних 

до атак. Таємність не є настільки важливою, як у прихованій комунікації. 

Постановка задачі. Головним завданням є дослідження сучасних методів захисту 

інформаційних ресурсів та виявлення їх недоліків. На основі проведеного аналізу, врахувати 

слабкі сторони існуючих способів захисту інформації для вдосконалення і формулювання 

покращеного методу. Основною особливістю якого буде вміння використання цифрових 

знаків та розроблення нових методів. Це дасть можливість підвищити якість систем захисту 

від несанкціонованих вторгнень. 
Загальні вимоги до стеганосистем ЦВЗ. Система ЦВЗ може бути представлена як 

комунікаційна система, що складається з трьох основних елементів: вбудування, 

комунікаційний канал та детектор. Інформація ЦВЗ вбудовується безпосередньо у сигнал, а не 

зашифровується у заголовок як це відбувається в інших техніках захисту. Вбудовування 

відбувається до відправлення сигналу у комунікаційний канал, вбудована інформація може 

бути розпізнана детектором. 

Методи нанесення ЦВЗ діляться на просторові та частотні. До першої групи можна 

віднести методи, які вбудовують біти ЦВЗ шляхом зміни абсолютних значень координат точок 

згідно з певним алгоритмом. До другої групи можна віднести методи вбудовування інформації 

в зображення шляхом його представлення у зміненій формі шляхом використання певного 

математичного перетворення. 
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До основних характеристик ЦВЗ можна віднести наступні: 

1. об‘єм (величина повідомлення що вноситься);  

2. оберненість (можливість видалити ЦВЗ з поміченого сигналу); 

3. прозорість (міра спотворення об‘єкта після вбудовування ЦВЗ).  

За надійністю ЦВЗ розрізняють: 

1. крихкі – при найменших модифікаціях повідомлення уже не можливо виявити; 

2. напів крихкі – ЦВЗ витримує незначні модифікації сигналу; 

3. надійні – протистоїть усім відомим видам атак. Присутність таких ЦВЗ у зображенні 

найлегше виявити, оскільки вони є найбільш об‘ємними. Саме такі ЦВЗ використовують для 

захисту від копіювання та ідентифікації.  

Одна з головних проблем у маркуванні 3D зображень це запобігання великій кількості 

різноманітних атак, що можуть бути застосовані до моделі. По причині більш складного 

представлення даних, атакам на 3D важче запобігти ніж атакам на картинки чи відео. 

Представлення поверхні моделі не є сукупністю значень як у випадку з аудіо, 2D 

зображеннями чи відео, а описується колекцією неорганізованих точок у трьох вимірному 

просторі з індивідуальними викривленнями та особливою топологією, визначеною 

з‘єднаннями між точками [1]. 

Для підвищення стійкості до спотворень часто застосовують кодування або 

використовують широкосмугові сигнали. Початкову обробку прихованого повідомлення 

робить прекодер. Важлива попередня обробка ЦВЗ - обчислення його узагальненого Фур'є - 

перетворення. Це підвищує завадостійкість. Первинну обробку часто виробляють з 

використанням ключа - для підвищення секретності. Потім водяний знак «вкладається» в 

контейнер. Тут використовуються особливості сприйняття зображень людиною. Очі людини 

подібні низькочастотному фільтру, який пропускає дрібні елементи зображення. Найменш 

помітні спотворення в високочастотної області зображень. Впровадження ЦВЗ також повинно 

враховувати властивості сприйняття людини.  

У багатьох стегосистемах для запису і зчитування ЦВЗ використовується ключ. Він може 

призначатися для обмеженого кола користувачів або ж бути секретним. Наприклад, ключ 

потрібен в DVD-плеєрах для можливості читання ними того, що міститься на дисках ЦВЗ. Як 

відомо, не існує таких стегосистем, в яких би при зчитуванні водяного знака була потрібна 

інша інформація, ніж при його запису. У більшості моделей стегосистем сигнал-контейнер 

можна розглянути як адитивний шум. При цьому завдання виявлення та зчитування 

стегоповідомлення вже не представляє складності, але не враховує двох факторів: 

невипадковість сигналу контейнера і запитів щодо збереження його якості. Облік цих 

параметрів дозволить будувати більш якісні стегосистеми. Для виявлення факту існування 

водяного знака та його зчитування використовуються спеціальні пристрої – стегодетектори 

[2].  

Система виявлення вторгнень. Система виявлення вторгнень отримує інформацію про 

комп’ютерну систему для виконання діагностики стану безпеки останньої. Мета полягає в 

тому, щоб виявити порушення безпеки або спроби порушення, відкриті уразливості, які 

можуть привести до потенційних порушень. 

Однією з основних частин системи є детектор, який обробляє інформацію, що надходить 

із комп’ютерної системи. Цей детектор може також запустити додаткові методи, так звані 

зонди для запуску процесу аудиту, наприклад, запиту номера версій для додатків, MAC-адрес 

пакета. Він використовує три види інформації: довгострокову інформацію, пов'язана з 

методом використовуваним для виявлення вторгнень (база даних атак), інформація про 

поточний стан системи та інформація про події, які відбуваються в системі. Роль детектора є 

усунення непотрібної інформації від аудиту. Після порівняння приймається рішення на основі 

оцінки ймовірності того, що ці дії або цей стан можна розглядатись, як симптоми вторгнення 

або уразливості. 
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Рис. 1. Схема системи виявлення вторгнень 

 

Для реалізації загроз порушники використовують атаки. Метою роботи є аналіз та 

класифікація атак, що можливі в стеганосистемах. Спочатку розглянемо загальні типи атак, 

що застосовуються до стеганосистем. Найпростішою з атак є суб'єктивна, яка полягає у 

визначенні за допомогою психовізуального спостереження та найпростішого аналізу 

заповненого контейнера наявності прихованого повідомлення у стегоконтейнері. Дана атака, 

як правило, здійснюється на першому етапі розкриття стеганосистеми та є ефективною лише 

в повністю незахищених стеганосистемах. 

Аналіз заповненого контейнера передбачає проведення таких дій: 

– виявлення прихованого повідомлення за зовнішніми ознаками; 

– спроба використати відомий алгоритм вбудовування до заповненого контейнера; 

– здійснення аналізу окремих ділянок контейнера або порівняння кількох заповнених 

контейнерів; 

– виділення прихованого повідомлення за відомим алгоритмом вбудовування, проте 

невідомим ключем. 

Активними атаками називаються будь-які модифікації контейнера з ЦВЗ. Вони можуть 

бути як природними (наприклад, пошкодження при передачі через канали зв’язку), так і 

спеціально задіяні зловмисниками, щоб вилучити водяні знаки [4]. 
 

При розробці алгоритмів мають враховуватись можливі модифікації контейнера. 

Оскільки в цій роботі розглядається тільки приховання ЦВЗ у зображення, то, відповідно, буде 

робитись акцент на пошкодженні зображень. Можна виділити наступні пошкодження: 

1. Зображення можуть піддаватись компресії (наприклад JPEG, TIFF, GIF, PNG). 

2. Геометричні перетворення: 

a. зсув зображення (translation); 

b. масштабування (scaling); 
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c. поворот (rotation); 

d. обрізка (cropping); 

3. Накладення шумів (як в частотну область зображення, так і в просторову). 

4. Зміна кольорової гами. 

Атаки, які видаляють цифрові водяні знаки. Цей тип атак використовує 

характеристику цифрового водяного знака у вигляді статистично описаного шуму. Очищення 

від шуму полягає у фільтрації сигналу з використанням різних статистичних критеріїв. 

Стиснення з втратами і очищення сигналів від шумів зменшують пропускну здатність каналу, 

особливо при наявності однорідних областей зображення, коефіцієнти перетворення яких 

можуть бути обнулені без помітного зниження якості відновленого зображення.  

Існує ефективна для високочастотного ЦВЗ атака перемодуляції, яка робить спробу 

обману декодера при виявленні водяних знаків. Останній передбачається шляхом порівняння 

фільтрованої версії зображення і заповненого контейнера, тому реальні ЦВЗ будуються так, 

щоб їх спектр відповідав спектру початкового зображення. Після віднімання високочастотної 

частини ЦВЗ низькочастотна залишається незмінною, що свідчить про наявність ЦВЗ в 

зображенні. В свою чергу, високочастотна складова скомпенсує низькочастотну і ЦВЗ не буде 

знайдений. Протидією цій атаці є виконання низькочастотної фільтрації. 

Ефективними також є атаки видалення ЦВЗ, які передбачають наявність великої 

кількості заповнених контейнерів з різними ЦВЗ або з різними ключами. Зокрема, при атаці 

усереднення атакуючий може одержати узагальнений цифровий водяний знак і відняти його 

від зображення. Атака змови передбачає розбиття різних заповнених контейнерів на частини, 

з яких створюється множина, на яку здійснюється атака. Із збільшенням кількості заповнених 

контейнерів у порушника збільшується можливість виявити ЦВЗ. Захистом від атаки змови є 

спеціальна побудова заповненого контейнера. Ще одна ефективна атака на ЦВЗ називається 

мозаїчною. При ній зображення розбивається на декілька частин таким чином, що цифровий 

водяний знак неможливо знайти [3]. 

Аналіз існуючих стеганографічних методів. Методи заміни в просторовій області. 

Класичним прикладом є метод заміни молодших біт (LSB- метод), який базується на тому, що 

молодші розряди графічних, аудіо і відео форматів несуть мало інформації і їх зміна практично 

не позначається на якості переданого зображення або звуку. Це дає можливість використання 

їх для кодування конфіденційної інформації. 

Основною перевагою даного методу є простота реалізації та можливість таємної 

передачі великого обсягу інформації. Однак шляхом введення додаткової інформації 

спотворюються статистичні характеристики файлу-контейнера і приховане повідомлення 

легко виявити за допомогою статистичних атак, таких як оцінка ентропії та коефіцієнтів 

кореляції. Для зниження компрометуючих ознак потрібна корекція статистичних 

характеристик. Недоліком методу є також його чутливість до операцій цифрової обробки: 

стиснення, застосування фільтрації, конвертації кольорів, геометричних перетворень, 

додаткового зашумлення та зміни формату контейнера [4]. 

У методах, що діють в частотній області дані приховуються у коефіцієнтах частотного 

представлення контейнера. Для цього найчастіше використовуються перетворення, які 

застосовуються у сучасних алгоритмах стиснення із втратами (дискретне косинусне 

перетворення в стандарті JPEG). Приховання інформації може проводитися як в початкове 

зображення, так і одночасно із здійсненням стиснення зображення-контейнера. Важливо, що 

стегосистеми, у яких враховані особливості алгоритму стиснення, є нечутливими до 

подальшої компресії контейнера. Також вони забезпечують більшу стійкість до геометричних 

перетворень і виявлення каналу передачі (порівняно з методом LSB), оскільки є можливість в 

широкому діапазоні варіювати якість стисненого зображення, що робить неможливим 

визначення походження спотворення. 

Широкосмугові методи. Суть даних методів полягає в розширенні смуги частот сигналу, 

до ширини спектру, значно більшої ніж це необхідно для передачі реальної інформації. Для 

розширення діапазону існують два способи: метод прямого розширення спектру, за 
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допомогою псевдо – випадкової послідовності, і метод стрибкоподібного налаштування 

частоти. При цьому корисна інформація розподіляється по всьому діапазону, тому при втраті 

сигналу в деяких смугах частот в інших смугах залишається достатньо інформації для її 

відновлення. Принцип дії широкосмугових методів схожий із завданнями, які вирішують 

стегосистеми, спробувати заховати секретне повідомлення в контейнері й ускладнити його 

виявлення. 

Оскільки сигнал, розподілений по всій смузі спектра, його важко виділити. Це є суттєвою 

превагою даних методів, як і стійкість до випадкових та умисних спотворень. Тому вони 

застосовуються в техніці зв'язку для забезпечення високої завадостійкості і складності 

процесу перехоплення та виявлення. Проте недоліком є можливість стегоаналізу за рахунок 

цифрової обробки з використанням шумопоглинаючих фільтрів. 

Статистичні методи приховують інформацію шляхом зміни деяких статистичних 

властивостей зображення. Наприклад, ідея алгоритму Patchwork базується на припущенні, що 

значення пікселів незалежні і однаково розподілені. При цьому генерується секретний ключ 

для ініціалізації генератора псевдовипадкових чисел, які вказують на місце в зображенні, куди 

вносяться біти водяного знака. Для цього у відповідності зі стегоключем вибирається n пар 

пікселів (bi,ci) у яких значення яскравості змінюється в такий спосіб: 

 

1,1  cicbib  ,                                                                  (1) 

)(
1

icibnSn
i

 
 .                                                               (2) 

 

Якщо Sn значно відрізняється від нуля, то приймається рішення про  наявність ЦВЗ. 

Такий метод забезпечує високу стійкість до операцій цифрової обробки. А наявність 

секретного ключа у широкосмугових та статистичних методах, що використовують 

псевдовипадкове кодування, підвищує їх надійність. 

Висновки. У даній статті розглянуто основні відомості про цифрові водяні знаки, схеми 

їх використання, основні характеристики. А також загальні вимоги до стеганосистем 

цифрових водяних знаків, що використовуються для стеганографічного захисту інформації, 

виділено їх основні характеристики, переваги й недоліки. В процесі досліджень було виявлено 

клас задач захисту, що можуть мати ефективне вирішення за допомогою методів цифрової 

стеганографії.  

Також здійснено аналіз системи виявлення вторгнень, мета якої виявити порушення 

безпеки або спроби порушення, відкриті вразливості, які можуть привести до потенційних 

порушень. Для захисту від криптографічних атак основну увагу потрібно приділити ключовій 

псевдовипадковій послідовності, згідно з якою вбудовується прихована інформація. 

Правильний вибір параметрів псевдовипадкової послідовності може значно підвищити 

стійкість стеганосистем до атак додавання шуму, стиснення та інших. Розглянуто різні існуючі 

стеганографічні методи, які на сьогоднішній день допомагають зробити інформацію більш 

захищеною. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Козлюк П. В. Розробка ефективного дискретного перетворення для потокової обробки / П. В. 

Козлюк// Прогресивні інформаційні технології в науці та освіті. Збірник наукових праць. – Вінниця: – 

2007. 

2. Напівпроводникові лазери з електронним накачуванням. Том 2. Активні середовища. Розробка 

приладів. Монографія / О.С. Гаркавенко, С.В. Лєнков, В.А. Мокрицький, В.В. Видолоб. – Одеса, 

Поліграф, 2006. -456 с. 
3. Грибунин В. Г. Цифровая стеганография / В. Г. Грибунин, И. Н. Оков, И. В. Туринцев. – М. : 

СОЛОН-Пресс, 2002. 



39 
 

4. Горпенюк А.Я., Стороженко А.О. Дослідження та порівняльний аналіз стеганографічних 

методів для впровадження даних у цифрові файли. Національний університет „Львівська  політехніка” 

– 2015. 

5. Кошкина Н. В. Обзор и классификация методов стеганоанализа / Н. В. Кошкина // УСиМ. – 

2015. № 3. – С. 3 – 12. 

6. Аграновский А. В. Стеганография, цифровые водяные знаки и стегоанализ / А. В. 

Аграновский, А. В. Балакин, В. Г. Грибунин. – М. : Вузовская книга, 2009. – 220 с. 

 

REFERENCES: 

1. Kozlyuk P. V. Rozrobka efektivnogo diskretnogo peretvorennya dlya potokovoyi obrobki / P. V. 

Kozlyuk// Progresivni informatsiyni tehnologiyi v nautsi ta osviti. Zbirnik naukovih prats. – Vinnitsya: – 2007. 

2. Napivprovodnykovi lazery z elektronnym nakachuvannjam. Tom 2. Aktyvni seredovyshha. Rozrobka 

pryladiv. Monografija / O.S. Garkavenko, S.V. Ljenkov, V.A. Mokryc'kyj, V.V. Vydolob. – Odesa, Poligraf, 

2006. -456 s. 

3. Gribunin V. G. Tsifrovaya steganografiya / V. G. Gribunin, I. N. Okov, I. V. Turintsev. – M. : 

SOLON-Press, 2002. 

4.Gorpenyuk A.Ya. Storozhenko A.O. Doslidzhennya ta porivnyalniy analiz steganografichnih metodiv 

dlya vprovadzhennya danih u tsifrovi fayli. Natsionalniy universitet „Lvivska politehnika” – 2015. 

5. Koshkina N. V. Obzor i klassifikatsiya metodov steganoanaliza / N. V. Koshkina // USiM. – 2015. 

№ 3. – S. 3 – 12. 

6. Agranovskiy A. V. Steganografiya, tsifrovye vodyanye znaki i stegoanaliz / A. V. Agranovskiy, A. 

V. Balakin, V. G. Gribunin. – M. : Vuzovskaya kniga, 2009. – 220 s 

 

Без рецензії. 

 

д.т.н., проф. Лєнков С.В., д.т.н., доц. Шкулипа П.А. 

Прухницкий В.И., к.т.н., доц. Красильников С.Р. 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЗАЩИТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА СРЕДСТВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ВОДЯНЫХ ЗНАКОВ 

 

По результатам проведенного анализа доказывается актуальность разработки технологии 

использования цифровых знаков. Данная работа посвящена анализу стеганографических методов, 

которые обеспечивают конфиденциальность и целостность скрытых данных. Также, были 

рассмотрены особенности использования этих методов для защиты авторских прав и скрытой 

связи. 

Были рассмотрены особенности атак на стеганографические системы, целью которых 

является разрушение или удаление цифрового водяного знака. Проанализированы и приведены 

рекомендации по использованию методов защиты от геометрических, криптографических атак, 

а также атак на удаление цифрового водяного знака. Цель данного анализа включает выявления 

нарушения безопасности или попытки нарушения, которые могут нанести уязвимость 

информации, а также рассмотрим классификацию атак. 

Развитие средств и методов защиты информационных документов является достаточно 

актуальной задачей. Одним из основных элементов многих документов является фотография. 

Защита авторских прав, защита торговой марки, противодействие копированию и подделкам 

фотографий - одни из основных задач защиты изображений. Недостатком существующих 

методов является их низкая эффективность. Поэтому целью данной работы является выявление 

основных критериев эффективности применения цифровых изображений в стеганографии, а 

также определение основных методов ее повышения. 

Ключевые слова: цифровая стеганография, защита авторских прав, цифровые водяные 

знаки, атака, защита информации.  
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WAYS OF ENHANCEMENT OF COPYRIGHT PROTECTION THROUGH THE USE OF 

DIGITAL WATERMARKS 

 

As a result of the analysis was proved the relevance of technology development of use of the digital 

signage. As a result of the analysis proved the relevance of technology development of use of digital signage. 
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This work is devoted to the steganographic methods which provide the confidentiality and integrity of 

confidential data. Also was considered features of the use of these methods for copyright protection and 

covert communications. 

Was examined the features of the attacks on the steganographic systems, which goal is a the 

destruction or removal of a digital watermark. Was analyzed and provides recommendations on the using 

of methods of protection from geometric, cryptographic attacks and attacks by removing of a digital 

watermark. The purpose of this analysis includes the detection of security breaches or attempts to breach 

which may inflict vulnerability of information and we will consider the classification of the attacks. 

The development of tools and methods of protection of informational documents is very important 

task. One of the key elements of many documents is the image. Copyright protection, trademark protection, 

combating falsification and copying photos - one of the main tasks of image protection. The disadvantage 

of existing methods is their low efficiency. Therefore, the aim of this work is to identify the main criteria of 

effectiveness of using of the digital image steganography and to identify the main methods to improve it. 

Keywords: digital steganography, copyright protection, digital watermarks, protection of information. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ РАДІО 

ПРОСТОРУ НА БАЗІ SDR ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ЗАВДАНЬ 

РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ РОЗВІДКИ 

 
У роботі проведено аналіз можливостей, та доцільності застосування існуючих програм та 

пристроїв для вирішення завдань радіоелектронної розвідки (РЕР) та радіоелектронної боротьби 

(РЕБ). Проведений аналіз пристроїв та програм спеціально розроблених для ведення пошукового 

радіомоніторингу показує, на не відповідність їх основних технічних характеристик, та бойових 

можливостей сучасним вимогам. Сформовано висновки на подальше удосконалення технічної 

бази РЕР та РЕБ внаслідок модернізації існуючих і розроблення принципово нових радіосистем на 

базі SDR технологій, створення перспективного програмно-апаратного комплексу для вирішення 

завдань РЕР та РЕБ, що дозволяє швидко та якісно проводити оперативний моніторинг 

радіоефіру, визначати і запобігати несанкціонованому доступу до ефіру, шукати напрямки та 

обчислювати координати джерел сигналів, розпізнавати сигнали і перехоплювати радіозв'язок, 

аналізувати і оптимізувати використання частотних і канальних ресурсів.  

Ключові слова: SDR технологія, система РЕР та РЕБ, обробка інформації, система 

моніторингу. 

 

Вступ та постановка задачі. Події на Сході України стали випробовуванням на зрілість, 

насамперед для радіоелектронної розвідки. Нині швидкий розвиток радіосистем приводить до 

виникнення проблем автоматизованого моніторингу радіосигналів. Оперативний моніторинг 

радіоефіру дозволяє своєчасно виявляти напрямки та обчислювати координати джерел 

сигналів, розпізнавати сигнали і перехоплювати радіозв'язок, аналізувати і оптимізувати 

використання частотних і канальних ресурсів. Ці завдання грають ключову роль в 

радіоелектронній розвідці і радіоелектронній боротьбі в інтересах національної безпеки. 
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Основне завдання РЕР, це добування відомостей шляхом виявлення, перехоплення 

відкритих, кодованих передач радіостанцій, пеленгування джерел радіосигналів та визначення 

їх місцезнаходження, обробка та аналіз перехопленої інформації в цілях розкриття її змісту[1]. 

Одна з особливостей систем моніторингу та розпізнавання радіосигналів в реальному 

часі є вимога до виконання безлічі операцій. Прикладом такої системи може служити 

програмно визначена радіосистема (SDR). 

Цифрова технологія Software Defined Radio (SDR) дозволяє передавати і обробляти 

сигнали з використанням різних частот і стандартів, при цьому усі параметри пристрою 

визначаються програмно. Суть концепції SDR полягає в тому, що базові параметри 

приймально-передавального пристрою визначаються саме програмним забезпеченням, а не 

апаратною конфігурацією, як в класичних конструкціях. SDR- технології дозволяють на рівні 

програмного забезпечення реалізувати багато режимність, багатодіапазонність, скритність від 

РЕР супротивника. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ряд країн виконують свої національні 

програми по програмованим радіостанціям (SDR - Software Defined Radio) в системі РЕР, в 

яких переважають портативні варіанти. Результати аналізу невідповідностей між 

ефективністю и вимогами до РЕР частин та підрозділів ЗС України вказують на відсутність 

програм та наявність чітких злагоджених дій в діяльності наукових структур, відносно 

модернізації існуючих технічних засобів РЕР та управління з впровадження SDR технологій в 

нові розробки та проекти [2-4]. 

Аналіз існуючих програм та пристроїв РЕР та РЕБ на базі SDR технологій показує 

наявність практично підкріпленого інтересу до активного впровадження SDR технологій, 

комплексування методів і підвищення мети інтеграції від окремих дискретних приладів до 

багатоканальних систем збору даних з єдиним центром обробки і представлення інформації. 

Мета статті. Провести аналіз пристроїв та програм спеціально розроблених для ведення 

пошукового радіомоніторингу, та визначити напрямки на подальше удосконалення технічної 

бази РЕР внаслідок модернізації існуючих і розроблення принципово нових радіосистем на 

базі SDR технологій, створення перспективного програмно-апаратного комплексу для 

вирішення завдань РЕР та РЕБ.  

Викладення основного матеріалу. Стан справ в технології сучасної РЕР, може бути 

продемонстровано на прикладі деяких технологій обробки двох спеціалізованих 

постачальників NSA: Applied Signal Technology Inc (AST, Sunnyvale, California) і The IDEAS 

Operation of Columbia, Меріленд (частина Science Applications International Corporation (SAIC)) 

[1]. 

AST стверджує, що обладнання використовується для збору сигналів з зарубіжних 

засобів телекомунікації та вирішує основні завдання: 

• Виділення і аналіз сигналу з широкосмугових ліній зв’язку. 

• Фільтрування, обробка та аналіз факсів. 

• Аналіз трафіку, розпізнавання ключових слів, отримання тексту і аналіз тем. 

• Системи розпізнавання мови. 

• Безперервне розпізнавання мови. 

• Ідентифікація мовця і інші методи вибору голосових повідомлень. 

• Зниження навантаження або підрив криптографічних систем. 

Для своєчасного забезпечення командирів підрозділів необхідною інформацією з метою 

прийняття правильних рішень і успішного виконання поставлених завдань в сучасній 

електронній розвідки мають вирішальне значення, деякі мережеві технології та програми: 

PEO IEW6S: Розробка програм РЕР, РЕБ і сенсорів Program Executive Office Intelligence, 

Electronic Warfire and Sensors (PEO IEW & S, «Управління по розробці програм розвідки, 

радіоелектронної боротьби і датчиків») - завдання цієї організації полягає в забезпеченні 

доступних і високоякісних можливостей сенсорів і засобів радіоелектронної боротьби, які 

сприяли б оперативному розуміння ситуації і прийняття рішень. Продукти PEО IEW & S 

можуть бути використані для вибору цілей, забезпечення ситуаційної обізнаності, захисту 
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військ, збору інформації, спостереження й цілевказівки (RSTA). Кілька критично важливих 

систем інтегровані в шарах мережі і забезпечують постійний нагляд, що дозволяє об'єднаним 

і коаліційним силам контролювати оперативний простір, таймінги і супутні фактори при 

значному підвищенні військової потужності і живучості сил. 

Система Prophet є - все добова, всепогодна, наближена до режиму реального часу 

система наземного базування, що здійснює РЕР та РЕБ на рівні бригадної тактичної групи 

(ВСТ). Сімейство систем Prophet забезпечує бойову охорону, ситуаційну обізнаність і активну 

розвідку.  

Система Prophet Enhanced (РЕ) - базова платформа армійської наземної радіорозвідки. 

При збільшенні кількості комунікаційних платформ оператори отримують гнучкість, що 

дозволяє одночасно виконувати роздільні, базові, фіксовані і мобільні операції. РЕ 

встановлюється на бронемашини з посиленою протимінної захистом (МRAP) типу Panther. 

Base Expeditionary Tar-get Surveillance System- Combined (BETSS-C, «Комбінована 

базова / експедиційна система розвідки») являє собою сімейство систем, які використовують 

існуючі сенсори і нові технології для надання інтегрованого виду ситуаційних даних, для 

підвищення точності і широти ситуаційної обізнаності в рамках театру військових дій. 

Військові зазначили, що в разі правильного позиціонування та експлуатації систем BETSS-C 

активність супротивника на передньому краї знижується приблизно на 60 відсотків. Вигляд 

системи BETSS-C надано на рис. 1. 

 

 

 
 

Рис. 1. Вигляд BETSS-C, комбінована базова / експедиційна система розвідки 

 

Термінал системи радіорозвідки AN / MLQ-40 (V) 3 Prophet Enhanced Medium Altitude 

Reconnaissance and Surveillance System (EMARSS, «Удосконалена середньовисотних система 

розвідки і спостереження») знаходиться в стадії розробки і забезпечить на рівні бригадної 

тактичної групи можливість виявлення, визначення місця розташування, класифікації, 

ідентифікації та супроводу наземних цілей з високою оперативністю і точністю. EMARSS є 

багатоцільовою інтелектуальну систему розвідки, спостереження і рекогносцировки 

повітряного базування (AISR), що встановлюється на невеликий двомоторний літак King Air 

350 ER. Система забезпечує можливість одночасного розпізнавання цілей різними способами 

(повно кадрову відео, електронно-оптичні сенсори, ІК-сенсори, прив'язка джерел 

радіовипромінювання до місцевості та ін.). Система передбачає мережеві канали зв'язку 

«точка - точка» ( «датчик - стрілок») і мережеві канали зв'язку з системою DCCS En-terprise за 
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межами прямої видимості. Ці системи поряд з моделями загального призначення і 

вдосконаленими бортовими низько висотними розвідувальними системами забезпечать 

надійну багатоканальну розвідку, спостереження і рекогносцировку в інтересах 

експедиційних сил. 

Distributed Common Ground System-Army (DCGS- А, «Армійська розподілена єдина 

система») збирає, аналізує і розподіляє значні обсяги інформації, підвищує ситуаційну 

обізнаність солдатів і розширює можливості командирів в частині забезпечення безпеки 

особового складу. DCGS-A є глобальна мережева флагманська розвідувальна система, яка 

підтримує безперервну постановку розвідувальних завдань, операції обробки, аналізу і 

передачі даних як в мирний, так і у воєнний час. DCGS-А надає дієву підтримку розвідки на 

всіх рівнях. Система приймає дані з усіх датчиків: від датчиків космічного базування до 

інформації, що надходить від окремих солдатів, і об'єднує інформацію за допомогою єдиного 

рішення, сумісного з прийнятими стандартами військової розвідувальної інформації, 

розвідувального співтовариства і загальних інформаційних армійських стандартів, отримуючи 

інформацію з більш ніж 600 джерел. DCGS-А забезпечує прийом, обробку, передачу та 

розподіл інформації з датчиків, аналізує метео умови, враховує рельєф місцевості і 

геопросторові чинники, веде обробку візуальної інформації з підтримкою відео потоків з 

високою роздільною здатністю, аналізує канали зв'язку, виробляє візуалізацію і ідентифікацію 

цілей.  

На рис. 2 в таблице представлені технічні характеристики програм, спеціально 

розроблених для ведення пошукового радіомоніторингу [2]. 

 
Технічні характеристики Фірма виробник обладнання, модель 

Tektronix Hewllett-Packard Элвира Rohder 

Schwar 

Advantest 

2795 2712 8561Е ЕSA-

L1500A 

Belan FSA U3641 

Нижня гранична частота, кГц 0,1 9 9 9 100 100 - 

Верхня гранична частота, кГц 1,8 1,8 1,8 1,5 2,1 1,8 3 

Погрішність виміряння частоти  6  510 3 3 3 0,8 5 

Роздільна здатність по частоті 0,16 0,28 0,55 0,2 0,05 0,16 0,1 

Паразитна частотна модуляція, 

Гц 

3 100 80 32 20 1000 60 

Динамічний діапазон, дБ 90 80 77 85 80 100 100 

Чутливість, дБ 131 127 - - 85 - 130 

Похибка вимірювання 

амплітуді, дБ 

2 2 1,7 1,5 2,7 1,5 2 

Відносні уходи частоти 

опорного гетеродина 

1Е-9 1Е-9 2Е-6 2Е-6 2Е-8 

1Е-7 

5Е-10 

1Е-7 

2Е-8 

1Е-7 

Нелінійні спотворення, дБс -60 -66 -70 -75 -70 -75 -70 

Інтермодуляційні спотворення, 

дБс 

-10 -70 70 74 70 75 70 

Вхідний опір, Ом 75/50 75/50 75/50 75/50 50 50 50 

Наявність АМ і ФМ 

демодуляторів 

ні так так так так так так 

Інтерфейси зв'язку з ПЕОМ GPIB GPIBRS-

232 

HP-IR 

RS-232 

PI 

HP-IR 

RS-232 PI 
RS-232 

 

RS-232 

 

RS-232 

 

Маса, кг 19 9,5 14,5 12,3 6 50 6,1 

 

Рис. 2. Технічні характеристики програм, спеціально розроблених для ведення 

пошукового радіомоніторингу 

 

На російському ринку в даний час відомо велика кількість програм, спеціально 

розроблених для ведення пошукового радіомоніторингу. Найбільш відомі серед них - це «Скан 

АР», Sedif, Filin, RSPlus, «Кріт-mini», Arcon, Radio-Search, а також деякі інші. 
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Для ведення ефективної РЕР по повітряних і наземних радіо випромінювальних цілям 

застосовуються спеціалізовані комплекси РЕР, наприклад: «Валерія», МКТК РЕІ ПП «Тигр-

М», РБ-531Б «Інфауна», РП-377ЛА «Лоранд» і т.д. [2]. Комплекси працюють в частотному 

діапазоні пеленгування і аналізу джерел випромінювання від 100 кГц до 48 ГГц і здатні 

працювати практично з будь-яких радіостанціям і радіолокаційним станціям. 

Комплекс оперативно-тактичного рівня «Палантин» забезпечує РЕР і радіо заглушення 

перспективних систем радіозв'язку противника, в тому числі радіо засобів, побудованих на 

основі SDR-технологій[6]. У комплексі реалізована сучасна система підтримки прийняття 

рішень, яка дозволяє апаратурі самої вибудовувати оптимальний алгоритм виконання завдань, 

автономно розподіляти ресурси і функціональне навантаження кожної з машин. Комплекс має 

системо утворюючою функцією, тобто об'єднує роботу різних комплексів РЕБ в єдину 

мережу, що значно підвищує ефективність систем. «Палантин» здатний пригнічувати 

багатофункціональні засоби зв'язку противника, в тому числі що базуються на сучасній 

платформі (SDR), коли параметри приймо передаючого пристрою визначаються саме 

програмним забезпеченням, а не апаратної платформою. 

Українське агентство перспективних науково-технічних розробок UA.RPA також 

проводить нові розробки у сфері айті-технологій і високоінтелектуальних систем, які вже 

розроблені або перебувають на стадії реалізації: Науковцями UA.RPA розроблено 

радіоелектронний сканер ефіру з використанням SDR-технології який призначене для ведення 

розвідки в КВ/УКВ- діапазонах. Фірмою "MKT-COMMUNICATION" розроблений SDR 

комплекс радіомоніторингу "Кажан-2М"[5], призначений для прослуховування та 

моніторингу ефіру в діапазоні від 18кГц до 1680 Мгц. До складу комплексу входить: SDR-

приймач, широкосмугова антена, програмне забезпечення, ВЧ-фідер, USB-кабель. 

Основні можливості 

• Діапазон частот: 18КГц-1680МГц. 

• Швидкість сканування: 20МГц / сек. 

• Види модуляції: AM, FM, SSB, CW. 

• Цифрові стандарти: DMR, APCO-25, NXDN, D-Star. 

• Смуга огляду: від 250КГц до 3МГц. 

Можливості обробки: 

• Містить смуговий аудіо фільтр, шумо понижувач за наявністю аудіо сигналу і 

скремблер сигналів з інверсією спектру. 

• Великі можливості придушення паразитних перешкод. 

Можливості сканування: 

• Сканує задані діапазони частот. Має менеджер діапазонів з гнучкою конфігурацією. 

• Зберігає частоти, яких немає в менеджері, і час активності на цих частотах. 

• Може сканувати кілька діапазонів з різним кроком сітки, модуляцією, смугою сигналу. 

• Є режими сканування будь-яких частот в діапазоні або тільки частот, які є в менеджері 

частот, або навпаки, тільки частот яких немає в менеджері. 

Можливості аналізу: 

• Аналіз аудіо і частотних характеристик сигналів. 

• Аналіз цифрових видів модуляції. 

• Обробка даних раніше записаних IQ потоків з можливістю демодуляції і декодування. 

• Показує CTCSS тони при наявності їх в сигналі і містить шумо понижувач, що реагує 

на заданий тон. 

• Показує DCS коди при наявності їх в сигналі і містить шумо понижувач, що реагує на 

певний код або на наявність будь-якого коду в сигналі. 

Можливості записи: 

• Записує весь IQ потік приймається з комплексу в файл, є можливість вибрати папку для 

збереження записів і присутній планувальник запису за часом. 

• Великий буфер для запису потоків з високою частотою дискретизації без втрат. 

• Може управлятися з інших плагінів. 
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• Записує IQ потік проміжної частоти в файл. 

• Записує аудіо сигнал в файл. Широкі можливості по управлінню форматом вихідного 

файлу (моно, стерео, розрядність, частота дискретизації). 

• Широкі можливості по управлінню записом (не писали при відсутності сигналу, 

створювати нові файли при зміні частоти і т.д.). 

• Настроюванні імена файлів і папок. 

Висновки. Аналізуючи стан існуючих програмних засобів і пристроїв РЕР та РЕБ 

провідних армій світу приходимо до висновку, про обґрунтовану необхідність проведення 

глибокої модернізації та подальшого вдосконалення наявних зразків озброєння РЕР та РЕБ за 

наступними напрямками: 

1. Удосконалення технічної бази РЕР внаслідок модернізації існуючих і розроблення 

принципово нових радіосистем на базі SDR технологій, що дозволяє швидко та якісно 

проводити оперативний моніторинг радіоефіру, визначати і запобігати несанкціонованому 

доступу до ефіру, шукати напрямки та обчислювати координати джерел сигналів, розпізнавати 

сигнали і перехоплювати радіозв'язок, аналізувати і оптимізувати використання частотних і 

канальних ресурсів. 

2. Удосконалення способів добування, збирання, оброблення і розподілу 

радіолокаційної інформації, управління розвідкою ; 

3. Розширення діапазону робочих частот засобів радио- і радіотехнічної розвідки з 

метою підвищення вірогідності виявлення сигналів підвищеної скритності; 

4. Збільшення енергоінформаційного потенціалу засобів РЕР; 

5. Забезпечення сполучення комплексів та станцій РЕР із засобами РЭБ, а також 

створення єдиних інтегрованих комплексів для ведення радіоелектронної війни; 

6.  Впровадження засобів і методів штучного інтелекту для автоматизації процесів 

розвідки. 

Запропоновані напрямки підвищення ефективності радіорозвідки не є остаточними, але 

вони пропонуються як основні, на сучасному етапі розвитку теорії і практики РЕР. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1.  Іванов О. Радіоелектрона розвідка Збройних Сил України. 2013. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступа: https://topwar.ru/30952-radioelektronnaya-rozvedka-vooruzhennvh-sil-ukraina.html. 

2. Брауде-Золотарев Ю.М. Теория и практика защиты радиостанций от средств радиоборьбы // 

Мир и безопасность. – 2013. – № 3. 

3. Офіційний сайт корпорації Harris [Эл. ресурс]. – URL: http://rf.harris.com. 

4. В. Ф. Заїка,І. А. Корчагін, О. П. Мірошников. Розвідка в операціях– К. :Національний ун-т 

оборони України, 2012. –200 с. 

5. Режим доступа: http://www.milnavigator.com/uk/v-kieve-sostoyalsya-pokaz-

vysokotexnologichnoj-produkcii-dvojnogo-naznacheniya/. 

6. Макаренко С.И. Помехозащищенность систем связи с псевдослучайной перестройкой 

рабочей частоты. Монография / Макаренко С.И., Иванов М.С., Попов С.А. – СПб.: Свое издательство, 

2013. – 166 с. 

 

REFERENCES: 

1. Ivanov O. (2013). Radioelektrona rozvidka Zbroinykh Syl Ukrainy. https://topwar.ru/30952-

radioelektronnaya-rozvedka-vooruzhennvh-sil-ukraina.html. (accessed 13 February 2017) 

2. Braude-Zolotarev Yu.M. (2013). Teoryia y praktyka zashchytы radyostantsyi ot sredstv radyoborbы 

// Myr y bezopasnost. no. 3, pp. 36-42. (In Russian). 

3. Ofitsiinyi sait korporatsii Harris. Available at: http://rf.harris.com. (аccessed 17 April 2017). 

4. . Zaika V. F,. Korchahin I. A, Miroshnykov O. P. (2012). Rozvidka v operatsiiakh. Ukrainy, Kyiv, 

Natsionalnyi un-t oborony, 200 р. (In Ukrainian). 

5. U Kyyevi vidbuvsya pokaz vysokotekhnolohichnoyi produktsiyi podviynoho pryznachennya (2015). 

http://www.milnavigator.com/uk/v-kieve-sostoyalsya-pokaz-vysokotexnologichnoj-produkcii-dvojnogo-

naznacheniya.(Аccessed 17 April 2017). 

https://topwar.ru/30952-radioelektronnaya-rozvedka-vooruzhennvh-sil-ukraina.html
http://rf.harris.com/
http://www.milnavigator.com/uk/v-kieve-sostoyalsya-pokaz-vysokotexnologichnoj-produkcii-dvojnogo-naznacheniya/
http://www.milnavigator.com/uk/v-kieve-sostoyalsya-pokaz-vysokotexnologichnoj-produkcii-dvojnogo-naznacheniya/
https://topwar.ru/30952-radioelektronnaya-rozvedka-vooruzhennvh-sil-ukraina.html
https://topwar.ru/30952-radioelektronnaya-rozvedka-vooruzhennvh-sil-ukraina.html
http://rf.harris.com/


46 
 

6. Makarenko S.Y., Yvanov M.S., Popov S.A. (2013) Pomekhozashchyshchennost system sviazy s 

psevdosluchainoi perestroikoi rabochei chastotы. Monohrafyia, SPb.: Svoe yzdatelstvo, 166 р. 

 

Рецензент: к.т.н., с.н.с. Мірошніченко О.В., начальник відділу наукових методологічних 

розробок та високих технологій начальника науково-дослідного центру, Військовий інститут 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

к.воен.н. Никифоров Н.Н., к.т.н., доц. Пампуха И.В., Бурый С.В., Пусан В.В. 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА 

РАДИО ПРОСТРАНСТВА НА БАЗЕ SDR ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ РАЗВЕДКИ 

 

В работе проведен анализ возможностей, и целесообразности применения существующих 

программ и устройств для решения заданий РЕР и РЕБ. Проведенный анализ устройств и 

программ специально разработанных для ведения поискового радиомониторинга показывает, на 

не соответствие их основных технических характеристик и боевых возможностей современным 

требованиям. Сформированы выводы на дальнейшее усовершенствование технической базы РЕР 

и РЕБ в результате модернизации существующих и разрабатывания принципиально новых 

радиосистем на базе SDR технологий, создание перспективного программно-аппаратного 

комплекса для решения заданий РЕР и РЕБ, что позволяет быстро и качественно проводить 

оперативный мониторинг радиоэфира, определять и предотвращать несанкционированный 

доступ к эфиру, искать направления и вычислять координаты источников сигналов, 

распознавать сигналы и перехватывать радиосвязь, анализировать и оптимизировать 

использование частотных и канальных ресурсов. 

Ключевые слова: SDR технологии, система разведки и РЕБ, обработка информации, 

система мониторинга. 

 

Ph.D. Nikiforov M.M., Ph.D. Pampukha I.V., Bury S.V., Pusan V.V. 

AN ANALYSIS OF MODERN CASS OF MONITORING OF SPACE RADIO IS ON BASE OF 

SDR OF TECHNOLOGY FOR CONDUCT OF TASKS OF RADIO ЕLECTRONIC SECRET 

SERVICE 

 

The analysis of possibilities is in-process conducted, and to expediency of application of the existent 

programs and devices for the decision of tasks of РЕР and RЕB. The conducted analysis of devices and 

programs specially of worked out shows for the conduct of searching of radio is secret service, on falling 

short of them basic technical descriptions, and battle possibilities to the modern requirements. Conclusions 

are formed on the further improvement of technical base of РЕР and RЕB as a result of modernisation of 

existing and development fundamentally of new radio system on a base SDR of technologies, creation of 

perspective programmatic vehicle complex for the decision of tasks of РЕР and RЕB, that allows quickly 

and qualitatively to conduct the operative monitoring of radio ether, determine and prevent an unauthorized 

division to ether, to search directions and calculate the coordinates of sources of signals, recognize signals 

and intercept a radio contact, analysis and optimize the use of frequency and channel resources. 

Keywords: SDR of technology, system of secret service and REB, treatment of information, system of 

monitoring. 
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УДК 681.3(07)                                                                            Проценко Я.М. (ВІКНУ) 

 

ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ СКЛАДНОГО ОБ'ЄКТА РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ 

 
У статті розглядаються питання визначення оптимальних параметрів автоматизованої 

системи технічного обслуговування (АСТО) складного об'єкта радіоелектронної техніки (РЕТ) на 

етапі його розробки. В якості параметрів АСТО використовуються параметри можливих 

стратегій технічного обслуговування (ТО). Оптимальні параметри АСТО визначаються на основі 

застосування спеціального програмного забезпечення, в якому реалізовані моделі оптимізації 

параметрів різних стратегій ТО об'єкта РЕТ. 

Розроблена методика визначення оптимальних параметрів АСТО, що дозволяє вибрати 

відповідні стратегії ТО і визначити їх оптимальні параметри. Оптимізація проводиться за 

критерієм мінімуму питомої вартості експлуатації об'єкта за умови забезпечення необхідного 

рівня його безвідмовності.  

Розглянуто питання можливої апаратно-програмної реалізації АСТО. Наведено приклад, 

що ілюструє застосування методики для простого тестового об'єкта РЕТ.  

Ключові слова: технічне обслуговування і ремонт, стратегія технічного обслуговування, 

оптимізація параметрів стратегії технічного обслуговування, показники надійності та вартості 

експлуатації.  

 

Постановка задачі. Призначення і функції АСТО. Розглядаються складні об'єкти 

радіоелектронної техніки (РЕТ), призначені для тривалого багаторазового їх застосування. 

Прикладами таких об'єктів є радіолокаційні станції (комплекси), станції радіоелектронної 

боротьби, елементи зенітно-ракетних комплексів і т. п. Характерною особливістю об'єктів РЕТ 

є наявність в їх складі великої кількості різнотипних радіоелектронних елементів (електронні 

прилади, мікросхеми, друковані плати, електричні та оптоелектронні кабелі тощо), 

механічних, електромеханічних, гідравлічних елементів (електро-двигуни, гідроприводи, 

електричні роз'єми). Для підтримки необхідного рівня їх надійності протягом усього строку 

експлуатації проводиться технічне обслуговування (ТО) [1]. Суть ТО полягає в періодичній 

перевірці технічного стану (ТС) об'єкта і превентивної заміну окремих елементів, що 

перебувають у предвідмовному стані.  

Автоматизована система технічного обслуговування (АСТО) призначена для 

автоматичного вимірювання параметрів, що визначають ТС об'єкта, прогнозування їх значень 

та розрахунку оптимальних термінів проведення робіт ТО. Для сучасних типів об'єктів РЕТ 

характерна наявність вбудованої автоматизованої системи технічного діагностування (АСТД), 

яка призначена для оперативного діагностування ТС об'єкта в процесі його застосування за 

призначенням та при проведенні поточного ремонту. У зв'язку з цим АСТО можна розглядати 

як розширення АСТД за рахунок включення в неї засобів вимірювання параметрів, що 

визначають ТС об'єкта, введення функцій прогнозування ТС і розрахунків оптимальних 

термінів проведення необхідних операцій ТО. 

Під стратегією ТО умовимося розуміти спосіб організації робіт з планування і виконання 

операцій ТО. Визначення (вибір) стратегії ТО для того або іншого конкретного типу об'єкта 

РЕТ повинен здійснюватися на етапі його розробки, коли визначаються його склад і 

конструкція, коли «закладаються» його надійнісні властивості, в тому числі і властивості 

ремонтопридатності. В якості основної стратегії ТО, яку передбачається реалізувати в АСТО, 

приймається стратегія ТО за станом з адаптивною зміною періодичності контролю (ТОС-А) 

[2]. У тих випадках, коли для частини елементів ТОС-А виявляється недоцільним з 

економічних причин (або неможливим з інших причин) в якості додаткової стратегії можна 

використовувати стратегію по ресурсу (ТОР). 

У даній статті пропонується методика параметричного синтезу АСТО (методика 

визначення оптимальних параметрів АСТО), яка заснована на застосуванні програмного 
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забезпечення (програма ISMPN), відомості про яке наведено в [3]. Розглянуто можливий 

варіант апаратно-програмної реалізації АСТО. Наведено приклад застосування методики. 

Методика визначення оптимальних параметрів АСТО. Параметри АСТО позначимо 

узагальнено астоP . З урахуванням цього завдання визначення оптимальних параметрів АСТО 

уявімо наступними умовами: 
тр

0асто0 )P( TT  ; 

асто(P ) minеc   ,                                                                (1) 

де 0T  - середнє напрацювання на відмову; еc  - середня питома вартість витрат на 

експлуатацію об'єкта РЕТ 1; тр

0T  - необхідне значення показника 0T ; 

астоP  - шукані оптимальні 

параметри АСТО.  

Потенційно параметри астоP  включають в себе параметри стратегій ТОС-А а-тосP  і ТОР 

торP , які у відповідності з розробленими в [3] моделями визначені наступним чином 2:  

,,P тостоса-тос UE ; 

тортортор ,P TE ,                                                                (2) 

де тосE  і торE  - підмножини елементів об'єкта, обслуговування яких здійснюється у 

відповідності зі стратегіями ТОС-А і ТОР;  тостотос ,1; EiuU i  - вектор нормованих рівнів 

ТО для елементів, що обслуговуються за станом; торT - періодичність ТО елементів, що 

обслуговуються за ресурсом;   - коефіцієнт, що регулює адаптацію періодичності ТО за 

критерієм мінімуму вартісних витрат [2]. 

У моделі ТОС-А [2] прийнято, що ТС елемента характеризується деяким фізичним 

параметром, що визначає ступінь його працездатності (визначальним параметром). Нормоване 

значення визначального параметра (ВП) i-го елемента позначається )(tui , нормування 

зроблено таким чином, що ]1,0[)( tui , причому значення 0)( tui  відповідає його 

номінальним (розрахунковим) значенням, значення 1)( tui  відповідає не працездатному 

стану. В процесі експлуатації значення )(tui  випадковим чином змінюється (деградує), 

поступово наближаючись до значення 1.  

Під рівнем ТО iuто  розуміється таке значення ВП, при досягненні якого повинно 

проводитися ТО (заміна) елемента.  

З урахуванням (2) постановку задачі (1) у розгорнутому вигляді можна представити 

наступним чином: 

  тр

0тортортостос0 ,,, TTEUET   ,  

  min,,, тортортостосэ  TEUEc  ,                                      (3) 

де  ,, тостос UE  і 

тортор , TE   - шукані оптимальні значення параметрів стратегій ТОС-

А і ТОР, які потрібно визначити і реалізувати в розроблюваній АСТО.  

Пропонована методика розв'язання задачі (3) включає наступні етапи: 

1 етап. Надійнісний аналіз об'єкта. На цьому етапі потрібно виконати наступне: 

- створити БД (за допомогою програми ISMPN у режимі База даних), в яку ввести всю 

необхідну інформацію про об'єкт: склад, параметри конструктивної і надійнісної структури, 

показники надійності і вартості елементів, і т. д. (питання підготовки вихідних даних для 

програми ISMPN розглянуті в [4]); 

                                                           
1 Враховується вартість замінюваних елементів, вартість робіт ТО і вартість втрат при простоях об'єкта в 

непрацездатному стані. 
2 У позначеннях параметрів для стислості замість ТОС-А будемо використовувати скорочення ТОС.  
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- визначити множину елементів оE , відмови яких повинні моделюватися при визначенні 

прогнозних оцінок показників 0T  і еc  (методика розглянута в [5]); 

- за допомогою програми ISMPN у режимі Моделювання провести розрахунки 

прогнозних оцінок показників 0T  і еc  за умови, що ТО не проводиться (методика і приклади 

розглянуті в [6]); 

- оцінити відповідність (або невідповідність) розрахункового значення показника 

безвідмовності 0T  заданому необхідному значенню тр

0T . Обґрунтувати рішення про 

необхідність проведення ТО для даного типу об'єкта РЕТ; 

- визначити вихідні множини потенційно обслуговуваних елементів 0

тосE  і 
0

торE , для яких 

може застосовуватися стратегія ТОС-А і ТОР відповідно. У множину 0

тосE  включити елементи, 

для яких відомі вимірювані ВП і є можливість їх вимірювання. У множину 
0

торE  включити 

елементи, для яких ВП відсутні, однак через передбачувану недостатню їх надійність для цих 

елементів можливо буде потрібно ТО. Для множин 0

тосE  і 
0

торE  повинні задовольнятися 

наступні співвідношення:  0

тор

0

тосо

0

торо

0

тос ;; EEEEEE . 

2 етап. Визначення оптимальних параметрів ТО. На цьому етапі проводяться 

розрахунки оптимальних параметрів ТО 

астоP , які повинні бути реалізовані технічними і 

програмними засобами у розроблювальній АСТО. Розрахунки проводяться за допомогою 

програми ISMPN в режимах Оптимізація ТО. Рекомендується наступна послідовність 

розрахунків: 

- знайти умовно оптимальні параметри 

тосP (оптимальні за умови заданої множини 

обслуговуваних елементів 0

тостос EE  ): 

  ,,P тос

0

тостос UE ,                                                           (4) 

де параметри 

а-тосU  і 
  визначаються з умови: 

 
тос

0

тос тос
,

, , minе
U

c E U


   . 

Методика визначення 

тосP  викладена в [2].  

Якщо задана також множина 
0

торE , тоді з використанням програми ISMPN знайдемо 

також спільні умовно оптимальні параметри 


тортос PP  : 

  тор

0

ртотос

0

тостортос ,,,PP TEUE   ,                                     (5) 

де параметри 

тосU ,
  були знайдені раніше, а параметр 



торT  знаходиться з умови: 

 
тос тор

0 0

тос тос тор тор
, ,

, , , minе
U Т

c E U E Т


    . 

- при розрахунках параметрів 


тортос PP   одночасно визначаються також одержувані при 

цих значеннях параметрів оцінки показників 

0T  і еc : 

   тортос00 PP TT   і   э тос торP Pеc c   . 

- якщо задовольняється вимога тр

00 TT  , тоді отримане вище умовно оптимальне 

рішення (5) прийняти в якості оптимального рішення 

астоP : 

  тор

0

ртотос

0

тостортосасто ,,,PPP TEUE   .                               (6) 
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У відповідності з отриманим рішенням (6) знайдені оптимальні параметри є: 0

тостос EE  , 

  тостос UU , 
   ; 

0

тортор EE 
, 

  тортор TT . Ці значення параметрів підлягають реалізації в 

АСТО.  

Якщо вимога тр

00 TT   не виконується, необхідно продовжити пошук шуканого рішення 

шляхом додавання в множину 
0

торE  додаткових елементів, вибраних з множини 

)(\ 0

тор

0

а-тосообсл EEEE  . Пошук проводити шляхом наступної покрокової процедури, 

виконуючи на кожному кроці такі дії: 

(1) вибрати з множини обслE  найменш надійний елемент ie  і додати його у 
0

торE : 

}{0

тортор ieEE 
, де 



торE  - новий склад елементів, що обслуговуються у відповідності зі 

стратегією ТОР; 

(2) знайти при новому складі 


торE  спільне умовно оптимальне рішення 


тора-тос PP   та 

оцінки показників 

0T  і еc , що досягаються при його застосуванні; 

(3) перевірити виконання вимоги тр

00 TT  . Якщо вимога як і раніше не виконується і ще 

не всі елементи обслE  були вичерпані, перейти до п. (1) і продовжити пошук. Якщо на деякому 

кроці вимога тр

00 TT   буде виконана, подальші розрахунки припиняються, отримане умовно 

оптимальне рішення приймається в якості вирішення задачі 

астоP . Відмінність від рішення (6) 

в даному випадку полягає тільки в тому, що в ньому замість множини 
0

торE  приймається нова 

множина 


торE .   

В іншому випадку, якщо вичерпана множина обслE  і вимога тр

00 TT   як і раніше не 

виконується, перейти до 3 етапу розв'язання задачі. 

3 етап. Розширення множини елементів, що обслуговуються «за станом». Даний етап 

виконується в тій ситуації, коли стало ясно, що за рахунок обслуговування тільки елементів 
0

тосE  (стратегія ТОС-А) і елементів 


торE  (стратегія ТОР) не вдається забезпечувати задану 

вимогу тр

00 TT  , і єдиним виходом для вирішення проблеми залишається розширення 

множини 0

тосE  шляхом включення в нього нових елементів. Вирішувати завдання 

пропонується наступним чином. 

Необхідно проаналізувати елементи, що залишилися та не ввійшли у 

тосE  і 


торE    

(множину цих елементів раніше ми позначили обслE ) з точки зору вибору додаткових 

елементів, для яких можна було б знайти ВП і реалізувати технічні засоби для їх вимірювання. 

При цьому можливо можуть знадобитися додаткові дослідження (і час) для виявлення цих 

елементів відповідних ВП. Очевидно, що такий аналіз може здійснюватися тільки експертами-

розробниками (головним конструктором). При виборі додаткових елементів для включення їх 

у множину 0

а-тосE  природними обмеженнями для розробника можуть бути два: (а) відсутність 

для цього елемента якого-небудь фізичного параметра, що характеризує його ТС, який можна 

було б виміряти відносно нескладними технічними засобами, і (б) – занадто великі економічні 

витрати, які можуть знадобитися для реалізації технічних засобів вимірювання ВП.  

В допомогу експерту в якості комп'ютерної підтримки для такого аналізу пропонується 

наступна методика, що дозволяє оцінити очікуваний виграш в надійності і вартості 

експлуатації об'єкта, що отримується в разі, якщо в число обслуговуваних елементів додатково 

включається ще один елемент. Величини очікуваних виграшу в надійності 
 iT0  і сумарного 

виграшу у вартості експлуатації еiC , які можна було б отримати за рахунок включення 

елемента ie  у множину 0

тосE , можна визначити наступним чином:  
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- провести розрахунки оптимальних параметрів 

а-тосP  за умови, що елементами, які 

обслуговуються є елементи вихідної множини 0

тосE , і визначити (і запам'ятати) одержувані при 

цьому оцінки показників  

0T  і еc ; 

- вибрати у множині обслE  елемент ie  і добавити його у множину 0

тосE . Нова множина 

}{0

тос

0

тос ii eEE   збереже в БД програми ISMPN (методика викладена в [3]);  

- знову провести розрахунки параметрів 

а-тосP  за умови, якщо обслуговуваними 

елементами є тепер елементи нової множини 
0

тос iE , і, як і раніше, визначити оцінки показників  



iT0  і е ic
; 

- за отриманими результатами розрахувати величини  iT0  і еiC  таким чином: 

  000 TTT ii ;   

 еi еi е еC c c T     ,                                                                  (7) 

де еT  - розрахунковий (заданий) період експлуатації об'єкта. 

Використовуючи отриману інформацію, зіставляючи її з наявними у нього експертними 

уявленнями, розробник приймає рішення про прийнятність (або неприйнятність) додаткових 

витрат, необхідних для реалізації технічних засобів вимірювання ВП для елемента, який ми 

збираємося додати у множину 0

тосE .  

Отримані нові значення показників 


iT0  і е ic
 оцінити з точки зору їх відповідності 

наявним вимогам. Якщо умова 
тр

00 TT i 


 знову не виконується, продовжити розширення 

множини 
0

тос iE  описаним вище чином до тих пір, поки не буде досягнутий необхідний рівень 

прогнозованої надійності об'єкта. При цьому на кожному кроці потрібно заново уточнювати 

умовно оптимальну множину елементів 


торE  (може виявитися, що на деякому кроці воно буде 

порожнім).   

Отже, у результаті застосування розглянутої методики виходять близькі до 

оптимального значення параметрів 

тосE , 

тосU , 
 , 



торE  і 


торT , при яких буде задовольнятися 

умова (3).  

Аппаратно-програмна реалізація АСТО. Апаратно-програмна реалізація АСТО істотно 

залежить від прийнятої розробником концепції побудови об'єкта РЕТ, від використовуваної 

елементної бази, від обраної архітектури програмного забезпечення АСТД та об'єкта в цілому. 

У будь-якому випадку в складі АСТО повинні бути такі функціональні елементи: 

- база даних (БД), призначена для зберігання інформації, необхідної для функціонування 

АСТО: дані про результати вимірювань ВП і їх прогнозованих оцінках, дані про рівні ТО 

елементів, журнали документування історії змін ТС об'єкта і т. д.; 

- центральний процесор (ЦП), що здійснює обробку інформації та необхідні для 

функціонування АСТО розрахунки;  

- дисплей (Д), призначений для відображення інформації про ТС об'єкта та рекомендацій 

(вказівок) обслуговуючому персоналу за виконання робіт ТО; 

- датчики інформації про ТС елементів, розташовані, як правило, у конструкції самих 

елементів. Такі датчики можуть бути самими різними в залежності від типу елемента, і 

включають в себе безпосередньо датчик ВП (ДВП) і алфавітно-цифрового перетворювача 

(АЦП), що перетворює виміряне значення в цифрову форму; 

- генератор тестових впливів (ГТВ), призначений для генерування сигналів, які потрібно 

подати на вхід елемента для того, щоб можна було виміряти значення ВП даного елемента; 



52 
 

- таймер – необов'язковий елемент, призначений для визначення часових режимів 

функціонування АСТО, для синхронізації взаємодії її елементів (функції таймера може 

виконувати ЦП). 

Зв'язок між елементами АСТО може здійснюватися через «загальну шину», наприклад, 

як це показано на рис. 1, можливий також варіант, коли між частиною елементів обмін даними 

здійснюється через мережу Wi-Fi.  

Загальна шина

БД
ГТВ ЦП Д

АЦП

ДВП

Таймер

АЦП

ДВП

АЦП

ДВП

АЦП

ДВП
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1e 2e
ie ke

тосE  
Рис. 1. Базовий варіант складу і структури апаратної частини АСТО 

 

Багато (або навіть більшість) з елементів, показаних 

на рис. 1, можуть бути загальними для АСТО і АСТД. 

Наприклад, частина датчиків ТС елементів може бути 

загальною, деякі з датчиків можуть бути спеціалізованими 

і роздільно належати до АСТО або АСТД. Це ж 

відноситься і до ГТВ, який в деяких випадках (у простих 

системах) взагалі може бути відсутнім. 

Програмне забезпечення АСТО повинно включати в 

себе програму-монітор, що здійснює управління процесом 

функціонування системи, а також ряд програмних модулів, 

що забезпечують необхідні розрахунки і діалог з 

оператором.  

На рис. 2 зображена структурна схема алгоритму, 

який виконується при кожному включенні апаратури 

об'єкта. Цим алгоритмом реалізуються розрахунки, 

необхідні для здійснення стратегії ТОС-А [2]. Пояснимо 

коротко суть цього алгоритму. 

Оператори 1, 2 і 10 утворюють цикл, в якому здійснюється 

перебір всіх елементів, для яких є ВП і проводиться їх 

вимірювання. Оператор 3 виробляє вимір ВП та 

розрахунки за його нормування ( )( ki tu  - нормоване 

значення ВП i-го елемента, виміряний в момент часу kt ). 

Якщо величина )( ki tu  перевищує задане значення рівня 

ТО 


iuто , виконується оператор 5, який формує ознаку 

необхідності заміни i-го елемента ipто . Оператор 6 

обчислює виміряне значення швидкості деградації ВП i-го 

елемента )( ki ta  ( )( ki tN  - напрацювання i-го елемента в 

момент часу kt ). Оператор 7 розраховує прогнозоване з 

урахуванням передісторії середнє значення швидкості 

деградації ВП )(~
ki ta  (вибір постійної згладжування   у даній статті ми не обговорюємо, 

Вхід

1

ні

так

Вихід

7

10

Рис. 2. Структурна схема алгоритму 

            планування .
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приймаємо 5,0 ). Оператор 8 запам'ятовує отримане значення )(~
ki ta  в БД. Оператор 9 

розраховує прогнозоване значення середнього напрацювання до відмови i-го елемента сер ( )i kT t

.  

Після завершення перебору всіх обслуговуваних елементів виконується 11, який розраховує 

оптимальне значення часу проведення наступного ТО 1kt  ( r  - середня інтенсивність 

витрачання ресурсу об'єкта). Оператор 12 запам'ятовує отримане значення 1kt  в БД.  

Результуючою інформацією є сформовані значення ознак ipто  (за цими ознаками на дисплеї 

відображається список елементів, які підлягають (заміні) в поточний момент часу kt ) і 

запланований час наступного ТО 1kt .  

Приклад застосування методики. Для прикладу візьмемо простий (тестовий) об'єкт РЕТ, 

що складається з 10 однакових елементів, з'єднаних в сенсі надійності послідовно. 

Напрацювання до відмови елементів підпорядкована DN-розподілу з параметрами 

сер 10000iT г  і 1 ( сер iT - середнє напрацювання до відмови,   - коефіцієнт варіації). DN- 

розподіл вважається найбільш адекватною моделлю відмов елементів радіоелектронної 

техніки [7]. Вартісні характеристики елементів об'єкта також поставимо однаковими: вартість 

елементів iC0 = 1 у.о.; вартість операції заміни елемента iCзам = 1 у.о.; вартість операції ТО 

елемента iCто = 1 у.о. Період експлуатації об'єкта, на якому будуть оцінюватися показники 0T  

і еc , задамо рівним еT = 10 років.  

Очевидно, що такий тестовий об'єкт є досить штучним і не дозволяє повною мірою 

продемонструвати всі деталі методики, однак на цьому простому прикладі все ж можна 

продемонструвати основну ідею методики і окремі її технологічні моменти. 

У разі, коли жодне ТО не проводиться, прогнозовані оцінки показників 0T  і еc  для 

заданого тестового об'єкта виходять наступні (1-й етап методики): 

0T  = 906,4 г.;   еc  = 0,01324 у.о./г. 

Нехай задана вимога до рівня безвідмовності об'єкта дорівнює тр

0 1200T г .  

Спочатку перевіримо, якою має бути мінімальна множина елементів тосE , які 

обслуговуються у відповідності зі стратегією ТОС-А, при якому забезпечувалася б задана 

вимога тр

0T . Для цього будемо поступово збільшувати кількість елементів у множині тосE  і 

визначати (з допомогою програми ISMPN) умовно оптимальні параметри 

а-тосP  і досягають 

при цьому значення показників 0T  і еc . Результати розрахунків для 3 кроків представлені в 

табл. 1. 

Таблиця 1 

Результати розрахунків умовно оптимальних параметрів ТОС-А 

Номер 

кроку 

i 

Умовно оптимальні 

параметри стратегії ТОС 


а-тосP  

Досягаємі 

значення 

показників 



iEтос  


iuто
3   



0T , ч еc , у.о./г 

1 

2 

3 

{1} 

{1, 2} 

{1, 2, 3} 

0,49 

0,46 

0,47 

0,5 

0,5 

0,5 

998 

1102 

1238 

0,01243 

0,01151 

0,01056 

 

                                                           
3 У стовпчику вказано значення тільки для останнього доданого елемента 
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З отриманих результатів видно, що необхідне значення тр

0T  забезпечується за умови, 

якщо кількість обслуговуваних елементів в тосE  дорівнює 3. Якщо для всіх елементів множини 

}3,2,1{тос 
E  є вимірювані ВП, то в якості оптимальних параметрів АСТО можна було б 

прийняти такі параметри: 

5,0},47,0;46,0;49,0{},3,2,1{PP а-тосасто  
. 

При цих параметрах будуть забезпечуватися наступні значення показників 0T  і еc : 
  00 TT  = 1238 г.;   е еc c   = 0,01056 у.о./г. 

Вихідну задачу в цьому випадку можна було б вважати вирішеною. 

Але припустимо, що технічна можливість вимірювання ВП є тільки для перших двох 

елементів, тому як підмножини елементів, які можуть обслуговуватися з застосуванням 

стратегії ТОС-А, ми змушені прийняти множину 0

тосE = {1, 2}. При такій множині 0

тосE  

забезпечується тільки 0T = 1102 г, що не задовольняє заданої вимоги тр

0 1200T г . Тому у 

відповідності з методикою далі будемо шукати можливість забезпечити задану вимогу до 

рівня надійності об'єкта за рахунок додаткового ТО, виробленого із застосуванням стратегії 

ТОР.  

Множина елементів 


торE , які обслуговуються за стратегією ТОР, також будемо 

формувати покроково, додаючи в нього елементи, що відбираються з множини потенційно 

обслуговуваних елементів обслE = {3, 4, …}. Проведемо 3 кроки таких розрахунків. На кожному 

кроці будемо шукати умовно оптимальне рішення 


тора-тос PP  , де 

а-тосP - знайдене раніше 

умовно оптимальне рішення за умови, якщо 0

тосE = {1, 2}. Отримані результати розрахунків 

представлені в табл. 2. 

  Таблиця 2 

Результати розрахунків умовно оптимальних параметрів ТОР 

Номер 

кроку 

i 

Умовно оптимальні 

параметри стратегії 

ТОР 


торP  

Досягаємі значення 

показників 



iEтор  

тоT , г 

0T , г еc , у.о./г 

1 

2 

3 

{3} 

{3, 4} 

{3, 4, 5} 

4000 

2000 

2000 

1137 

1284 

1403 

0,01164 

0,01144 

0,01114 

 

За отриманими даними видно, що вимога тр

0 1200T г  забезпечується при наступних 

параметрах АСТО: 

асто тос-а торP P P {1,2},{0,49;0,46},0,5 {3,4},2000 г    . 

При цьому забезпечуватимуться такі значення показників 0T  і еc : 
  00 TT  = 1284 г.;   е еc c   = 0,01144 у.о./г. 

Висновки. 

1. У статті запропоновано методику визначення оптимальних параметрів АСТО 

складного об'єкта РЕТ на етапі його проектування. В якості параметрів АСТО приймаються 

параметри стратегій проведення ТО, які потенційно можуть застосовуватися для даного типу 

об'єктів. Запропонована методика заснована на застосуванні розробленого раніше 

програмного забезпечення [3]. 
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2. Розглянуто можливий варіант апаратно-програмної реалізації АСТО, в рамках якого 

передбачається використовувати знайдені оптимальні параметри. Визначено склад і функції 

основних елементів АСТО. 

3. Розглянуто приклад застосування методики для простого (тестового) об'єкта РЕТ. 

Приклад демонструє основні моменти і послідовність дій розробника при пошуку 

оптимальних параметрів АСТО. 
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Проценко Я.Н.. 

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ СЛОЖНОГО ОБЪЕКТА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 

 

В статье рассматриваются вопросы определения оптимальных параметров 

автоматизированной системы технического обслуживания (АСТО) сложного объекта 

радиоэлектронной техники (РЭТ) на этапе его разработки. В качестве параметров АСТО 

используются параметры возможных стратегий технического обслуживания (ТО). 

Оптимальные параметры АСТО определяются на основе применения специального программного 

обеспечения, в котором реализованы модели оптимизации параметров различных стратегий ТО 

объекта РЭТ. 

Разработана методика определения оптимальных параметров АСТО, позволяющая 

выбрать подходящие стратегии ТО и определить их оптимальные параметры. Оптимизация 

производится по критерию минимума удельной стоимости эксплуатации объекта при условии 

обеспечения требуемого уровня его безотказности.   

Рассмотрены вопросы возможной аппаратно-программной реализации АСТО. Приведен 

пример, иллюстрирующий применение методики для простого тестового объекта РЭТ.  

Ключевые слова: техническое обслуживание и ремонт, стратегия технического 

обслуживания, оптимизация параметров стратегии технического обслуживания, показатели 

надежности и стоимости эксплуатации. 

 

Procenko Y.M. 

PARAMETRIC SYNTHESIS OF AN AUTOMATED MAINTENANCE SYSTEM FOR A 

COMPLEX RADIOELECTRONIC TECHNOLOGY OBJECT 

 
The article considers issues of determination of optimal parameters of the automated maintenance 

system (AMS) complex radioelectronic technology object (RET) at the stage of its development. As 

parameters of AMS are used the parameters of possible strategies of the technical maintenance (TM). The 

optimal parameters of AMS are determined on the basis of the use of special software that implements the 

optimization model of the parameters of different strategies TM for the RET object. 
The methodology of determining the optimal parameters of AMS is developed, it allows to select 

suitable strategies and determine their optimal parameters. Optimization is performed by the minimum unit 

cost of the operation of the object while ensuring the required level of reliability. 
Considered the issues of possible hardware and software implementation of AMS. An example that 

illustrates the application of the method for a simple test of the RET object. 
Keywords: maintenance and repair, maintenance strategy optimization of parameters of maintenance 

strategy, reliability and operation cost. 
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УДК 528.29                                                                    к.т.н., доц. Рачок Р.В. (НАДПСУ) 
 

АЛГОРИТМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБЛАСТЕЙ ВИДИМОСТІ З ВЕЖ СИСТЕМИ 

ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ 
 

В охороні державного кордону України використовується система оптико-електронного 

спостереження (СОЕС). Підвищення ефективності функціонування цієї системи можливе за 

рахунок раціональної розстановки веж. Однак показник для оцінки цієї ефективності враховує 

області видимості. Вирішення завдання оптимізації розстановки веж вимагає багаторазового 

розрахунку областей видимості. Все це робить актуальним пошук алгоритму швидкого 

обчислення зон видимості. У роботі розглянуті алгоритми визначення областей видимості 

системи оптико-електронного спостереження на основі інформації про рельєф місцевості, 

проведено порівняння їх швидкодії. Запропонований швидкий алгоритм визначення областей 

видимості на основі використання алгоритму Брезенхейма для побудови ліній у 3D просторі з 

адаптуванням до місцевості. 

Ключові слова: система оптико-електронного спостереження, області видимості, рельєф 

місцевості. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. На сьогоднішній день для ефективної 

охорони державного кордону України широко використовуються сучасні технічні засоби 

охорони кордону (ТЗОК). На Білгород-Дністровській ділянці кордону встановлено сучасну 

систему оптико-електронного спостереження (СОЕС). Перспективним є використання 

аналогічних систем і на інших ділянках кордону. Однак для ефективної розстановки веж 

спостереження СОЕС необхідно вирішити складне оптимізаційне завдання з максимізацією 

показника ефективності СОЕС. Цей показник враховує ефективність технічних засобів 

спостереження і області видимості, що визначаються рельєфом місцевості і розстановкою на 

ньому веж спостереження. Найбільшу обчислювальну складність при розрахунку показника 

ефективності СОЕС становить визначення областей видимості. Вирішення оптимізаційного 

завдання потребує багаторазового повторення таких розрахунків. Все це потребує визначення 

швидкого алгоритму  пошуку областей видимості з урахуванням рельєфу місцевості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної 

проблеми та на які опираються автори. Задача визначення областей видимості на основі 

інформації про рельєф місцевості вирішена практично у всіх сучасних потужних 

геоінформаційних системах (ГІС). В окремих ГІС з відкритим вихідним кодом існує 

можливість аналізу алгоритму вирішення цієї задачі. Так у GRASS GIS можливо ознайомитись 

з цим алгоритмом і переглянути вихідний код відповідної команди [1]. В багатьох 

комерційних геоінформаційних системах, зокрема ArcGIS, надається лише загальний опис 

команди визначення областей видимості [2]. У статті [3] проведений аналіз різних підходів до 

визначення областей видимості з точки зору обчислювальної складності відповідних 

алгоритмів. В результаті проведених у [3] досліджень визначено, що найбільшу швидкодію 

забезпечують методи з швидкою растеризацію на основі алгоритмів Брезенхейма, 4WS (4-

waystepping) і 8WS (8-way stepping). Однак останнім часом проводяться дослідження в 

напрямку подальшого прискорення їх швидкодії. У [4,5] розглядаються можливості 

підвищення швидкості визначення областей видимості за рахунок використання 

обчислювальної потужності сучасних графічних процесорів. Проте такий підхід ґрунтується 

на паралельній обробці інформації з використанням відомих методів. Інші автори 

вдосконалюють алгоритми з урахуванням особливостей окремих задач визначення видимості. 

Так у [6] розглядається модернізація алгоритму у випадку великої кількості спостерігачів. 

Однак в задачі розміщення веж СОЕС при визначенні показника ефективності потрібно 

знаходити області видимості для кожної вежі окремо. Зважаючи на це, метою даної роботи є 

формування швидкого алгоритму визначення областей видимості з веж СОЕС та порівняння 

його швидкодії з аналогами в сучасних ГІС. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Рельєф поверхні Землі в ГІС звичайно 
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описується скінченною кількістю дискретних значень висот. Така модель рельєфу отримала 

назву Digital Terrain Model (DTM) [3]. Одним з основних різновидів DTM є regular square grids 

(RSG). В цій моделі значення висот задаються дискретною множиною точок ),,( vvv zyx  у 

вузлах квадратної сітки. Саме таким чином визначається модель рельєфу у проекті SRTM, де 

дані представлені у растровому форматі. 

Дві точки р1 і р2 у просторі вважаються взаємно видимими, якщо кожна точка на відрізку 

прямої лінії, яка поєднує р1 і р2 є вищими за відповідні точки рельєфу. Звичайно спостерігач 

знаходиться над поверхнею рельєфу на певній висоті h, тоді до координати z точки 

знаходження спостерігача додається ця висота (рис. 1). 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Видимість точок місцевості 

Як видно на рис. 1, з точки спостереження О забезпечується видимість точки р2, однак 

точка р3 є невидимою (перетин з рельєфом здійснюється у точці р4). Пряма, яка проходить 

через точку спостереження О і досліджувану точку на поверхні отримала назву line-of-sight 

(LOS) [3]. Для визначення видимості потрібно визначити чи не перетинає ця пряма поверхню 

рельєфу між досліджуваними точками. З метою визначення цього створено багато алгоритмів. 

Так, у ГІС GRASS GIS фактична висота точки не ідентичної центру клітинки растру 

визначається методом білінійної інтерполяції. При цьому рельєф розглядається як гладка 

поверхня. Дві точки вважаються взаємно видимими, якщо їх лінія візування LOS не перетинає 

місцевість. Висота для довільної точки X в місцевості, інтерполюється з 4 сусідніх відліків 

рельєфу заданому у моделі RSG.  Основною частиною алгоритму є визначення для кожної 

клітинки, лінії візування і її перетинів з клітинками місцевості. Аналіз перетинів 

прискорюється за рахунок повторного використання інформації про перетин або не перетин 

від однієї точки до наступної (використовується так звана лінія підмітання). Однак 

незважаючи на це процедура інтерполяції значно сповільнює функціонування цього 

алгоритму, що буде показано далі. 

В багатьох застосуваннях дані рельєфу представлені з достатньою точністю для 

вирішення відповідних завдань. У цих випадках немає потреби в додатковій інтерполяції 

(значення висоти можна визначити з відповідного відліку растру). Тоді для прискорення 

роботи алгоритму для визначення координат (х,у) точок що належать до LOS можна 

застосувати техніку растрування. Одним з найпростіших і найшвидших алгоритмів растрової 

графіки для побудови відрізків прямої є алгоритм Брезенхейма. Використаємо цей алгоритм 

для визначення координат (х,у) точок LOS. 

Для визначення координат z точок LOS використаємо рівняння прямої (1). 

L
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 ),,( 111 zyx  – координати розміщення спостерігача; 

 ),,( 222 zyx  – координати точки, видимість якої перевіряється. 

Оскільки зазвичай в околі вежі спостереження забезпечується хороша видимість (що 

додатково обумовлюється висотою вежі) аналіз LOS будемо здійснювати від точки p2 до p1. 
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При цьому зростає ймовірність більш раннього виявлення перешкоди, внаслідок чого 

зменшуватиметься час обробки. 

Проведемо порівняння швидкості визначення областей видимості на місцевості 

Білгород-Дністровської ділянки кордону запропонованого алгоритму з алгоритмом, який 

використовується в GRASS GIS. Для об’єктивної оцінки використаємо єдиний набір даних 

висот рельєфу (на основі проекту «Shuttle Radar Topography Mission» - SRTM) і спільну 

обчислювальну платформу (процесор Intel Atom N280, оперативна пам’ять 1Гб DDR2). Такий 

вибір характеристик персонального комп’ютера обумовлений потребою сповільнення роботи 

програмного коду з метою кращого порівняння часових характеристик. Результати роботи 

досліджуваних алгоритмів для різних розташувань спостерігача (вежі СОЕС) представлені в 

табл. 1. 

Таблиця 1 

№ 

розміщення 

Час роботи алгоритму GRASS 

GIS, с 

Час роботи запропонованого 

алгоритму, с 

1 83 30 

2 74 25 

3 73 30 

4 86 26 

5 77 23 

6 89 28 

7 86 39 

Середній час 81 29 

З результатів представлених у табл. 1 випливає, що для кожного варіанта 

розміщення спостерігача запропонований алгоритм визначення видимості забезпечує 

більшу швидкодію в порівнянні з алгоритмом в ГІС GRASS GIS. Зростання швидкодії 

складає від 2-х до понад 3-х разів. Середнє зменшення витраченого на обчислення 

видимості часу становить майже 65%. Можна припустити що таке зростання швидкості 

обумовлене значним зниженням точності (в алгоритмі GRASS GIS використовується 

білінійна інтерполяція). Однак результати порівняння визначених цими алгоритмами 

областей видимості свідчать про їх схожість (рис.  2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Порівняння областей видимості місцевості 

 

На рис. 2 (а) представлено область видимості визначену з використанням 

запропонованого алгоритму. На рис. 2 (б) показана область видимості визначена з 

застосуванням ГІС GRASS GIS. Результати попіксельного порівняння свідчать про понад 

70% тотожності цих областей. 

З метою визначення впливу вибору початкової точки оригінальний алгоритм було 

модифіковано у двох варіантах. В першому аналіз LOS проводився завжди від точки з 

більшою висотою, у другому від точки з меншою висотою.  

Результати вимірювань часу роботи оригінального і модифікованих алгоритмів 

представлені в табл. 2. 

а) б) 
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Таблиця 2 

№ розміщення 

Час роботи 

запропонованого 

алгоритму, с 

Час роботи 

модифікованого 

алгоритму (від max h 

до min h), с 

Час роботи 

модифікованого 

алгоритму (від min h 

до max h), с 

1 30 27 31 

2 25 30 28 

3 30 31 36 

4 26 38 26 

5 23 13 30 

6 28 39 29 

7 39 48 40 

Середній час 29 32 31 

 

Як випливає з табл. 1 статистично перешкоди LOS для одних ділянок місцевості 

здійснюються більш часто ближче до точки з максимальною висотою (що обумовлює 

менший час роботи), для інших ділянок менший час забезпечується аналізом LOS від 

точки з мінімальною висотою до точки з максимальною висотою. Однак в  більшості 

випадків краща швидкодія реалізується алгоритмом без модифікації, в якому перевірка 

LOS проводиться від точки на місцевості до вежі спостереження. Про це свідчить 

середній час по всім варіантам, який для цього алгоритму є кращим.  

Слід відмітити, що швидкодія запропонованого алгоритму суттєво обмежується 

потребою обчислення (1). Інші операції, які реалізуються в алгоритмі є достатньо 

простими і виконуються швидко. З метою подальшого збільшення швидкодії 

пропонується замінити обчислення (1) процедурою контрольованої лінійної зміни висоти 

за приростами, як це робиться в алгоритмі Брезенхейма. Фактично за основу пропонується 

взяти алгоритм Брезенхейма для растрування відрізків прямих не на площині, а в 3D просторі. 

При такому підході замість двох отримуються відразу 3 координати і потреба в 

обчисленні z за (1) відпадає. Результати порівняння швидкодії цього алгоритму з 

алгоритмом, який ґрунтується на раструванні в 2D просторі  з подальшим обчисленням z 

за (1) наведені в табл. 3. 

Таблиця 3 

№ розміщення 
Час роботи алгоритму з 

раструванням на площині, с 

Час роботи алгоритму з 

раструванням в 3D просторі, с 

1 30 13 

2 25 10 

3 30 15 

4 26 8 

5 23 6 

6 28 11 

7 39 16 

Середній час 29 11 

 

Однак існують можливості для подальшого зменшення часу на визначення 

областей видимості. У випадку, коли з використанням базового методу 3D растрування на 

основі алгоритму Брезенхейма визначено, що видимість певної точки є недоступною можливо 

додатково визначити де зустрілась перепона (ближче до початкової точки чи до кінцевої). Тоді 

при аналізі LOS в околі такої точки можливо використати цю інформацію і починати 

растрування LOS з тої точки, до якої ймовірно ближче знаходиться перепона. Результати 

отримані з використанням такого алгоритму у порівнянні з двома попередніми швидкими 
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алгоритмами наведені у табл. 4.  

Таблиця 4 

№ розміщення 

Час роботи 

алгоритму з 

раструванням на 

площині, с 

Час роботи алгоритму 

з раструванням в 3D 

просторі, с 

Час роботи 

модифікованого 

алгоритму з 

раструванням в 3D 

просторі, с 

1 30 13 6 

2 25 10 9 

3 30 15 14 

4 26 8 8 

5 23 6 4 

6 28 11 10 

7 39 16 15 

Середній час 29 11 9 

 

Слід відмітити, що наведені в табл. 4 результати показують переваги 

запропонованого підходу. Для всіх варіантів розміщення вежі СОЕС останній 

запропонований алгоритм показав найкращу швидкодію. Однак природно, що цей 

алгоритм забезпечує кращі результати для варіантів розміщення вежі при яких області 

невидимості є значними. Щодо розглянутих випадків це варіанти №1 та №5 для яких 

покращення становить 54% та 33% відповідно. Для інших варіантів розташування веж 

приріст швидкодії є менш вагомим і складає 6-10%. І лише в одному варіанті розміщення 

вежі (№4) час не змінився. Це пояснюється тим, що у цьому випадку область видимості 

була значною і тому прискорення за рахунок адаптивного визначення невидимих ділянок 

не відбулось. 

На сьогоднішній день, однією з найкращих геоінформаційних систем є ГІС ArcGIS 

виробництва компанії ESRI. В останніх версіях цієї ГІС звичайно реалізовані найкращі 

алгоритми вирішення багатьох задач геообробки. 

Проведемо порівняння швидкодії запропонованих алгоритмів з швидкодією 

алгоритму визначення областей видимості (viewshed) в ArcGIS (табл. 5). Для проведення 

цих досліджень використана інша, більш потужна обчислювальна платформа, тому 

результати вимірювань наведених у табл.5 суттєво відрізняються від даних у табл.1 -4 і їх 

порівняння доцільне лише в межах цієї таблиці. 

Таблиця 5 

№ розміщення 

Час роботи 

алгоритму з 

раструванням 

на площині, с 

Час роботи 

алгоритму з 

раструванням в 

3D просторі, с 

Час роботи 

модифікованого 

алгоритму з 

раструванням в 3D 

просторі, с 

Час роботи 

алгоритму 

viewshed в 

ArcGIS, с 

1 5 3 2 7 

2 3 2 1 6 

3 4 2 1 7 

4 3 1 1 6 

Середній час 3,75 2 1,25 6,5 

 

Як випливає з табл. 5, програмний код процедури визначення взаємної видимості в 

ГІС ArcGIS для розглянутих варіантів розташування вежі СОЕС забезпечує меншу 

швидкодію в порівнянні з усіма іншими алгоритмами. Серед цих алгоритмів очікувано 

гірша швидкодія растрування на площині з обчисленням координати z за (1). Дещо менший 

час витрачається алгоритмом з швидким раструванням в 3D просторі. Найкращим очікувано 
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виявився алгоритм швидкого 3D растрування з адаптацією до особливостей невидимих 

ділянок. 

Висновки. Таким чином, за результатами проведеного дослідження в роботі 

запропоновані алгоритмічно реалізовані методи визначення видимих з веж СОЕС ділянок 

місцевості. Програмна реалізація запропонованих алгоритмів в порівнянні з відповідним 

програмним кодом у інших ГІС (GRASS GIS, ArcGIS) забезпечує більшу швидкість обробки 

інформації. Найкращим з запропонованих виявився метод  3D растрування LOS на основі 

алгоритму Брезенхейма з адаптацією до особливостей невидимих ділянок. 

Напрямом подальших досліджень є вирішення оптимізаційного завдання розстановки 

веж СОЕС. 
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АЛГОРИТМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТЕЙ ВИДИМОСТИ С БАШЕН СИСТЕМЫ 

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

 

В охране государственной границы Украины используется система оптико-электронного 

наблюдения. Рациональное расположение башен, необходимых для повышения эффективности 

функционирования этой системы. Эта эффективность существенно зависит от 

рассматриваемого рельефа. Определение просмотров является сложной вычислительной 

задачей. Решение проблемы оптимизации размещения башен требует много просмотров. Все это 

делает поиск алгоритма для быстрого вычисления области видимости реальной задачей. 

Рассмотрены алгоритмы определения оптико-электронных систем видеонаблюдения на 

основе информации о местности. Автор провел сравнение их результатов. В статье определены 

подходы к быстрому вычислению просматриваемой области. 

Для получения информации о рельефе мы использовали данные из проекта Shuttle Radar 

Topography Mission. Исследования проводились на участках в Одесской области. 

Для ускорения алгоритма можно пренебречь интерполяцией рельефа и использовать 

исходные данные с исходным разрешением. В этой работе показано, что это не является 

существенным уменьшением точности областей видимости. Интерполяция ландшафта 

замедляет работу алгоритма определения просмотров в GRASS GIS. 

В работе предложен быстрый метод определения областей действия, основанный на 

использовании алгоритма Брезенхейма. Подход путем создания линии прямой видимости в 2D 

пространстве. Координата z точек линии визирования определяется по линейной зависимости 

высоты по этой линии. Скорость этого алгоритма оказалась выше, чем в GRASS GIS. В статье 

показана возможность увеличения производительности при создании линии визирования в 

https://grass.osgeo.org/grass73/manuals/r.viewshed.html
http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/using-viewshed-and-observer-points-for-visibility.htm
http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/using-viewshed-and-observer-points-for-visibility.htm
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трехмерном пространстве. Для построения растра использовался соответствующий алгоритм 

Брезенхейма в 3D пространстве. Сравнение скорости обработки информации показало 

существенное преимущество предложенного метода. 

В статье показана возможность увеличения скорости алгоритма на основе адаптации к 

ландшафту. Если не взаимное представление двух точек на земле, предлагается определить 

близость препятствий к начальной или конечной точках. Кроме того, эта информация может 

быть использована для ускорения алгоритма при определении видимости в соседних точках. 

Использование этого подхода обеспечило максимальную скорость обработки информации. 

При сравнении производительности использовались современные географические 

информационные системы: GRASS GIS, ArcGIS. Предлагаемые методы алгоритмически 

реализуются в программном обеспечении. Самый высокий уровень скорости - это быстрый 

алгоритм построения 3D-растровой линии прямой видимости с адаптацией к невидимым 

областям. Программная реализация этого алгоритма показала значительно большую 

производительность по сравнению с географическими информационными системами Grass GIS, 

ArcGIS. 

Предлагаемые подходы могут использоваться в задачах, требующих быстрого определения 

областей видимости. Примерами таких задач являются: определение эффективности систем 

оптико-электронного наблюдения, оптимизация размещения наблюдательных вышек. 

Ключевые слова: система оптико-электронного наблюдения, области видимости, рельеф 

местности. 

 

Ph.D. Rachok R.V. 

THE ALGORITHMS DEFINING THE REGIONS OF VISIBILITY OF THE TOWERS 

SYSTEM OPTO-ELECTRONIC SURVEILLANCE 

 

In the protection of the state border of Ukraine are used a system of optical-electronic surveillance. 

The rational arrangement of towers required for increase of efficiency of functioning of this system. This 

efficiency essentially depends on the viewshed given relief. Definition of viewshed is a challenging 

computational task. The solution to the optimization problem of placing towers requires multiple viewshed. 

All of this makes the searching of the algorithm for fast computation of the visibility area is the actual task.  

The paper considers the algorithms of definition of viewshed scope opto-electronic surveillance 

systems based on information about the terrain. The author conducted a comparison of their performance. 

The article identifies approaches for a rapid calculation of viewshed scope. For information about the 

terrain, we used data from the project Shuttle Radar Topography Mission. Studies were conducted on plots 

in Odessa region.To speed up the algorithm it is possible to neglect the interpolation of the terrain and use 

the original data with the original resolution. In this work is shown that this is no significant reduction in 

the accuracy of the viewshed scopes. Interpolation of the terrain slows down the functioning of the 

algorithm of determining the viewshed in GRASS GIS.The paper proposed a fast method for the 

determination of scopes based on the use of the algorithm Bresenham. The approach by generating a line-

of-sight in a 2D space. The z coordinate of the points of the line of sight determined on the basis of the 

linear dependence of the height along the this line. The speed of this algorithm was found to be greater than 

in GRASS GIS. The paper shows the possibility of increasing the performance when generating the line of 

sight in 3D space. To build the raster used the corresponding algorithm Bresenham in 3D space. 

Comparison of speed of information processing showed a significant advantage of the proposed method.   

The paper shows the possibility of increasing the speed of the algorithm based on adaptation to the 

terrain. If not mutual viewshed of two points on the ground, offered to determine the proximity of obstacles 

to starting or ending points. Further, this information can be used to accelerate the algorithm in 

determining the visibility at the neighboring points. The use of this approach provided the greatest speed of 

information processing. When comparing performance used modern geographic information systems: 

GRASS GIS, ArcGIS. The proposed methods are implemented algorithmically in software. The highest rate 

of speed is provided a fast algorithm for constructing 3D raster line-of-sight with the adaptation to the 

invisible areas. The software implementation of this algorithm showed significantly greater performance 

compared to the geographic information systems Grass GIS, ArcGIS. 

Proposed approaches can be used in tasks that require rapid determination of viewshed scopes. 

Examples of such tasks are: determination of the efficiency of the systems opto-electronic surveillance, 

optimization of the placement of observation towers. 

Keywords: system of optical-electronic surveillance, viewshed scope.  
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MODELLING THE USEFUL LIFE EXHAUSTION (DEPRECIATION) AND 

RESTORATION PROCESSES OF THE OF MILITARY EQUIPMENT GROUPAGES 

 
The article deals with the mathematical model of the military equipment (ME) useful life exhaustion 

and restoration processes. A military equipment groupage is understood as a multitude of various different 

objects that are used for completing a similar task. Accepted quality measures for the military equipment 

useful life exhaustion and restoration processes are the quantity of the objects in a given groupage and the 

total useful life, determined separately for different types of military equipment. Parameters for this model 

are military equipment maintenance, disposal and procurement plans, as well as established statutory 

requirements. The concepts of limiting state and useful life of a groupage were introduced.  

This model allows to predict the structure and the useful life of the groupage in the forthcoming 

period of time, evaluate the efficiency of the enacted useful life restoration plans and improve them. 

Keywords: military equipment groupage, useful life of a military equipment groupage, maintenance, 

disposal and procurement plans for the separate items in the equipment groupage. 

 

Introduction and Problem Statement. Sufficient attention was given to the issues of 

exhaustion and restoration of the useful life of a single military equipment item, e. g. in numerous 

research projects [1–5], including the works of the author [6–9]. At the same time, it is worth noting 

that military equipment is usually used to carry out missions, within formations, units and 

detachments. Therefore, it is important to analyze the useful life of military equipment not by each 

separate item, but rather of a military equipment groupage as a whole. This type of analysis requires 

introduction of specific measures that take into account the peculiarities of military equipment useful 

life exhaustion and restoration processes, with separate ME items being a part of a groupage.  

This article elaborates on a mathematical model of the military equipment useful life exhaustion 

and restoration processes, that allows to predict quantitative and qualitative characteristics of the ME 

groupage in the forthcoming period of its exploitation, based on enacted statutory maintenance, 

disposal and procurement requirements for the ME groupage.  

The notion of the useful life of a military equipment groupage. Military equipment groupage 

stands for a multitude of similar or different objects, that are connected by a common objective and 

similar tasks that the groupage is assigned to perform. The objects of the groupage can be located in 

one settlement, or more often scattered across a certain area, which is considered their zone of 

responsibility. Examples of military equipment groupages are motor vehicle units or armored 

formations, fulfilling either combat or combat support missions. In the framework of this model 

informational and functional connections between the objects, as well as the type of tasks they 

perform do not matter. Only two characteristics of the groupage are taken into consideration – its 

structure and useful life. If the structure of the groupage meets the corresponding requirements, and 

the level of reliability of each single object does not fall below a pre–defined value, the groupage is 

fit for its intended purpose. At the same time, it is understood, that if the useful life of a single object 

is exhausted, the measures of its reliability do not meet the requirements and such object should be 

replaced by a new one (with equal functions) or reconditioned to restore its useful life.  

In large systems of ME groupages there is usually a certain organizational structure in place, 

meaning that they include ME groupages of lower organizational levels. It is envisaged that in the 

future there will be a strong distinction between groupages of different levels.  

Let’s introduce the following particulars: 

},1);({)( TYPEi NitNt N  – the vector, that determines the structure of the military equipment 

groupage at a given time t, where )(tN
i

 – the number of i type ME items ( TYPEN  – the number of 

various ME types); 
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},1);({)( TYPEi NitRt  R  – the vector, that determines the useful life of military equipment 

groupage, where )(tR
i

 – total useful life of i type ME. 

The function )(tN
i

 can be expresses with the following formula: 





ij

ji tntN
J

)()( ,                                                               (1) 

where )(tn
j

 – the singular function, that assumes the value of 1 or 0 (1 – if at the time t the 

object is a part of the grouping, 0 – if it is not); iJ  – the multitude of numbers (indexes) of the i type 

ME items. 

The points in time when the structure of the groupage changes are determined by the useful life 

exhaustion and restoration processes of separate ME items.  

The function of the total useful life of i type ME )(tR
i

 is defined as the following sum: 




 
ij

ji tRtR
J

)()( ,                                                              (2) 

where )(tR
j

 – the useful life of j type ME at the time t. 

The function )(tR
j

 describes for the exhaustion and restoration processes of a useful life of a 

single j type ME item.  

Figure 1 is an approximate graph of the function )(tR
i

. Positive jumps (discontinuities) of a 

function correspond the moments in time when the ME groupage receives new procured or old 

restored equipment.  

 

 
Fig. 1. Typical graph of the function )(tR i  

The rate of the function’s decrease in intervals between the discontinuities is defined by the 

sum intensity of the useful life exhaustion of all the ME, included in the groupage at a given time. 

Structural and useful life requirements for a ME groupage are defined by the following formula: 
TP

ii NtN )( ;                                                               (3a) 

TP

ii RtR Σ)(  ,                                                               (3b) 

where TP

iN and 
TP

iRΣ  – the numbers of i type ME items and their total useful life, required for 

the groupage to be efficient.  

Required structure of the groupage (3а) has an obvious physical purpose – if the number of ME 

items in the groupage drops below the acceptable level, the efficiency of the groupage will not meet 

)(tR
i

k

ijP
t

ijP

k

ijP
t 

ijC
t t0
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the requirements. Therefore there are no issues with the value of TP

iN , since it is the prerogative of 

an older “system” that formed the groupage. 

Required total useful life of the ME (3b) can be viewed as something similar to a “safe load 

factor” of the groupage that determines how long the groupage can exist with the required efficiency.  

As a result useful life of a ME groupage can be defined as calendrical duration of the service 

life of the groupage before it reaches the limiting state, provided that all statutory maintenance 

measures have been taken. Let’s denote the useful life of a groupage by GRT . 

The useful life of the i type ME groupage iGRT  is defined by the following formula: 

TP

iiGRi NTN )( .                                                            (4) 

Therefore the useful life of the groupage GRT  can be defined by the formula: 

iGR
i

GR TT min .                                                              (5) 

The next chapter deals with the military equipment useful life exhaustion and restoration 

processes and explains the functions )(tiN and )(tR i . 

Useful life exhaustion and restoration model of a single ME item. Useful life function of a 

separate j ME item )(tR j  at the time t = 0 and with the object being new (meaning it has not been 

maintained to restore the useful life) is determined by the following formula: 

   
   










,)(i0,

;)(i,)(
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)0()0(

)0()0()0(

jjj

jjjjj

j
TtRtf

TtRtftR
tR




                             (6) 

where 
(0)

jR  and 
(0)

jT – the initial useful life and the initial service life of the j ME item;  

)(tj  – total operating time of the j ME object at the time t. 

Operating time )(tj  is the random time function: 


t

jj dxxt
0

)()(  ,                                                              (7) 

where )(xj  – the intensity of the useful life exhaustion of the j ME item. 

In reality there is usually a useful life exhaustion limit in place (e.g. for a year), and during the 

exploitation the useful life exhaustion process it tweaked in accordance with the limit. That’s why for 

the sake of forecast analysis it is possible to assume that the function )(tj  has a constant value of 

mathematical expectation 
j

 , which is defined by the following formula: 

 
T

L jR

j  ,                                                                      (8) 

where jRL  – the limit of the useful life exhaustion of the j ME item; 

Т – the exploitation period with the limit of jRL . 

Therefore, the total operating time in the forecast time period [0, t] is defined as: 

tt jj  )( .                                                                    (9) 

Replacing the former expression (6) with the one mentioned above the new formula is: 
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                                               (10) 

where jLSt  – the time when j ME item reaches its limiting state. It is defined by the following 

formula: 














 (0)

(0)
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j

j

jLS T
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.                                                       (11) 
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The formula (10) is valid for the case when the ME item has not been maintained and is 

exploited until it reaches the limiting state. However, in case the ME item will be maintained for PN  

times during its service life and there are pre–determined maintenance dates and amounts of the useful 

life restored with each round of maintenance in place, function )(tR j  will no longer be expressed as 

the one shown above (10), but instead will be defined as: 
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where 
)(k

jR  – the useful life of,; 

)(k

jPt  – point in time when is maintained for the k time: 
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 ;                                           (13) 

jCt  – disposition time of the j ME item: 
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 ;                                           (14) 

jP – maintenance duration of the j ME item; 

)(k

jT  – the amount of service life of the j ME item, restored after maintaining it for the k time.  

Figure 2 shows graphs that explain the formula (11). To simplify the graphs, in the chosen case 

the statutory values of the useful life between maintenances 
)(k

jR  and the service life 
)(k

jT  are 

harmonized, providing 
)()( / k

j

k

jj TR . 

 
Fig. 2. Useful life function of a j ME item, with t = 0, since the object is new 

 
In a more general case, when at a time 0t  the ME has been maintained jPn   

times ( PjP Nn  ), the useful life function )(tR j  can be defined by the following formula: 
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where )0(jR  and )0(jT  – the residual useful life and residual operation life of the j ME item at 

a point in time 0t ; 
)1( jPn

jPt  – the time of the )( kn jP   maintenance that is defined by the formula: 

















)0(,

)0(
min

1)(

j

j

jn

jP T
R

t jP


.                                                   (16) 

Quantities 
)( kn

jP
jPt


 when PNk ,2  and jCt  are defined by formulas (13) and (14) respectively. 

Figure 3 shows the graphs that demonstrate the formula (15). 

 
Fig. 3. Useful life function of the j ME under the condition that before the point 

 in time 0t  the object has been maintained jPn  times 

 
This mathematical model of useful life exhaustion and restoration of a single ME item is at the 

basis of the useful life exhaustion and restoration model for a ME groupage that is stated below.  

 

Useful life exhaustion and restoration model for a ME groupage. It was previously 

determined, that the ME groupage characteristics significant to this research are its structure )(tN i  

and useful life )(tR i . To keep these characteristics on the required level for a certain period of time 

],0[ ЭT  the timely maintenance and disposition of single ME items that are in the groupage are 

needed. There should be a mathematical model in place to efficiently plan these measures. The one 

that would establish a correlation between the values )(tN i  and )(tR i  and the parameters of the 

corresponding plans. 

Let’s introduce the following plan symbols: iP  and iC  – for the maintenance and disposition 

plans, each of these plans is viewed as a union of the corresponding plans for separate ME objects of 

a certain type. 

Maintenance plan is defined as a union 
ij

ijPiP

0J

 , where ijP  – the maintenance plan for 

the j object that is represented by the following union: 
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where 
)(k

ijPt  – the point in time, when the ij object is maintained for the k time according to plan; 

)(k

ijPR  and 
)(k

ijPT  – amounts of the useful life and the operating life, restored after the k 

maintenance; 
)(k

ijP  – duration of the k maintenance;  
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ijPN  – total number of maintenances statutory for the ij object. 

Disposition plan is defined as the unity 
ij

ijCiC

0J

 , where }{ ijCijС t  – the disposition 

plan of the ij object is defined by a single value ijCt  – the disposition time. 

Considering the newly introduced symbols for the functions )(tN
i  and )(tR

i
, there is a new 

formula: 
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ijСijPijiСiPi tntN
0

),/(),/(
J

 ; 




 
ij

ijСijPijijijiСiPiii StRtR
0

),,,)0(/(),,(0),/(
J

S   ,                   (18) 

where });0({)0( 0 iiji jS JS   – vector that describes the state of the i type ME at the beginning 

of considered exploitation period [0, ЭT ];  

};{ 0 iiji j J   – vector, that represents the intensity of the i type ME useful life exhaustion; 

i0J – multitude of numbers of all of the i type ME items, that are a part of the groupage at the 

given time t = 0. 

The correspondences (16) mutually define the useful life exhaustion and restoration model for 

a ME groupage (for the i type ME items) in a period of time [0, Э
T ]. 

The functions (18) – are the forecast evaluations of the values that define the state of the 

groupage of the forthcoming period of time. They depend on the parameters )0(iS , i , iP  and iС

. Parameter )0(iS  describes the initial (technical) state of the ME items, thus defining the initial 

circumstances for the useful life exhaustion and restoration processes of a ME groupage. Parameter 

i
  defines expected (forecasted) external influences on the process, and is considered to be pre–

defined. Parameters iP  and iС  are the manageable parameters, since their value at the end is 

defined by the user.  

Parameters iP  and iС  should be considered regulatory (and written as 
R

iP  and 
R

iС ), if 

the dates and types of ME maintenances are set in accordance with the enacted regulations (

};{ i

R

ijP

R

iP j J  and };{ i

R

ijС

R

iС j J ).  

Regulatory plans 
R

iP  and 
R

iС , that by definition are optimal for each ME item separately, can 

rarely be optimal for a groupage as a whole, and the main aim of this model is to find optimal plans 

for groupages iP  and iС .   

Up until this point the research was focused on the useful life exhaustion and restoration 

processes of a ME groupage, assuming that there was no new equipment procured for the groupage. 

In reality, the required structure of the ME groupage is maintained by periodically (in accordance 

with the plan) replacing the disposed items with the new ones. Supplying the groupage with new 

items to replace the disposed ones is an obvious way of prolonging the useful life of a groupage. 

Let’s introduce the formula };{ iHijHiH jt J  – unity that defines the supply plans for the i 

type ME groupage, where: 

ijH
t – time when the j new equipment items of the i type are supplied to the groupage; 

iHJ – multitude of the numbers of new objects, that according to plan are supposed to be 

supplied for the groupage in its exploitation period. 
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Therefore the values of )(tN i  and )(tR i  can be defined as: 
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where 
iHiH j

ijH

j

ijHiH t
JJ 

 }{Π ; 

});({}(0);{(0) 0 iHijHijiiji jtSjS JJS  ; 

};{};{ 0 iHijiiji jj JJ   . 

The formulas (19) are a more detailed version of the previously stated formulas (16) and 

represent the mathematical model of useful life exhaustion and restoration processes for a ME 

groupage, with the regard to new items being supplied. 

The manageable parameters of the model are the plans iP , iС  and iH . Parameter i  is 

partially manageable, since the intensity of the useful life exhaustion can be redistributed among 

single ME items. The non–manageable parameters are the statutory requirements for the maintenance 

terms, the amount of useful life restored during maintenance, and the initial useful life of new ME 

items.  

Conclusions. The mathematical model for describing the useful life exhaustion and restoration 

processes of ME groupages has been designed. The model outputs are the structural, quantitative and 

useful life characteristics of a groupage, forecasted for a given exploitation period. The structure of a 

groupage is determined by sorting the ME items by types and the useful life of a groupage is defined 

as the longest time during which the groupage can maintain required efficiency. 

Model parameters are the useful life restoration parameters for the ME groupage (maintenance, 

disposition and procurement plans). This model allows to determine the optimal useful life restoration 

plans for the ME groupage. 

The structure of the model suggests that it is a deterministic simulation model.  
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к.пед.н. Толок І.В. 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИТРАТ І ВІДНОВЛЕННЯ РЕСУРСУ УГРУПОВАННЯ 

ОБ'ЄКТІВ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ 

 

У статті розглядається математична модель процесів витрачання та поповнення ресурсу 

угруповання об'єктів військової техніки (ОВТ). Угруповання ОВТ розуміється як безліч 

різнотипних об'єктів, призначених для вирішення спільних для угруповання завдань і цілей. 

Показниками якості процесів витрачання та поповнення ресурсу прийняті кількісний склад 

угруповання і сумарний ресурс, що визначаються окремо за типами ОВТ. Параметрами моделі є 

плани ремонту, списання та поставок ОВТ, а також встановлені нормативні вимоги по їх 

здійсненню. Введено поняття граничного стану і ресурсу угруповання. 

Застосування моделі дозволяє прогнозувати склад і ресурс угруповання на майбутній період 

часу, оцінювати якість діючих планів поповнення ресурсу і здійснювати їх оптимізацію. 

Ключові слова: угруповання об'єктів військової техніки, ресурс угруповання об'єктів 

військової техніки, план ремонту, списання та поставки об'єктів в угруповання. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАСХОДОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ 

ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 

В статье рассматривается математическая модель процессов расходования и восполнения 

ресурса группировки объектов военной техники (ОВТ). Группировка ОВТ понимается как 

множество разнотипных объектов, предназначенных для решения общих для группировки задач 

и целей. Показателями качества процессов расходования и восполнения ресурса приняты 

количественный состав группировки и суммарный ресурс, определяемые раздельно по типам ОВТ. 

Параметрами модели являются планы ремонта, списания и поставок ОВТ, а также 

установленные нормативные требования по их осуществлению. Введены понятия предельного 

состояния и ресурса группировки.  

Применение модели позволяет прогнозировать состав и ресурс группировки на 

предстоящий период времени, оценивать качество действующих планов восполнения ресурса и 

осуществлять их оптимизацию. 

Ключевые слова: группировка объектов военной техники, ресурс группировки объектов 

военной техники, план ремонта, списания и поставок объектов в группировку. 
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МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ КОГЕРЕНТНОСТІ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ В 

ІМПУЛЬСНИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

 
Досліджено потенційні можливості використання імпульсних зондуючих сигналів в 

когерентних радіолокаційних каналах з узгодженою обробкою сигналів. Отримано ряд 

аналітичних виразів для функції невизначеності, що дають змогу пов’язати кутову 

нестабільність і неточність відтворення амплітудної обвідної з потенційним виграшом в 

роздільній здатності як за просторовими координатами так і за допплерівським зміщенням 

частоти. В ході аналізу отриманих виразів показано, що існує нелінійна залежність параметрів 

функції невизначеності і параметрів радіолокаційних сигналів. Виходячи з цього, обґрунтовано 

необхідність вирішення задачі оптимізації при формуванні алгоритму виявлення та розрізнення 

в приймачі. 

На підставі отриманих результатів показано, що імпульсні радіолокаційні сигнали без 

внутрішньої модуляції можуть бути основою когерентних систем з високою роздільною 

здатністю, за умови використанні їх внутрішніх кутових і амплітудних нестабільностей в 

якості модулюючих компонент. Для практичної реалізації ідеї, запропоновано варіант побудови 

структурної схеми приймача імпульсної радіолокаційної системи, який забезпечує узгоджену 

обробку радіолокаційних сигналів з випадковою внутрішньою модуляцією. Показано, що наявної  

нестабільності частоти імпульсних генераторів НВЧ достатньо, щоб розглядати її в якості 

внутрішньої модуляції сигналу за умови попереднього детектування його форми при формуванні 

сигналів у кожному періоді зондування. 

Аналізуючи функції невизначеності імпульсних радіолокаційних сигналів з типовими 

формами комплексної обвідної показано, що при наявності одночасно амплітудної і частотної 

модуляцій існує їх співвідношення, при якому відбувається посилення або втрата ефекту від їх 

урахування. Виходячи з цього показано, що при проектуванні імпульсних радіолокаційних систем, 

важливо враховувати внутрішню нестабільність імпульсних радіолокаційних сигналів, щоб 

запобігти надмірній втраті розрізнення і точності вимірювання координат. 

Приведені результати моделювання, які показують, що запропонований алгоритм дає змогу 

отримати суттєвий виграш в точності вимірювання координат і оцінці допплерівських частот 

для цього класу радіолокаційних систем. При цьому, алгоритм не передбачає внесення змін в 

передавач радіолокаційної системи, що важливо при модернізації. 

Ключові слова: радіолокація, фільтрація, когерентність, узгоджена обробка, кореляція, 

функція невизначеності. 

 

Вступ та постановка проблеми. Розвиток активних методів радіолокації, тенденційно 

можна окреслити двома окремими напрямами – когерентними і некогерентними [1]. 

Історично, першість була завжди за некогерентними, оскільки для них була напрацьована 

більш перспективна елементна база і показники їх ефективності задовольняли існуючі 

потреби. Проте, з часом, першість перейшла до когерентних систем, оскільки значно зросли 

вимоги до ефективності систем радіомоніторингу, що фізично не могли бути реалізовані на 

некогерентній основі. На сьогодні, ще існує цілий клас радіолокаційних систем з 

некогерентною основою – імпульсні радіолокаційні системи, які характеризуються цілою 

низкою достатньо значимих показників, проте є неконкурентноздатними через обмеженість в 

значеннях показників роздільної здатності. Основною причиною цих обмежень, є низька 

частотна (фазова) стабільність імпульсних генераторів НВЧ і наявність значного 

«згладжуючого» впливу елементів тракту радіочастоти передавача при генеруванні 

зондуючих сигналів [2]. В сукупності, ці два фактори нівелюють будь-які спроби підвищення 

ефективності імпульсних радіолокаційних систем, переводячи їх в категорію 

безперспективних. Проте, як буде показано нижче, імпульсні радіолокаційні системи, при 
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застосуванні нестандартних підходів внутрішньоперіодної і міжперіодної обробки сигналів 

можуть забезпечити достатньо високі значення основних показників ефективності, в тому 

числі і за роздільною здатністю. 

Основна частина. При реалізації методів активної радіолокації, основним і єдиним 

носієм інформації про наявність і параметри цілей в зоні огляду, є зондуючі сигнали, при 

цьому, саме їх властивості, в першу чергу, визначають основні характеристики 

радіолокаційних засобів в цілому. З цієї причини, основні зусилля інженерів при розробці  

 

радіолокаційних засобів були спрямовані на пошук зондуючих сигналів з оптимальними 

характеристиками [1, 3, 4] і застосування відповідних їм узгоджених алгоритмів виявлення та 

розрізнення. В імпульсних РЛС, з розвитком елементної бази засобів цифрової обробки 

сигналів, намагались навпаки мінімізувати вплив будь-яких модулюючих чинників при 

формуванні сигналів, що з огляду на особливості реалізації активних методів радіолокації 

достатньо легко реалізувати колами АПЧ і амплітудної корекції. Типова структурна схема 

прийомо-передавача імпульсної 

радіолокаційної системи [2] приведена 

на рис. 1 

На рис. 2 приведено алгоритм 

роботи імпульсної радіолокаційної 

системи, що містить три режими: 

формування, очікування, прийом. 

Аналізуючи приведені рисунки (рис. 1, 

рис. 2) можна помітити цілком очевидну, 

потенційну можливість підвищення 

ефективності таких радіолокаційних 

засобів, суть якої полягає у кардинальній 

зміні відношення до наявної 

нестабільності генератора НВЧ. На рис. 

3 приведено один із варіантів адаптації 

структури прийомо-передавача 

імпульсної РЛС, що передбачає 

узгоджену обробку радіолокаційних 

сигналів з внутрішньою модуляцією. При цьому, як видно з рисунку, в якості внутрішньої 

модуляції передбачається використання наявної нестабільності амплітуди і частоти 

зондуючого радіолокаційного сигналу при формуванні. 

 
 

Рис. 1. Типова структура прийомо-

передавача імпульсної РЛС 

Рис. 2. Алгоритм роботи 

імпульсної РЛС 

 

Рис. 3. Удосконалена структура 

імпульсної РЛС 

Антенний
перемикач

ТПЧ

ТРЧ

Передавач

Детектор

АПЧ

Антена

Антенний
перемикач

ТПЧ

ТРЧ

Передавач

Детектор

АПЧ

Антена

Узгоджений 
фільтр

Корегування
передавальної
характеристики

Спрацювання антенного  

перемикача 

Формування зондуючого 

сигналу 

Прийом сигналів 



75 
 

 

Для цього, в алгоритмі роботи імпульсної РЛС, етап очікування замінюється етапом 

узгодження приймача, що полягає в детектуванні амплітудної і частотної нестабільності 

радіолокаційного сигналу в поточному періоді зондування, з подальшим розрахунком 

параметрів узгодженого алгоритму (узгодженого фільтру). 

В результаті таких операцій, до моменту включення приймача, відбувається 

налаштування спеціально введеного узгодженого фільтру відповідно наявної випадкової 

форми модулюючих складових в поточному періоді зондування. Таким чином, навіть 

використовуючи найпростіший шлях синтезу узгодженого фільтру [4], його відгуком буде 

автокореляційна функція комплексної обвідної зондуючого сигналу. Тому, для визначення 

потенційного виграшу від застосування запропонованого підходу, необхідно оцінити можливе 

трансформування кореляційних властивостей радіолокаційного сигналу, що відбувається в 

наслідок урахування внутрішньої кутової і частотної нестабільності як модуляції. 

У загальному випадку, математична модель імпульсного радіолокаційного сигналу у 

може бути представлена у вигляді: 

( ) ( ) cos( ( ) )0 0u t U t t t     ,                                            (1) 

або в комплексному вигляді 

 ( ) Re ( ) exp( ) exp( ( )) exp( )0 0u t U t j t j t j   ,                                        (2) 

де 𝑈(𝑡) – амплітудна модулююча складова; 𝜑(𝑡) – кутова модулююча складова; 𝜑0 – 

початкова фаза несучого коливання; 𝜔0 – частота несучого коливання. 

Для спрощення аналізу, перейдемо до комплексної обвідної, при цьому знехтувавши 

початковою фазою, яка в приведеному вище алгоритмі не відіграє вагомої ролі, з огляду на 

часову інваріантність узгодженого фільтру: 
( ) ( ) exp( ( ))U t U t j t .                                                                (3) 

З виразу видно, щоотримана модель містить дві модулюючі складові – модулюючий 

сигнал по амплітуді і модулюючий сигнал по фазі або частоті, які в сукупності і визначають 

форму комплексної обвідної сигналу і її кореляційні властивості.  

Якщо не враховувати внутрішню модуляцію радіолокаційного сигналу, то його 

кореляційні властивості визначаються лише тривалістю, оскільки 

 ( ) 0; ( ) ( ) ( )0t U t U t t
i

        для 0t   (де ( )x  - функція Хевісайда). 

Враховуючи імпульсну дію генератора НВЧ, незалежно від того присутні амплітудні 

флуктуації чи ні, радіолокаційний сигнал залишається фінітним [2], а отже, для коректності 

постановки задачі, необхідно ввести ще одну функцію ( )t  нормовану за амплітудою і ширина 

спектру якої співрозмірна із шириною спектру ( )U t . Отже, комплексна обвідна сигналу 

прийме вигляд: 

     ( ) ( ) ( ) exp( ( ))U t U t t j t  .                                                        (4) 

Враховуючи різні можливі варіації форм ( )t , ( )t  та велику множину значень їх 

параметрів, розглянемо притаманні імпульсним радіолокаційним системам випадки [2]. 

Враховуючи конструктивні та функціональні особливості передавачів імпульсних 

радіолокаційних станцій, при модуляції НВЧ коливань, форма амплітудної обвідної може бути 

у вигляді прямокутного імпульсу  
1, 0 ;

( )
0, 0, ,

t i
t

t t i






 
 

 
                                                             (5) 

або дзвоноподібного 
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,                                           (6) 

де u  - параметр, що характеризує ступінь згладжування фронтів імпульсу; u  - 

параметр, що характеризує зміщення центру гаусівського зважуючого імпульсу відносно 

половини тривалості радіолокаційного сигналу (якщо зважуюча функція центрована, то при 

0 t i  ,  1 / 2u  ). 

Внутрішня кутова модуляція радіолокаційного сигналу може бути у вигляді лінійної 

частотної модуляції 

2
( )t bt   ,                                                                   (7) 

параболічної частотної модуляції 

3
( )t ct   ,                                                                     (8) 

або у вигляді моно чи полігармонійної функції 

( ) sin( )
0

t
t u x dxi i i

i
       ,                                               (9) 

де b  - коефіцієнт лінійної частотної модуляції [4]; с - коефіцієнт параболічної модуляції 

[3];   - девіація частоти; , ,ui i i  - амплітуда, частота і початкова фаза відповідно, 

гармонійних складових полігармонійної функції частотної модуляції. 

З метою аналізу потенційного виграшу від застосування такого підходу, доцільно 

скористатись комплексною характеристикою сигналу – функцією невизначеності [3, 4]. 

Провівши підстановки та виконавши математичні перетворення вирази функцій 

невизначеності приймають вигляд: 

-  з прямокутною обвідною без частотної модуляції: 

                                     (10) 

- з прямокутною обвідною і лінійно-частотною модуляцією: 

sin ( ) ( )
1 , ;

( , ) ( ) ( )

0 ;

i i
i i

i i i

b

b

при інших

      
  

        



                      



                             (11) 

- з прямокутною обвідною і параболічною частотною модуляцією: 

   
2 2

1 2 1 2

1
, ;

( , ) 6

0 ;

i i
i

C C S S
c

при інших


  

   



            



                                 (12) 

де   2

0

cos

xn

n
C y dy  ;  2

0

sin

nx

nS y dy  ;  1

2

1 6
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x c

x c

 
 

 


    


 

На рис. 4 і рис. 5 приведено результати моделювання функції невизначеності, та її 

частотні перерізи відповідно отриманих виразів. Параметри моделі сигналу задані в межах 

характеристик типового тракту НВЧ імпульсної РЛС. 
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Рис. 4. Функція невизначеності 

імпульсного радіолокаційного 

сигналу при урахуванні частотної 

модуляції 

Рис. 5. Переріз функції 

невизначеності імпульсного 

радіолокаційного сигналу при 

урахуванні частотної модуляції для 

різних допплерівських частот 

 

Таблиця 1 

Аналітичні вирази функцій невизначеності імпульсних радіолокаційних сигналів з 

дзвоноподібною обвідною 

Тип модуляції Аналітичний вираз 

з дзвоноподібною обвідною без частотної 

модуляції: 
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з дзвоноподібною обвідною і параболічною 

частотною модуляцією:  
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Як видно із рисунків, урахування навіть незначної частотної модуляції в 

радіолокаційному сигналі відкриває можливість значно поліпшити характеристики системи за 

основними показниками, при цьому, без необхідності удосконалення передавача.   

Більш адекватним, для імпульсних радіолокаційних засобів є випадок, коли амплітудна 

обвідна радіоімпульсу має не прямокутну а дзвоноподібну форму [2]. Вирази функцій 

невизначеності для різних комбінацій випадкових амплітудних і частотних складових 

приведені в табл. 1. 

Аналізуючи отримані вирази можна прийти до висновку, що вплив параметрів різних 

модулюючих складових не тільки відчутний а і нелінійний.  
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а) 

 
 

 

б) 

Рис. 6. Залежність відносного виграшу в ширині основної пелюстки КФ імпульсного 

радіосигналу з урахуванням гаусівської форми амплітудної обвідної та ЛЧМ від параметрів а) 

амплітудної і б) частотної модуляції 

На рис. 6 а і б приведено залежності відносного виграшу в ширині основної пелюстки 

функції невизначеності радіолокаційного сигналу від різних значень параметрів модуляції для 

випадку дзвоноподібної амплітудної обвідної і ЛЧМ. Як видно з цих графіків, за наявності 

обох флуктуаційних складових, існують такі їх співвідношення, при яких досягаються або 

виграш або втрата в ефективності розрізнення не зважаючи на розмах цих нестабільностей.  
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Висновки. В реальних імпульсних радіолокаційних системах величина амплітудних та 

частотних флуктуацій зондуючих сигналів може сягати декількох відсотків [4], що при 

реалізації кореляційних методів обробки ехо-сигналів відкриває потенційні можливості 

збільшення характеристик виявлення. Крім того, як показує аналіз отриманих виразів функцій 

невизначеності, властивості зондуючих сигналів значно залежать не тільки від виду законів 

розподілу флуктуацій, але і від параметрів цих законів.  

Легко можна показати, що запропоновані підходи дають змогу покращити не тільки 

роздільну здатність радіолокаційних систем, а і підвищити їх завадостійкість за рахунок 

підвищення когерентності обробки радіолокаційних сигналів. Важливо зазначити, що 

запропонований метод не потребує удосконалення прийомо-передавача системи, що для 

імпульсних радіолокаційних засобів є безальтернативним шляхом модернізації. 
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д.т.н., проф. Шинкарук О.Н., к.т.н., доц. Чесановский И.И., Левчунец Д.А. 

МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ КОГЕРЕНТНОСТИ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В 

ИМПУЛЬСНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 

Исследованы потенциальные возможности использования импульсных зондирующих 

сигналов в когерентных радиолокационных каналах с согласованной обработкой сигналов.  

Получен ряд аналитических выражений для функции неопределенности, которые 

позволяют связать угловую нестабильность и неточность воспроизведения амплитудной 

огибающей с потенциальным выигрышем в разрешении как по пространственными 

координатами, так и по допплеровским смещениям частоты. В ходе анализа полученных 

выражений показано, что существует нелинейная зависимость параметров функции 

неопределенности и параметров радиолокационных сигналов. Исходя из этого, обоснована 

необходимость решения задачи оптимизации при формировании алгоритма обнаружения и 

различения в приемнике.  

На основании полученных результатов показано, что импульсные радиолокационные 

сигналы без внутренней модуляции могут быть основой когерентных систем с высоким 

разрешением, при использовании их внутренних угловых и амплитудных нестабильностей в 

качестве модулирующих компонент. Для практической реализации идеи, предложен вариант 
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построения структурной схемы приемника импульсной радиолокационной системы, который 

обеспечивает согласованную обработку радиолокационных сигналов со случайной внутренней 

модуляцией. Показано, что имеющейся нестабильности частоты импульсных генераторов СВЧ 

достаточно, чтобы рассматривать ее в качестве внутренней модуляции сигнала при условии 

предварительного детектирования его формы при формировании сигналов в каждом периоде 

зондирования.  

Анализируя функции неопределенности импульсных радиолокационных сигналов с 

типовыми формами комплексной огибающей показано, что при наличии одновременно 

амплитудной и частотной модуляций существует их соотношение, при котором происходит 

усиление или потеря эффекта от их учета. Исходя из этого показано, что при проектировании 

импульсных радиолокационных систем, важно учитывать внутреннюю нестабильность 

импульсных радиолокационных сигналов, чтобы предотвратить чрезмерную потерю разрешения 

и точности измерения координат. 

Приведены результаты моделирования, которые показывают, что предложенный 

алгоритм позволяет получить существенный выигрыш в точности измерения координат и 

оценке доплеровских частот для этого класса радиолокационных систем. При этом, алгоритм не 

предусматривает внесения изменений в передатчик радиолокационной системы, что важно при 

модернизации. 

Ключевые слова: радиолокация, фильтрация, когерентность, согласованная обработка, 

корреляция, функция неопределенности. 

 

Prof. Shyncaruk O.M., Ph.D. Chesanovskyi I.I., Levchunets D.A. 

METHOD OF INCREASING THE COHERENCE OF SIGNAL PROCESSING IN PULSED 

RADAR SYSTEMS 

 

Investigated the potential use of pulse sounding coherent radar signals in the channels of coherent 

signal processing. 

A number of analytical expressions for the function of uncertainty that help you connect angular 

instability and inaccuracy reproduction amplitude envelope with a potential gain in resolution both spatial 

coordinates and on the Doppler shift frequency. It is shown that there is a nonlinear dependence function 

parameters uncertainty and volatility parameters of radar signals. Consequently, there is a need to solve the 

optimization problem in the formation of the algorithm identifying and distinguishing the receiver system. 

Based on the results shown that pulsed radar signals without internal modulation can be the basis of 

coherent systems with high resolution when using their internal angular and amplitude instabilities as 

modulating components. 

For the practical realization of the idea, proposed an option of constructing block diagram transceiver 

pulsed radar, which provides a coherent processing of radar signals with internal modulation. 

It is shown that at normal frequency instability microwave generator, it can be used as internal 

modulation signal. For this internal frequency and amplitude modulation radar signals must first be 

detected. Romozhlyvist using existing instability amplitude and frequency radio signal that occurs during 

its formation. 

It is shown that the presence of amplitude modulation and frequency modulation, there are their 

ratio, at which the gain or loss in performance or distinction despite these amplitude modulations. 

Therefore, when designing pulsed radar systems, it is important to have regard to the formation of unstable 

signals, to prevent excessive loss in resolution radar systems and precision measurement of target 

coordinates. 

The simulation results show the proposed algorithm significant gain in accuracy coordinate 

measurement and precision measurement of the Doppler frequency shift in this class radar systems. 

However, the algorithm does not involve changes in transmitter radar system, which is important when 

modernizing impulse radar. 

Keywords: radar, filtration, coherence, coherent processing, correlation, ambiguity function. 
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ 

ПРИ ФОРМУВАННІ РІШЕННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕННОСТІ 
 

У статті розглядаються задачі прогнозування і вибору раціональної стратегії управління 

та визначення економічного ефекту прогнозу обраної стратегії реалізації замовлень для 

зменшення загальних втрат при виконанні робіт з виробництва, удосконалення та ремонту 

зразків озброєння та військової техніки. Теоретико-ігрова взаємодія описується матричними 

іграми, в яких гравець взаємодіє з навколишнім середовищем (факторами які його 

характеризують: науково-технічні, виробничо-технологічні, фінансово-економічні). Прогноз 

розвитку ситуації задається оптимістичним сценарієм. Множина можливих стратегій 

управління задана типовими способами опрацювання ситуації: пом’якшення, ухиляння, 

прийняття, передача і описується моделлю вибору рішення у вигляді «платіжної матриці». 

Найбільш вигідний варіант рішення, формується за результатами оціночної (цільової) функції. 

Це дозволяє кожній стратегії присвоювати прогнозований результат, що характеризує наслідки 

цього рішення. В подальшому із масиву результатів прийняття рішень обирається таке рішення, 

що найбільше відображає мотивацію поведінки і ураховує часові та вартісні показники відповідно 

обраному критерію оптимізації. 

Ключові слова: фактори впливу, платіжна матриця, цільова функція, критерії оптимізації, 

раціональна стратегія 
 

Актуальність. Прийняття управлінських рішень при реалізації замовлень виконання 

робіт з виробництва, удосконалення та ремонту зразків озброєння та військової техніки 

передбачає наявність прогнозу розвитку ситуації і вибору найбільш раціонального (вигідного) 

варіанту поведінки (стратегії) із декількох наявних варіантів в умовах невизначеності відносно 

тих конкретних факторів впливу, які мають на даний момент часу максимальний вплив на 

процес розвитку ситуації.  

В більшості ситуацій при прийнятті рішень, особливо в складних умовах сучасності 

(нестабільності ринку та ін.), дуже часто помилки при формуванні рішень, як раз і полягають 

у тому, що недостатньо ураховуються фактори, що мають вплив і безпосередньо не залежать 

від особи, що приймає рішення (так звані «форс мажорні обставини»). В основному фактори 

впливу поділяються на науково-технічні 
iX , виробничо-технологічні 

X , фінансово-

економічні 
jX

 [1]. 

Усі способи для компенсації факторів впливу, які можуть бути повністю виконані, за 

думкою людини, що приймає рішення, яка формує своє мислення на підставі досвіду і 

інформації, що мається і складаються у сукупну множину можливих стратегій [2]. Тоді задачу 

прийняття рішень можливо сформулювати наступним чином. Мається множина варіантів 

рішень. Реалізація кожного рішення приводить до наступу деяких наслідків. В такої 

інтерпретації прийняття рішення виступає як дія над множиною альтернативних рішень за 

результатами якого, отримується множина ситуацій поведінки (стратегій).  

Основний матеріал дослідження. Процес прийняття рішення можливо представити у 

вигляді моделі переробки інформації стану у інформацію управління [3]. 

Складовими елементами ситуації прийняття рішення являються: 

- множина цілей, які необхідно досягнути; 

- множина можливих стратегій Si, (параметри управління); 

- множина станів обстановки реалізації рішення Qj (параметри станів); 

- множина наслідків. 

Стратегією розвитку ситуації можна розглядати як план або програму дій, яка може бути 

вибрана людиною і здійснена їм або іншими людьми (колегіальне рішення), відповідальними 
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перед ним. Можливі стратегії можуть бути поділені на дві множини: множина допустимих 

стратегій; множина недопустимих стратегій [4,5].  

Після того коли визначені стратегії, що можуть бути застосовані і визначені стани 

обстановки реалізації рішення, які можуть мати місце в ситуації, що розглядається, стає 

можливим  представити модель вибору рішення. Найбільш наглядною її формою є матриця 

[6]. 

Теоретико-ігрова взаємодія може бути описана матричними іграми особливого типу, в 

яких гравець взаємодіє не з другим гравцем, а з навколишнім середовищем (факторами які 

його характеризують) і рішає задачу визначення найбільш раціонального (вигідного) варіанту 

поведінці з урахуванням невизначеності стану навколишнього середовища. Гравець в цієї грі 

називається особою, що приймає рішення (ОПР) [4]. 

Основні способи опрацювання ситуації при прийнятті управлінських рішень, що входять 

до множини можливих стратегій представлені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Способи 

опрацювання 

ситуації  

Множина стратегій (Si)  

(Стратегія, що реалізує 

спосіб  (A n ) )  

Опис опрацювання ситуації  

Пом’якшення  A 1  

Зменшення імовірності виникнення і/або 

величини можливих втрат від наступу 

негативної ситуації, що сприяє мінімізації 

ступеню факторів впливу. При цьому джерело 

(фактор(и) впливу) не усувається 

Ухиляння A 2  

Повне або часткове усунення визначеної загрози 

або джерела (фактору впливу), через 

виключення потенціальної можливості 

розвитку негативної ситуації 

Прийняття  A 3  

Підтвердження можливості наступу 

негативної ситуації і усвідомлене рішення щодо 

прийняття її наслідків (передбачається 

компенсації за збиток проводити за рахунок 

власних засобів, накопичення резервів) 

…. …  …. 

Передача A n  

Перенос відповідальності за управління 

розвитком ситуації (повне або часткове) на 

інших учасників процесу (можливе страхування 

виконання замовлення) без усунення джерела 

виникнення загрози 

 

У загальному вигляді «платіжна матриця» статистичної гри наведена на рисунку 2.  

 

 S 1  S 2  …  S n  

A 1  A 1 1  A 1 2  . . .  A 1 n  

A 2  A 2 1  A 2 2  . . .  A 2 n  

…  . . .  . . .  . . .  . . .  

A n  A m 1  A m 2  . . .  A m n  

 

Рис. 2. Загальний вигляд платіжної матриці статистичної гри 
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У даній грі строки матриці (Ai) - стратегії ОПР, а стовбці матриці (Sj) – стан факторів 

впливу.  

Формалізація задачі дослідження. Задача вибору оптимальних стратегій у подібній 

ситуації зводиться до вибору із множини допустимих стратегій SiЄ{𝑆}, де i = 1, 2, …, t, якщо 

наслідки кожної i - ї стратегії в j-й ситуації (Si, Qj) можливо охарактеризувати, наприклад, 

показником корисності (ефективності) і (Si, Qj), тоді умови задачі можуть бути записані у 

вигляді «платіжної матриці» R{𝑆𝑖, Qj), що забезпечує зв’язок між множиною стратегій, що 

допускаються {𝑆} та множеною можливих ситуацій {Q}. Отже множина впорядкованих пар 

{Si, Qj}, задає множину наслідків {𝑆𝑖, Qj}, де SiЄ{S}, Qj Є{Q j}. Оптимізація в умовах 

інформаційної ситуації є одною із відмінних рис функціонування складної динамічної системи 

є відсутність повної інформації про дані обстановки. 

Тоді задачу дослідження можливо сформулювати наступним чином. Необхідно 

проаналізувати матрицю R{𝑆𝑖, 𝑄𝑗}, та надати відповідь на питання, який вибір повинен 

зробити приймаючий рішення, щоб забезпечити найбільш цілеспрямований (оптимальний) 

варіант використання сил та засобів.  

Початкові умови задачі прогнозування. Розглянемо модель динамічної системи 

реалізації замовлень виконання робіт з виробництва, удосконалення та ремонту зразків 

озброєння та військової техніки, що представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можливо розглядати декілька варіантів прогнозу розвитку ситуації: оптимістичний, 

песимістичний або нейтральний.  

При цьому песимістичний прогноз розвитку ситуації розглядається для вирішення 

зворотної задачі, тобто з’ясування факторів впливу або їх сукупності які мають «вирішальну 

Вартість 

робіт,  

(С1…….CN) 

Обсяг робіт F {Vi, Vj, Vk} 

Замовлення 1 

Замовлення 2 

Замовлення N 

 

Виробник 1 

 

Виробник 2 

 

Виробник K 

Задіяні 

виробники 

(К1……КN)  

Рис. 1 Модель динамічної системи реалізації замовлень виконання робіт з 

виробництва, удосконалення, ремонту зразків озброєння та військової техніки 

 

Фактори впливу F {Xi, Xj, Xk} 

Цільова функція виконання замовлення F(W1) 

Цільова функція виконання замовлення F(W2) 

Цільова функція виконання замовлення F(WN) 

FN {Xi, Xj, Xk} 

F2 {Xi, Xj, Xk} 

F1 {Xi, Xj, Xk} 
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вагу» і тим самим переходити до розробки компенсаційних заходів щодо формування стратегії 

з застосуванням способів  ухиляння, пом’якшення, передачі та ін. Такий підхід має 

впровадження в атомної енергетиці при формуванні заходів безпеки (так званий принцип 

«одиничної відмови»). 

Розглянемо оптимістичний прогноз розвитку ситуації FB (FB > FA) при виконанні 

замовлень реалізації варіантів виконання робіт з виробництва, удосконалення, ремонту зразка 

ОВТ, у відповідності з яким кожна група факторів впливу SjB має імовірність pjb.. Такий 

прогноз може бути реалізований з достовірністю uB (uB > uA). 

Умови та припущення. Для рішення задачі прогнозування та визначення економічного 

ефекту прогнозу (для зменшення втрат), розглянемо слідуючи умови та припущення:  

1. Фактори впливу: науково-технічні – iX , виробничо-технологічні – X , фінансово-

економічні – 
jX , мають рівноімовірний характер виникнення і однаковий вплив на результат 

виконання замовлення.  

2. При відсутності будь якої інформації відносно величини виграшу і імовірностей 

виникнення групи факторів впливу (u = 0) ОПР можливо зробити припущення, що величина 

виграшу при любому рішенні буде не менше A0, яке після приведення платіжної матриці до 

ненегативної форми, дорівнює нулю. 

3. Прийняття ОПР прогнозу з достовірністю u гарантує йому величину середнього 

виграшу у відповідності до вибраної їм стратегії з імовірністю u і величину виграшу A0 з 

імовірністю 1-u.  

4. Рішення задачі визначення ефекту прогнозу має сенс, якщо uB > uA. 

Відбір стратегій (раціональних варіантів дій). Проводиться, порівнянням числових 

значень обраного комплексного показника ефективності Fi,j, що характеризує наслідки кожної 

Si-й стратегії в Qj – й ситуації, з відповідними значеннями критерія ефективності 

функціонування системи, що оптимізується. Це може бути мінімум, максимум або заданий 

рівень  комплексного показника ефективності [7,8]. 

Визначення ОПР найбільш раціональної (вигідної) стратегії за прогнозом FB дозволяє 

йому також отримати додатковий виграш. Це можливе за рахунок: зміни або корегування 

рішення, що приймається та підвищення достовірності прогнозу. 

Найбільш вигідну стратегію визначає ОПР в залежності від цільової настанови, яку вона 

реалізує у процесі рішення задачі. За результатами рішення задачі ОПР визначає по одному із 

критеріїв прийняття рішення. Для того, щоб прийти до однозначного і по можливості 

найбільш вигідного варіанту рішення, необхідно ввести оціночну (цільову) функцію. При 

цьому кожній стратегії ОПР (Ai) присвоюється результат Wi, що характеризує усі наслідки 

цього рішення. Із масиву результатів прийняття рішень ОПР вибирає елемент W, який 

найкращим образом відображає мотивацію його поведінці. 

Після того як усі допустимі стратегії відповідним образом оцінені, проводиться вибір 

найбільш раціональної (оптимальної) стратегії, яка пропонується до реалізації 

реалізовуватися. Такий вибір проводиться відповідно визначеного критерія оптимізації. Вибір 

критерія оптимізації є функцією рівня наших знань про розподіл станів обстановки реалізації 

рішення, а також кваліфікації і досвіду ОПР, що приймає рішення.  

Методи оптимізації функціонування систем. Вибір критерія оптимізації залежить від 

складності системи, що досліджується, а також від повноти інформації про множину станів, в 

яких вона може знаходитися [9]. Принципово можливо визначити слідуючи основні варіанти 

повноти знань даних, що характеризують інформацію щодо станів системи, що досліджується: 

- дані обстановки відомі достовірно; 

- відомий змінний діапазон елементів обстановки; 

- дані обстановки відомі з імовірністю їх реалізації.  

Також слідує відмітити, що зазначені інформаційні ситуації, як правило характеризують 

і складність систем, що досліджуються. Для простих систем найбільш характерним являється 
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перша інформаційна ситуація, а для складних друга, і на кінець для складно-динамічних та 

великих – третя. 

В таблиці 2, представлений вибір критерія оптимізації в залежності від виду динамічної 

системи і типу інформаційної ситуації. 

Таблиця 2 

Вид динамічної 

системи 

Тип інформаційної ситуації 

Дані обстановки 

відомі достовірно 

Дані обстановки 

задані набором 

можливих 

ситуацій 

Дані обстановки задані 

набором можливих 

ситуацій з імовірнісною 

оцінкою інформаційного 

середовища 

Проста 

Методи 

варіаційного 

розрахунку, методи 

математичного 

програмування 

- - 

Складна - 

Критерії Гурвіца, 

Чернова, Вальда 

критерій Ходжа-

Лемана 

 

Складно-динамічна 

(велика) 
- - Критерій Фішборна,  

 

Наприклад, в умовах, коли значення параметру достовірності прогнозу менше одиниці, 

для визначення найбільш вигідних стратегій використовується критерій Ходжа-Лемана. 

Підвищення достовірності прогнозу. Платіжна матриця доповнюється стовбцем, 

коефіцієнти якого визначаються за формулою: 

   ijj

n

i
jipi auPauW min1

1



 ,                                                    (1) 

де u – параметр, що визначає достовірність інформації про імовірності станів 

(виникнення) факторів (групи факторів) впливу. 

Оптимальною за даним критерієм вважається така стратегія в якої значення Wi має 

максимальну величину : 

𝑊 = max 𝑊𝑖 .                                                                          (2) 

Величина додаткового виграшу, що отримується в наслідок зміни (корегування) 

рішення, що приймається Vx, можна визначити за формулою: 

Vx = uB (Vf - Vr),                                                                   (3) 

де Vf – величина виграшу ОПР, що отримується при виборі найбільш раціональної 

стратегії за прогнозом FB; 

Vr – величина виграшу, яку фактично отримає у відповідності до прогнозу FB, якщо ОПР 

вибере найбільш раціональну стратегію за прогнозом FA. 

Величина додаткового виграшу, що отримується в наслідок підвищення достовірності 

прогнозу Vy, може бути визначена за формулою: 

Vy = Vf (uB – uA).           (4) 

Величину узагальненого ефекту від використання інформації, що має прогноз для ОПР 

Vd можно визначити, як суму додаткових виграшей у наслідок зміни рішення і збільшення 

достовірності прогнозу: 

Vd = Vx + Vy.                                                                     (5) 

Підвищення достовірності прогнозу забезпечує додатковий виграш ОПР, який завжди 

буде позитивний. Для виконання цієї умови необхідно, щоб усі коефіцієнти платіжної матриці 

прогнозу FA і FB були ненегативні. 
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На підетапі завершення процесу прийняття рішення (етапі формування рішення) – 

проводиться порівняння значень ефективності раціональної стратегії за критерієм 

ефективності.  

Якщо результати порівняння будуть задовільними, тоді ця стратегія модифікується з 

ціллю обліку факторів (психологічних, моральних, економічних і т.п.), що не підлягають 

формалізації, а також формалізації обмежень. Така модифікована стратегія і буде 

рекомендована як рішення [10]. 

Якщо результати порівняння виявяться незадовільними, тоді проводиться внутрішнє 

коригування рішення. Тобто повернення до одного із вище зазначених етапів з ціллю 

виявлення закономірностей і можливостей до визначення нового рішення. 

Висновок. Одною із відмінних рис функціонування складної динамічної системи 

реалізації замовлень виконання робіт з виробництва, удосконалення та ремонту зразків 

озброєння та військової техніки є відсутність повної інформації про дані обстановки, тобто 

факторів впливу F {Xi, Xj, Xk} на роботу системи. Тому в роботі авторами було показано 

вирішення типових задач прогнозування і вибору раціональної стратегії управління в умовах 

невизначеності де вибір методів оптимізації функціонування системи, пропонується обирати в 

залежності від основних варіантів повноти знань даних, що характеризують інформацію про 

стан в якому знаходиться система. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

В статье рассматриваются задачи прогнозирования и выбора рациональной стратегии 

управления и определение экономического эффекта прогноза выбранной стратегии для 

уменьшения совокупных потерь при выполнении работ по производству, усовершенствованию и 

ремонту образцов вооружения и военной техники. Теоретико-игровое взаимодействие 

описывается матричными играми, в которых игрок взаимодействует с окружающей средой 

(факторами которые ее характеризуют: научно-технические, производственно-

технологические, финансово-экономические). Прогноз развития ситуации задается 

оптимистическим сценарием. Множество возможных стратегий управления задается 

типовыми способами проработки ситуации: смягчение, уклонение, принятие, передача и 

описывается моделью выбора решения в виде «платежной матрицы». Наиболее выгодный 

вариант решения, формируется по результатам оценочной (целевой) функции. При этом каждой 

стратегии присваивается результат, что характеризует последствия этого решения. Из 

массива результатов принятия решений выбирается наиболее полное решение по отображению 

мотивации поведения и учитывающее временные и финансовые показатели в соответствии с 

выбранным критерием оптимизации. 

Ключевые слова: факторы влияния, платёжная матрица, целевая функция, критерии 

оптимизации, рациональная стратегия. 
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METHODICAL BASES RATIONAL CHOICE MANAGEMENT STRATEGY OF FORMATION 

DECISIONS IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY 

 

The article considers the issues of forecasting and selection of a rational management strategy and 

definition of economic forecasting effect of the chosen strategy for total loss reduction during production, 

improvement and repair of weapons and military equipment samples. Game-theoretical interaction is 

described by the matrix games, where a player interacts with the environment (factors that characterize it: 

scientific and technical, production and technological, financial and economic). Forecast of the situation 

development is set by optimistic scenario. Variety of possible management strategies is set by typical methods 

of situation study: easing, evasion, acceptance, shift, and it is described by decision model in the form of 

"payoff matrix". The best decision option is based on the results of evaluation (target) function. Each 

strategy is assigned to the result that characterizes the consequences of this decision. From the variety of 

decision-making results we select the most complete solution that reflects motivation of behaviour and takes 

into account time and financial indicators in accordance with the selected optimization criterion. 

Keywords: impact factors, payoff matrix, target function, optimization criteria, rational strategy 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

УДК 004.891                                                                                     Байдюк М.М. (ХмНУ) 

к.т.н., с.н.с. Краснік А.В. (ПАТ «Завод Маяк») 

к.т.н., доц. Огнєвий О.В. (ХмНУ) 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ  

В СЕРЕДОВИЩІ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ 

 
У статті наведено найбільш критичні загрози для середовища хмарних обчислень. Для 

аналізу надійності визначено характеристики середовищ та їх класифікацію. Також відмічено 

загрози, які можуть бути здійснені з інформаційних ресурсів, що функціонують в хмарі, та 

методи боротьби з ними.  

Розкрито поняття, віртуалізованої обчислювальної системи, що представляє собою 

сукупність потужних обчислювальних платформ і в яких функціонують віртуальні 

обчислювальні ресурси, звані віртуальними машинами. Показана класична схема розмежування 

доступу, яка працює у вигляді брандмауера для моніторингу безпеки середовища хмарних 

обчислень. 

Особливу увагу приділено методу захисту інформації, розмежуванню доступу як сервісу 

безпеки, що тісно пов'язаний з політикою доступу та правилам фільтрації, що безпосередньо 

забезпечує конфіденційність інформації, а також знижує ймовірність реалізації загроз цілісності 

і правомірної доступності. 

Визначено, що правила розмежування доступу для між мережевих екранів виражаються у 

вигляді правил фільтрації які містять ознаки у вигляді полів протоколів, або вмісту пакетів, за 

якими мережеве з'єднання класифікується як дозволене, заборонене або невизначене 

Ключові слова: хмарні обчислення, розмежування доступу, політика даних, віртуальна 

машина, інформаційна взаємодія, гіпервізор, між мережевий екран. 

 

Вступ. Процес розвитку інформаційних технологій відчуває потребу у використанні 

інноваційних рішень в області створення систем захисту корпоративних даних. Це пов'язано з 

тим, що з одного боку інтеграційні процеси дозволяють істотно полегшити і прискорити 

доступ до різних видів даних, але при цьому потрібно використання відкритої архітектури 

систем зберігання і обробки, що істотно знижує ступінь захищеності інформації від 

несанкціонованого доступу і підвищує ризики неавторизованого використання. Постійне 

ускладнення мережевої інфраструктури, що збільшуються швидкість процесів обміну даними 

і широке використання технологій розподілених сервісів висувають високі вимоги до 

ефективності функціонування систем розмежування доступу  до інформаційних ресурсів. 

Розвиток мережевих технологій в напрямку створення середовищ хмарних обчислень 

висуває нові вимоги до засобів розмежування доступу інформаційних сервісів - одному з 

основних компонент сучасних систем інформаційної безпеки. Ці вимоги випливають з 

необхідності врахування динамічного характеру процесів виділення обчислювальних і 

мережних ресурсів при конфігурації віртуальних машин і структури адресного простору, 

використовуваного для доступу до інформаційних сервісів.  

Важливість вирішення завдань такого класу відзначається у таких вчених як H.A. 

Гайдамакин, П.Д. Зегждой, В.Ю. Скибою, М. Сріватса, Т. Вангом і ін. 

У сучасній літературі підхід до створення складних технічних систем, зв'язаність яких 

забезпечується за рахунок організації процесів обміну інформацією по мережі, отримав назву 

мережево-центричний. Цей підхід стосовно до задачі розмежування доступу вимагає 

забезпечення ситуаційної обізнаності та локальності дій кожного з між мережевих 

екранів(ММЕ), що входять в угруповання віртуальних машин, використовуваних в 

середовищі хмарних обчислень для реалізації політики даних. 

Постановка задачі. При використанні середовища хмарних обчислень для розміщення 

інформаційних сервісів особливу актуальність набуває складна науково-технічна задача 
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розвитку технологій захисту інформації, що забезпечує виконання вимог політики даних в 

мережевому середовищі з динамічно змінними характеристиками.  

Інформаційна безпека в широкому розумінні являє собою такий стан об'єкта захисту, яке 

виключає можливість нанесення шкоди властивостями об'єкта, обумовлена його взаємодією з 

інформаційної сферою 

Актуальним завданням розмежування доступу є формалізація вимог розмежування 

доступу до інформаційних сервісів в середовищі хмарних обчислень, яке може бути 

представлене з використанням динамічно формованого набору правил фільтрації, що 

забезпечує виконання вимог політики даних. 

Метою роботи є аналіз можливих загроз в середовищі хмарних обчислень та огляд 

існуючих методів захисту. Аналіз методу розмежування доступу до інформаційних сервісів з 

використанням між мережевих екранів та принцип його дії. 

Аналіз відомих досліджень і публікацій. У документах Національного Інституту 

Стандартів і Технологій США NIST[1] питання захисту інформації відзначається як відкритий 

для обговорення. Для розробки стандартів і рішень в сфері хмарних обчислень в 2009 році був 

створений спеціальний саміт Cloud Standards Summit. Ініціатором об'єднання зусиль по 

стандартизації хмарних обчислень і зберігання даних виступила робоча група Object 

Management Group (OMG), що займається розробкою і просуванням об'єктно-орієнтованих 

технологій і стандартів. Метою є розвиток інформаційних технологій і узгодження стандартів 

з проблем середовищ хмарних обчислень в державному секторі[2]. 

За висвітленість питань інформаційної безпеки в середовищі ХО найбільший інтерес 

представляє організація CSA - некомерційна організація, створена з метою просування 

передового досвіду в галузі забезпечення безпеки хмарних обчислень, а також для підвищення 

рівня обізнаності з даної тематики всіх зацікавлених сторін. CSA виділяє для себе цілий ряд 

завдань для хмарних середовищ, серед яких підтримка взаємовідносин споживачів і 

постачальників послуг в частині вимог безпеки і контролю якості, незалежні дослідження в 

області захисту інформації, виявлення і запобігання мережевих атак на хмарні обчислення, 

розробка посібників та методичних рекомендацій щодо забезпечення безпеки. Зокрема, 

документ «Тор Threats to Cloud Computing» [3] висвітлює можливі загрози, які виникають в 

середовищі хмарних обчислень. Найбільш значущі загрози в середовищі хмарних обчислень: 

1. Неправомірне використання хмарних сервісів. Провайдери середовища хмарних 

обчислень надають клієнтам ілюзію необмежених обчислювальних, мережевих ресурсів і 

засобів зберігання даних. Доступ до публічного хмарного середовища може отримати 

практично кожен. Найчастіше для доступу достатньо наявності кредитної карти і адреси 

електронної пошти. Завдяки цьому, обчислювальні ресурси хмарних систем типу IaaS і PaaS 

активно використовуються для розсилки спаму, розподілених DDOS атак, розміщення 

шкідливого коду, злому паролів і інших злочинних дій. 

2. Незахищені програмні інтерфейси. Хмарні провайдери надають своїм клієнтам 

програмні інтерфейси для управління сервісами і обчислювальними ресурсами. Як правило, 

інтерфейси доступу функціонують поверх протоколу HTTP з використанням SOAP 

повідомлень, або REST. Від безпеки і доступності програмних інтерфейсів залежить 

функціонування всієї середовища хмарних обчислень, тому керуючі сервіси повинні бути 

захищені криптографічними методами захисту. Крім того, повинна бути забезпечена 

авторизація та аутентифікація користувачів хмари і моніторинг компонентів СХО. Погіршує 

ситуацію, те що організації і треті особи можуть створювати «надбудови» над наданим 

провайдером сервісами для розширення їх функціональності, але в той же час, ці надбудови 

можуть містити потенційно вразливі місця і бути схильні до випадковим або зловмисному 

впливу. 

3. Зловмисники інсайдери. Користувачі хмари, перебуваючи всередині середовища 

хмарних обчислень, можуть зробити злочинні дії, спрямовані на порушення політики 

інформаційної безпеки провайдера хмари, або інших його користувачів. Зловмисник може 
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здійснити атаку на обчислювальні ресурси інших користувачів, або на сервіси хмари, 

перебуваючи при цьому всередині периметра безпеки. 

4. Спільні ресурси. СХО надає сервіси роздільної розподіленої інфраструктури. 

Користувачі поділяють єдині апаратні ресурси, а значить, потенційно схильні до дії з боку 

сусідів. Наприклад, зловмисник може здійснити перевантаження мережі, підсистеми введення 

виведення, або процесорних ресурсів, викликавши, таким чином, недоступність сервісів для 

інших користувачів. Широко використовуються апаратні складові, такі як кеші процесора, 

графічні обчислювачі, або ОЗУ не забезпечують необхідного рівня ізоляції віртуалізованних 

ресурсів і не спроектовані для багаторівневої архітектури. Для вирішення даної проблеми 

використовується програмна абстракція гіпервізора, який може містити уразливості в 

програмному коді. 

5. Втрата або витік даних. Управління даними в хмарних системах здійснюється шляхом 

викликів сервісів і, наприклад, ненавмисний виклик сервісу видалення об'єкта призведе до 

того, що дані відновити буде неможливо, так як провайдер повинен забезпечити сумлінне 

видалення інформації і не несе відповідальності за помилки в коді або діях користувача хмари. 

Також конфіденційність інформації може бути скомпрометована в разі втрати або злому 

облікового запису користувача, або передачі даних по ненадійних каналах зв'язку. 

6. Втрата або отримання даних облікового запису третіми особами. Так як управління 

ресурсами в хмарі здійснюється віддалено, шляхом взаємодії з мережі, то в разі отримання 

ідентифікаційних ключів, пароля, або будь-яких інших даних облікового запису користувача 

зловмисник отримує повний контроль над хмарними ресурсами і може, як роздобути дані 

користувача, так і видалити їх , або модифікувати. 

7. Відсутність контролю над сервісами користувача. Дана загроза в першу чергу 

стосується IааS і РааS системи, в меншій мірі зачіпаючи SааS сервіси. У IааS системах 

користувач має повний контроль над програмним забезпеченням своїх ресурсів, при цьому 

хмарний провайдер не може забезпечити відсутність вразливостей в ПО користувача і 

зобов'язати його своєчасно встановлювати оновлення використовуваного програмного 

забезпечення. 

Виклад основного матеріалу. Хмарні обчислення - це доступні через мережу 

обчислювальні ресурси. Хмарна система і її користувачі реалізують модель «клієнт-сервер», 

таким чином, клієнти відправляють повідомлення по комп'ютерній мережі до серверів, які 

виконують запит користувача, відправляючи результат в повідомленні-відповіді. У роботі під 

середовищем хмарних обчислень буде використовуватися наступне визначення що, більш 

повно відображає властивості даної системи: 

Хмарні обчислення  - це мережево-центрична модель, надання сервісу доступу на вимогу 

до роздільної сукупності реконфігурованих інформаційних і обчислювальних ресурсів, таких 

як мережі, сервери, засоби зберігання даних і інформаційні програми. 

У систем хмарних обчислень можна виділити наступні ключові характеристики: 

1. Самообслуговування. Споживач повинен мати можливість самостійно забезпечити 

себе обчислювальним ресурсом, наприклад, таким як сервер або мережеве сховище, без 

людської участі з боку провайдера. Всі операції по виділенню ресурсу повинні бути 

автоматизовані. 

2. Відритий мережевий доступ. Сервіс надається по стандартній мережі передачі даних і 

доступний за стандартними інтерфейсами доступу, взаємодія з якими може бути здійснена за 

допомогою різних клієнтських платформ - мобільних пристроїв, лаптопів, робочих станцій. 

Під стандартною мережею розуміються IР мережі передачі даних. 

3. Спільні ресурси. Обчислювальні ресурси хмарної системи розділяються на 

обслуговування для багатьох споживачів за допомогою моделі оренди різних фізичних і 

віртуалізованних ресурсів призначуваних і перепризначуваних відповідно до запитів клієнтів. 

Користувач послуги не володіє інформацією і не може контролювати точне місцезнаходження 

ресурсу, наприклад, таке як конкретний сервер, але може вказати більш високорівневу вимогу, 

наприклад, країну, регіон. 
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4. Масштабованість. Ресурси хмари повинні мати можливість масштабування, яке 

зазвичай автоматизовано  для споживача сервісу серед хмарних обчислень виглядає як 

невичерпне джерело ресурсів, які можна запросити коли завгодно і в якій завгодно кількості. 

5. Збалансованість. Середовище хмарних обчислень повинне контролювати і 

оптимізувати витрати ресурсів. Прикладом балансування навантаження може служити 

міграція віртуальних машин між обчислювальними вузлами, або видача потоків даних відразу 

з декількох серверів розподіленого сховища.  

Класифікація середовищ хмарних обчислень, за рівнем сервісу, що надається[4]. 

 

1. Програмне забезпечення як сервіс (Software as a Service, SaaS). 

 

Хмарний провайдер
Адміністраторський
контроль
Повний контроль

Додаток (пошта)
Платформа (Java)

Операційна 
    система

Апаратна 
платформа

Абонент
Обмежений 
користувацький контроль
Без контролю

 
 

Рис. 1. Контроль SaaS додатка користувачем і провайдером середовища ХО 

 

Споживачеві надається сервіс у вигляді додатків, запущених в хмарній інфраструктурі. 

Програма є доступною користувачеві з різних клієнтських пристроїв і додатків, наприклад, 

через веб браузер. 

Споживач сервісу не контролює нижні рівні, включаючи мережі, сервери, операційні 

системи, але може поставити обмежений ряд налаштувань програми. 

 

2. Платформа як сервіс (Cloud Platform as a Service, PaaS). 
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Рис. 2. Контроль РaaS додатка користувачем і провайдером середовища ХО 

 

У даному випадку сервісом є обчислювальне середовище, в якій споживач може 

помістити власний додаток, який повинен підтримувати мови програмування, інтерфейси і 

технології, що надаються хмарним провайдером. Споживач не контролює нижні рівні, такі як 

сервера і операційні системи, але має доступ до конфігурації програми і задає 

функціональність розміщуваного сервісу. 
 

3. Інфраструктура як сервіс (Infrastructure as a service, IaaS). 
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Рис. 3. Контроль ІaaS додатка користувачем і провайдером середовища ХО 
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Споживачеві надається можливість управління обчислювальними ресурсами, 

сховищами і мережами. На обчислювальні ресурси споживач може самостійно встановити 

необхідне системне і прикладне програмне забезпечення. 

В усіх СХО використовується віртуалізація. Віртуалізацією називається структура або 

методологія поділу ресурсів одного фізичного сервера на кілька середовищ виконання, 

шляхом застосування однієї або декількох концепцій або технологій, таких як апаратний і 

програмний поділ, поділ за часом, часткова або повна машинна симуляція і емуляція. 

Віртуальну обчислювальну машину в неактивному стані можна визначити як сукупність 

образів жорсткого диска і метаданих, що описують конфігурацію віртуальної машини. 

Метадані містять інформацію про обсяг пам'яті віртуальної машини, кількості 

обчислювальних ядер або процесорів, фізичних мережевих інтерфейсів та інших 

периферійних пристроїв введення виведення. При цьому запущена віртуальна машина володіє 

також атрибутами використовуваного гіпервізора, унікальним ідентифікатором і 

налаштуваннями мережевих інтерфейсів. Взаємодія віртуальних машин, код яких виконується 

в ізольованих доменах, здійснюється по мережі. У зв'язку з цим, контроль мережевої взаємодії 

в середовищі хмарних обчислень встає на перше місце. Для функціонування мережевої 

підсистеми гіпервізор надає для віртуальних машин функціональність програмного 

мережевого моста, званого віртуальним комутатором, який представляє собою програмний 

компонент ОС гіпервізора. При цьому якщо необхідно забезпечити зв'язок віртуальних машин 

із зовнішнім світом, до програмного мосту підключається також фізичний інтерфейс 

гіпервізора, що знаходиться під управлінням ОС гіпервізора. Таким чином, взаємодія 

віртуальних машин в рамках одного гіпервізора здійснюється без використання фізичних ліній 

зв'язку та забезпечується програмним способом. Відповідно засіб контролю такого трафіку 

може бути теж або програмним комплексом, що функціонує в рамках гіпервізора, або 

апаратним засобом, інтегрованим з програмною реалізацією мережевого моста. 

Ще однією особливістю віртуалізованої системи є можливість атаки на гіпервізор з 

віртуальної машини. Методом такої атаки є використання вразливостей в 

паровіртуалізованних драйверах віртуальної машини і в коді гіпервізора, через які можна 

отримати доступ до ресурсів, що знаходяться поза віртуальною машиною, в тому числі і до 

привілейованого домену гіпервізора. Як приклад такої вразливості можна привести CVE-2011-

1751 в гіпервізорі KVM, яка дозволяє виконати довільний код у керуючій операційній системі 

гіпервізора. 

Керуючі сервера середовища хмарних обчислень є критично важливими компонентами, 

від функціонування яких залежить працездатність всієї середовища ХО[4]. Перераховані 

компоненти схильні до загрозам, які можуть бути здійснені з віртуальних машин або із 

захоплених гіпервізорів. Можуть бути здійснені атаки типу «відмова в обслуговуванні», 

мережевий доступ до ОС сервера, відправлення некоректних повідомлень до керуючих 

сервісів хмари.  

Необхідно, також, відзначити загрози і об'єкти атаки в середовищі ХО, які можуть бути 

здійснені з інформаційних ресурсів, що функціонують в хмарі: 

1. Загроза захоплення керуванням хмарою; 

2. Загроза отримання контролю над гіпервізором; 

3. Загроза перехоплення і модифікації складу віртуальної машини; 

4. Загроза прослуховування трафіку; 

5. Загроза порушення кордонів ізоляції віртуальної машини. 

Для протидії вищеозначених загрозам в наведені механізми, які можуть бути застосовані 

для захисту хмарних систем: 

1. Використання стійких механізмів аутентифікації і авторизації. 

2. Підключення засобів моніторингу гіпервізора і керуючих компонентів хмари. 

3. Використанням системи виявлення атак. 

4. Розміщення керуючої мережі хмари і мережі віртуальних машин в окремих фізичних 

каналах зв'язку. 
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5. Використання коштів розмежування, контролю та керування доступом. 

 

 
 

Рис. 4. Класична схема розмежування доступу 

 

Перші два пункти відносяться безпосередньо до хмарної платформи і можуть 

контролюватися в заданих межах в залежності від використовуваної технології. Третій і 

четвертий пункти повинні бути забезпечені при розгортанні хмарної системи. Окремої уваги 

необхідно приділити п'ятому пункту - засобам контролю і розмежування доступу. 

Розмежування доступу як сервіс безпеки невідривно пов'язаний з політикою доступу, 

визначає повноваження суб'єктів при зверненні до об'єктів, і механізму, що реалізує цю 

політику. Політика інформаційної безпеки може бути задана з використанням однієї з 

поширених мандатних, дискреційних і рольових моделей[6]. Кінцевим засобом, що здійснює 

розмежування доступу, є монітор безпеки, який в роботі позначений у вигляді брандмауера. 

Однак якщо класичним методом застосування між мережевих екранів в комп'ютерних 

мережах є розмежування доступу між сегментами мереж, то СХО має особливості, які 

вимагають окремого розгляду. У середовищі ХО відсутній в явному вигляді периметр безпеки, 

який можна виділити в класичних комп'ютерних мережах. Так як інформаційні ресурси в хмарі 

запускаються різними користувачами, але при цьому функціонують в одному 

обчислювальному середовищі і можуть бути запущені в одному гіпервізорі і підключені до 

одного програмного комутатора, то виділити вищезазначені межі сегментів в комп'ютерній 

мережі хмари не можна. Це призводить до того, що між мережевий екран повинен мати 

інформацію про приналежність інформаційного ресурсу хмари тій чи іншій групі або 

користувачеві, щоб здійснювати виконання політики безпеки в області розмежування доступу. 

Правила розмежування доступу для між мережевих екранів виражаються у вигляді правил 

фільтрації для яких сформульована алгебра. Правила фільтрації містять ознаки у вигляді полів 

протоколів, або вмісту пакетів, за якими мережеве з'єднання класифікується як дозволене, 

заборонене або невизначене [5]. Важливим параметром при фільтрації трафіку є мережева 

адреса інформаційного сервісу. У середовищі хмарних обчислень адреси інформаційних 

ресурсів змінюються динамічно, можуть бути призначені або звільнені користувачем хмарної 

системи. Тому, необхідно забезпечити механізм відповідності між користувачами хмарної 

системи і адресами інформаційних ресурсів. Також необхідно відзначити можливість міграції 

інформаційних ресурсів між гіпервізорами. В процесі функціонування віртуальна машина 

може бути переміщена на інший вузол віртуалізації з метою розподілу навантаження в хмарній 

системі або для проведення сервісних робіт на звільненому вузлі. Система розмежування 

доступу повинна враховувати можливість міграції віртуальних машин. 

Висновки. На основі опису загроз на стан захищеності ресурсів середовищ хмарних 

обчислень та методів боротьби з ними виявляється, що використання стандартних підходів не 

дозволяє вирішити проблему підвищення рівня захищеності середовища хмарних обчислень. 

Тому для створення інформаційної безпеки в середовищі хмарних обчислень, потрібна 

розробка нових методів, алгоритмів, програмних продуктів, що дозволять попередити 

вторгнення різних загроз чи швидко виявляти їх та знешкоджувати. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СРЕДЕ ОБЛАЧНЫХ 

ВИЧИСЛЕНИЙ 

 

В статье приведены наиболее критические угрозы для среды облачных вычислений. Для 

анализа надежности определены характеристики сред и их классификацию. Также отмечено 

угрозы, которые могут быть осуществлены с информационных ресурсов, функционирующих в 

облаке, и методы борьбы с ними.  

Раскрыто понятие, виртуализированной вычислительной системы, представляющей 

собой совокупность мощных вычислительных платформ и в которых функционируют 

виртуальные вычислительные ресурсы, называемые виртуальными машинами. Показана 

классическая схема разграничения доступа, которая работает в виде брандмауэра для 

мониторинга безопасности среды облачных вычислений. 

Особое внимание уделено методу защиты информации, разграничению доступа как сервиса 

безопасности, тесно связан с политикой доступа и правилам фильтрации, что непосредственно 

обеспечивает конфиденциальность информации, а также снижает вероятность реализации 

угроз целостности и правомерной доступности. 

http://csrc.nist.gov/publications/drafts/800-146/Draft-NIST%20SP800146.pdf
http://psta.psiras.ru/readypsta2011
http://csrc.nist.gov/publications/drafts/800-146/Draft-NIST%20SP800146.pdf
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Определено, что правила разграничения доступа для между сетевых экранов выражаются 

в виде правил фильтрации, которые содержат признаки в виде полей протоколов, или 

содержимого пакетов, за которыми сетевое соединение классифицируется как разрешенное, 

запрещенное или неопределенное 

Ключевые слова: облачные вычисления, разграничение доступа, политика данных, 

виртуальная машина, информационное взаимодействие, гипервизор, межсетевой экран. 

 

Baydyuk N.N., Ph.D. Krasnik A.V., Ph.D. Ognjevyj A.V.  

PROVIDING INFORMATION SECURITY IN CLOUD COMPUTING ENVIRONMENTS 

 

The article presents the most critical threats for the cloud computing environment. Reliability 

analysis defined the characteristics of the environments and their classification. Also the threats which can 

be implemented with information resources, functioning in the cloud, and methods of dealing with them.  

The concept of virtualized computing system, which is a combination of powerful computing 

platforms in which operate the virtual compute resources called virtual machines. Shows the classic scheme 

of access control, which works as a firewall for security monitoring in cloud computing. 

Special attention is paid to the technique of information protection, access control as a service 

security is closely linked to the access policy and filtering rules that directly provides the confidentiality of 

the information and reduces the likelihood of realization of threats to the integrity and legitimate 

availability. 

Determined that the rules of differentiation of access between the network screens are expressed in 

the form of filtering rules that contain signs field protocols, or content packages, for which the network 

connection is classified as permitted, prohibited or undefined 

Keywords: cloud computing, access control, data policy, virtual machine, communication, 

hypervisor, firewal. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ БЕЗДРОТОВИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ 

ІНФОРМАЦІЇ ТА ОБЛАСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 
У статті розглядаються технології передачі інформації і їх місце в структурі глобальних 

бездротових мереж. Розглядаються також основні переваги та недоліки існуючих і нових 

поколінь мобільного зв'язку систем (5G), а також сфери їх застосування. Робота присвячена 

систематизації технологій передачі інформації і перспективних технологій систем мобільного 

зв'язку, адже це є необхідною умовою для створення системи передачі інформації на основі нових 

базисних функцій, добре локалізованих, як в частотній, так і в часовій області, з хорошим 

придушенням міжсимвольної та міжканальної інтерференції. В роботі наведено класифікацію 

технологій за дальністю зв'язку і кількістю абонентів бездротової мережі, а також основні 

етапи еволюції сучасних мереж мобільного зв’язку від 2G до 5G. Проведено порівняльний аналіз 

поколінь мобільного зв'язку. Також показані практично необмежені можливості покоління 5G в 

порівнянні з поколінням 4G. Наведено приклад побудови 5G мережі та етапи її розробки. 

Представлені в роботі результати вказують на те, що покоління мобільного зв'язку 5G витіснить 

старі системи мобільного зв'язку та призведе до створення нових унікальних мереж п'ятого 

покоління і нових сервісних можливостей, які забезпечать необмежений доступ до мережі для 

індивідуальних користувачів і пристроїв. Мережа 5G зможе надати платформу для підключення 
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великої кількості датчиків, пристроїв і машин з жорсткими обмеженнями енергії і передачі 

даних, що прискорить створення та впровадження Інтернету Речей. 

Ключові слова: бездротові мережі мобільного зв'язку, 4G, 5G, LTE, WiMAX. 

 

Вступ. Мобільний широкосмуговий доступ стає реальністю, оскільки тепер люди 

можуть користуватися Інтернетом, дивитися телевізор в русі, відправляти і отримувати відео 

або музику на своїх портативних пристроях [1]. Він стає частиною життя кожної людини, 

збільшуючи попит на більш ефективні системи мобільного зв'язку [1]. У 1946 році був 

винайдений перший мобільний телефон. Однак, тільки на початку 1980-х років мобільні 

телефони були вперше застосовані для комерційного використання [2]. До факторів, які мали 

великий вплив на розвиток мережевих технологій, в першу чергу слід віднести успіхи 

мікроелектронної індустрії, пов'язане з ними вдосконалення обчислювальної техніки і 

досягнення останнього часу в технології систем оптоволоконного і бездротового зв'язку [3]. 

Еволюція телекомунікаційних технологій відбувається за двома основними напрямками: за 

напрямком збільшення пропускної спроможності каналів зв'язку (насамперед 

оптоволоконних) і за напрямком переходу до мобільних технологій. Найближче до поняття 

«мобільності» знаходяться бездротові способи обміну даними, оскільки у всіх інших випадках 

існують певні обмеження як на ступінь рухливості пристроїв, так і на швидкість та обсяги 

переданих даних. 

Метою даної роботи є проведення систематизації технологій передачі інформації і 

перспективних технологій систем мобільного зв'язку. Це є необхідною умовою для створення 

системи передачі інформації на основі нових базисних функцій, добре локалізованих, як в 

частотній, так і в часовій області, з хорошим придушенням міжсимвольної (МСІ) та 

міжканальної (МКІ) інтерференції. 

Виклад матеріалу. Для простішого орієнтування у великій номенклатурі технологій, 

введемо класифікацію за дальністю зв'язку і кількістю абонентів бездротової мережі [3, 4]: 

1) персональні бездротові мережі: IrDA (Infrared Data Association) – інфрачервоний порт; 

Bluetooth; UWB (Ultra-Wide Band); Wireless USB – бездротовий USB; Wireless HD – бездротова 

технологія передачі HD-відео; WiGig (IEEE 802.11ad) – технологія широкосмугового 

бездротового зв'язку; WHDi (Wireless Home Digital Interface) – бездротова технологія 

високошвидкісної передачі даних, яка оптимізована для передачі відео високої роздільної 

здатності; LibertyLink – технологія організації бездротової персональної мережі, розроблена 

компанією Aura; DECT/GAP – технологія бездротового зв'язку, яка використовується в 

сучасних радіотелефонах; 

2) бездротові сенсорні мережі: DASH7 – стандарт, який використовує мініатюрні 

обчислювальні пристрої з сенсорними датчиками; Z-Wave – технологія, яка забезпечує 

дистанційне керування побутовою технікою і різними домашніми пристроями; Insteon – 

комбінована (частково дротова і частково бездротова) сенсорна мережа; EnOcean – технологія, 

яка використовує надмініатюрні датчики з генераторами електроенергії, мікроконтролерами і 

приймально-передавальними пристроями; ISA100.11a – стандарт промислових сенсорних 

мереж, мереж датчиків і приводів; WirelessHART – протокол передачі даних у вигляді HART 

повідомлень по бездротовій лінії зв'язку; MiWi – протокол, заснований на специфікації IEEE 

802.15.4, для організації сенсорних та персональних мереж з низькою швидкістю передачі 

даних на невеликі відстані; 6LoWPAN – стандарт, що забезпечує взаємодію малих 

бездротових мереж (приватних мереж або мереж датчиків) з мережами IP за протоколом IPv6; 

One-Net – відкритий протокол для організації бездротових сенсорних мереж і мереж 

автоматизації будівель і розподілених об'єктів; RuBee – локальна бездротова мережа датчиків; 

3) малі локальні бездротові мережі: HiperLAN 1 (High Performance Radio LAN) – 

стандарт, що забезпечує швидкість передачі даних до 10 Мбіт/с на відстань до 50 метрів; 

HiperLAN 2 – стандарт, що забезпечує швидкість передачі даних до 54 Мбіт/с на відстань до 

150 метрів; Wi-Fi – сімейство стандартів специфікації IEEE 802.11 для широкосмугового 

радіозв'язку з діапазоном частот в районі 2.4 ГГц або 5 ГГц і швидкістю передачі даних від 2 
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Мбіт/с на відстань до 200 метрів; Zigbee – технологія, яка забезпечує невисоке споживання 

енергії та передачу даних на неліцензованій частоті 2.4 ГГц зі швидкістю до 250 кБ/с, на 

відстань до 75 метрів в умовах прямої видимості; RONJA (Reasonable Optical Near Joint Access) 

– технологія бездротової передачі даних з використанням оптичного сигналу і забезпеченням 

швидкості до 10 Мбіт/с на відстань до 1.4 км в умовах прямої видимості; 

4) великі локальні бездротові мережі: WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave 

Access) – технологія (WiMAX (стандарт IEEE 802.16d), WiMAX Mobile (стандарт IEEE 

802.16e)), яка надає бездротовий високошвидкісний зв'язок і доступ в Інтернет на великих 

відстанях (WiMAX 2 (стандарт IEEE 802.16m) знаходиться в розробці); HiperMAN – 

бездротова технологія на базі IEEE 802.16 (європейська альтернатива технології WiMAX), 

призначена для пакетної передачі даних і організації бездротових IP-мереж; WiBro (Wireless 

Broadband) – бездротова технологія на базі стандарту IEEE 802.16e (північнокорейський 

аналог технології WiMAX Mobile), призначена для високошвидкісної передачі даних на великі 

відстані; Classic WaveLAN – технологія бездротового зв'язку, яка використовується для 

організації локальних мереж (бездротова альтернатива дротових мереж Ethernet і Token Ring); 

5) глобальні бездротові мережі (покоління: 1G; 2G (2.5G, 2.75G); 3G (3.5G, 3.75G, 3.9G); 

4G; 5G (знаходиться в розробці)); 

6) супутниковий зв'язок: Inmarsat – перша система загальнодоступного мобільного 

супутникового зв'язку, яка використовується донині, для організації зв'язку у віддалених 

малонаселених областях, на морському транспорті, для визначення положення абонентів, 

передачі даних; Global Star – супутникова система зв'язку, що забезпечує покриття землі від 

70° південної широти до 70° північної широти, призначена для організації супутникового 

зв'язку разом зі стандартними стільниковими мережами, доповнюючи їх і забезпечуючи 

зв'язок з важкодоступними регіонами земної кулі; Thuraya – регіональна супутникова система 

телефонного зв'язку, що покриває приблизно 40% земної кулі (в основному Африку, Європу і 

Азію); Iridium – супутникова система зв'язку, яка забезпечує телефонний зв'язок, передачу 

даних і коротких повідомлень, і покриває 100% поверхні Землі, проте в деяких країнах система 

не працює, наприклад в Угорщині, Польщі, Північній Кореї і деяких інших країнах; ICO – 

система супутникового зв'язку, що забезпечує повнодуплексну передачу даних і голосу; 

Euteltracs – система супутникового зв'язку, яка призначена для забезпечення управління і 

контролю за транспортними перевезеннями в Європі та ґрунтується на передачі коротких (до 

1900 символів) повідомлень, що включають необхідні дані для організації транспортних 

перевезень; Omnitracs – супутникова система зв'язку, яка призначена для управління і 

контролю за транспортними перевезеннями в США; Prodat – супутникова система зв'язку для 

наземних об'єктів, що використовує алгоритми і технології, які дозволяють зменшити вплив 

рельєфу місцевості на якість сигналу, що передається; Odyssey – супутникова система зв'язку, 

яка покриває від 65° південної широти до 75° північної широти і забезпечує голосовий зв'язок, 

передачу коротких повідомлень, електронної пошти та визначення місця розташування 

абонентів; ACeS (Asia Cellular System) – геостаціонарна регіональна система супутникового 

зв'язку із зоною покриття південно-східна Азія та Індія; Orbcom – низькоорбітальна система 

супутникового зв'язку, призначена для передачі коротких повідомлень і забезпечує покриття 

всієї поверхні Землі; Гонец-Д1М – супутникова система зв'язку і передачі даних, яка 

забезпечує покриттям всю територію Росії; Полярная звезда – супутникова система зв'язку, 

призначена для забезпечення широкосмугового мобільного зв'язку на території Росії і 

приполярних областях; Глонасс – російська супутникова навігаційна система; GPS – 

супутникова навігаційна система, створена міністерством оборони США. 

Проведемо короткий огляд існуючих поколінь мобільного зв'язку (таблиця 1), ви-ділимо 

їх переваги та недоліки, а також сфери їх застосування (таблиця 2) [5-16].  
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Таблиця 1 

Основні особливості поколінь мобільного зв'язку 

Поко-ління Стандарт Особливості Частота, МГц 
Швидкість 

передачі 

1G 

NMT (Nordic Mobile 

Telephone) 
Вважаються першими аналоговими 

стільниковими системами; вузько 

діапазонна аналогова мобільна мережа, яка 

дозволяє здійснювати дзвінки і писати 

повідомлення (передбачена система 

комутації каналів) 

453-457.5; 463-

467.5 

до 2 кбіт/с 

AMPS (Advanced 

Mobile Phone 

System) 

824-849; 869-894 

TACS (Total Access 

Control System); 
890-905; 935-950 

Mobitex 80; 400; 800; 900 

DataTAC 800 до 19.2 кбіт/с 

2G 

GSM (Global System 

for Mobile 

Communications) 
Вузько діапазонна бездротова цифрова 

мережа, що робить зв'язок більш чітким і 

також дає мож-ливість використовувати 

комутаційну модель; впровадження 

цифрових сервісів даних, таких як SMS і e-

mail 

450; 900; 1800; 

1900 
до 14.4 кбіт/с 

CdmaOne (IS-95) 800; 1900 до 115.2 кбіт/с 

PDC (Personal 

Digital Cellular) 

810-888; 893-958; 

1477-1501; 1429-

1453 

до 11.2 кбіт/с 

DAMPS 825-890 до 48.6 кбіт/с 

iDEN (integrated 

Digital Enhanced 

Network) 

806-825; 851-870 до 64 кбіт/с 

Проміжний 

після 2G 

(2.5G, 

2.75G) 

GPRS (General 

Packet Radio Service) 

Технологія пакетної передачі даних; 

збільшення швидкості мереж другого 

покоління; наявність додаткових алгоритмів 

контролю і виправлення помилок; вперше 

використовується Інтернет-протокол IP 

(Internet Protocol) в мережах GSM 

450; 900; 1800; 

1900 
до 170.2 кбіт/с 

EDGE (Enhanced 

Data rates for GSM 

Evolution) 

450; 900; 1800; 

1900 
до 384 кбіт/с 

HSCSD 
450; 900; 1800; 

1900 
до 57.6 кбіт/с 

CDMA2000 1X 

450; 700; 800; 900; 

1700; 1800; 1900; 

2100 

до 153 кбіт/с  

WiDEN 806-825; 851-870 до 100 кбіт/с 

3G (IMT-

2000) 

UMTS (UTRA-

FDD/W-CDMA) 

Ширина смуги 5 МГц; затримка 50 мс; 

спектральна ефективність соти 0.5 

біт/с/Гц/сота; глобальний роумінг; широкий 

частотний діапазон і пакетна комутація 3G 

пристроїв; швидке підключення до мережі 

Інтернет незалежно від місця розташування і 

часу доби; організація високошвидкісних 

корпоративних VPN-мереж; широкий спектр 

послуг мобільного мультимедіа; потужний 

інструмент для створення мобільних 

«робочих місць» 

1885-2025; 2110-

2200; 1710-1755; 

2110-2155; 850; 

900 

до 384 кбіт/с 
UMTS (UTRA-TDD 

LCR/TD-SCDMA) 

UMTS (UTRA-TDD 

HCR/TD-CDMA) 

CDMA2000 1xEV-

DO Release 0 

450; 700; 800; 900; 

1700; 1800; 1900; 

2100 

прийом до 2.4 

Мбіт/с 

передача до 

153 кбіт/с 

Проміжний 

післе 3G 

(3.5G, 

3.75G, 

3.9G) 

HSPA (HSDPA, 

HSUPA) Ширина смуги 5-20 МГц; затримка 20-10 мс; 

спектральна ефективність соти 2-4 

біт/с/Гц/сота; технологія високошвидкісної 

пакетної передачі даних; забезпечення 

ефективного використання радіочастотного 

спектру, за рахунок застосування більш 

досконалих методів модуляції, при наданні 

послуг, які вимагають високої швидкості 

передачі пакетних даних, таких як доступ в 

Інтернет і завантаження файлів 

1885-2025; 2110-

2200; 1710-1755; 

2110-2155; 850; 

900 

до 14.4 Мбіт/с 

до 5.7 Мбіт/с 

HSPA+ 
до 672 Мбіт/с 

до 168 Мбіт/с 

LTE (E-UTRA) 

700; 750; 800; 850; 

900; 1800; 1900; 

1700/2100; 2300; 

2500; 2600 

до 300 Мбіт/с 

до 75 Мбіт/с 

CDMA2000 1xEV-

DO Rev. A 
450; 700; 800; 900; 

1700; 1800; 1900; 

2100 

до 3.1 Мбіт/с 

до 1.8 Мбіт/с 

CDMA2000 1xEV-

DO Rev. B 

до 73.5 Мбіт/с 

до 27 Мбіт/с 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=CdmaOne&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=IS-95&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/HSCSD
https://en.wikipedia.org/wiki/CDMA2000
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=WiDEN&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/W-CDMA_%28UMTS%29
https://en.wikipedia.org/wiki/W-CDMA_%28UMTS%29
https://en.wikipedia.org/wiki/TD-SCDMA
https://en.wikipedia.org/wiki/TD-SCDMA
https://en.wikipedia.org/wiki/TD-CDMA
https://en.wikipedia.org/wiki/TD-CDMA
https://en.wikipedia.org/wiki/Evolution-Data_Optimized
https://en.wikipedia.org/wiki/Evolution-Data_Optimized
https://uk.wikipedia.org/wiki/HSPA
https://uk.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
https://uk.wikipedia.org/wiki/High_Speed_Uplink_Packet_Access
https://uk.wikipedia.org/wiki/HSPA%2B
https://uk.wikipedia.org/wiki/LTE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=E-UTRA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Evolution-Data_Optimized
https://uk.wikipedia.org/wiki/Evolution-Data_Optimized
https://uk.wikipedia.org/wiki/Evolution-Data_Optimized
https://uk.wikipedia.org/wiki/Evolution-Data_Optimized
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Mobile WiMAX 

(IEEE 802.16e) 

Підтримує ряд специфічних функцій: 

хендовер, idle mode і роумінг; 

застосовується змінний за масштабом 

OFDM-доступ (SOFDMA); можлива робота 

при наявності або відсутності прямої 

видимості; швидкість до 150 км/год 

2300-13600 
до 37 Мбіт/с 

до 17 Мбіт/с 

 

Flash-OFDM 
Мобільний діапазон 30 км; розширений 

діапазон 55 км 
450; 872 

до 15.9 Мбіт/с 

до 5.4 Мбіт/с 

iBurst (IEEE 802.20) 

Радіус соти 3-12 км; швидкість до 250 

км/год; спектральна ефективність соти 13 

біт/с/Гц/сота 

18000 
до 95 Мбіт/с 

до 36 Мбіт/с 

4G (IMT-

Advanced) 

LTE Advanced (E-

UTRA) 

Ширина смуги 100 МГц; затримка 10 мс; 

спектральна ефективність соти 8 

біт/с/Гц/сота; інфраструктура для 4G буде 

тільки пакетною, хоча старі системи готові 

обслуговувати існуючих користувачів; 

максимальна швидкість передачі даних до 

100 Мбіт/с для мобільного доступу і до 1 

Гбіт/с для змінного або місцевого доступу 

450-470; 700; 750; 

800; 850; 900; 

1700; 1800; 1900; 

2100; 2300; 2400; 

2500; 2600; 3400-

4200; 4400-4990 

до 1000 

Мбіт/с до 375 

Мбіт/с 

WiMAX (IEEE 

802.16m) 

Застосовується як для вирішення проблеми 

“останньої милі”, так і для надання доступу 

в мережу офісним та районним мережам; 

з'єднання точок доступу Wi-Fi одна з одною 

та з іншими сегментами Інтернету; 

забезпечення бездротового 

широкосмугового доступу як альтернативи 

виділеним лініям і DSL; надання 

високошвидкісних сервісів передачі даних і 

телекомунікаційних послуг; створення 

точок доступу, не прив'язаних до 

географічного положення; створення систем 

віддаленого моніторингу (monitoring 

системи) 

1500-66000 

до 1000 

Мбіт/с 

(фіксований 

WiMAX) 

до 100 Мбіт/с 

(мобільний 

WiMAX) 

5G  

Ширина смуги 100+ МГц; спектральна 

ефективність соти 10+ біт/с/Гц/сота; 

зростання споживаного трафіку абонента в 

1000 разів – до 500 Гб на користувача в 

місяць; збільшення кількості підключених 

абонентських пристроїв в соті в 10-100 разів 

(до 300000 на вузол); зростання М2М 

(machine-to-machine) пристроїв з 50 млрд. 

до 500 млрд.; десятикратне збільшення часу 

автономної роботи абонентських пристроїв 

з невеликим енергоспоживанням, таких як 

сенсори М2М; скорочення часу затримки в 

ланцюжку Е2Е (end-to-end) з 5 мс до 1 мс і 

менше; зниження вартості експлуатації та 

енергоспоживання мереж 5G до 10% від 

поточного споживання мереж 4G 

первинний спектр: 

100-6000; 

додатковий 

спектр: 6000-

100000 

прийом (вниз) 

до 10000+ 

Мбіт/с 

передача 

(вверх) до 

5000+ Мбіт/с 

 

Таблиця 2 

Переваги і недоліки поколінь мобільного зв'язку 
Покоління Переваги Недоліки 

1G 

Великий радіус дії базової станції; хороший 

зв'язок в передмістях і далеко від міст; 

відносна дешевизна організації мережі 

Велика кількість перешкод у великих містах; 

невелика зона покриття однієї базової станції; 

підвищена потужність передавача базової станції 

2G 

Доступний напів-глобальний роумінг; 

підвищення конфіденційності; масштабне 

падіння рівня шахрайства; збільшення якості 

звуку за рахунок збільшення динамічного 

діапазону і зниження рівня шуму 

Низькі швидкості; нестабільний зв'язок через 

пріоритет “голосу” 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobile_WiMAX&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Orthogonal_frequency-division_multiplexing&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.20&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/4G
https://uk.wikipedia.org/wiki/4G
https://en.wikipedia.org/wiki/LTE_Advanced
https://en.wikipedia.org/wiki/E-UTRA
https://en.wikipedia.org/wiki/E-UTRA
https://en.wikipedia.org/wiki/WiMAX
https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.16
https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.16
https://en.wikipedia.org/wiki/WiMAX
https://en.wikipedia.org/wiki/WiMAX
https://en.wikipedia.org/wiki/WiMAX
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Проміжний 

після 2G 

Збільшується швидкість і надійність 

передачі даних і зменшується сприйнятливість 

до перешкод 

Недоступні програми: мобільне телебачення, 

відео-конференція, телемедицина, 

місцезнаходження об'єктів 

3G (IMT-

2000) 

Більш швидкий, якісний і надійний 

стандарт в порівнянні зі своїм попередником; 

має ряд розважальних опцій: Інтернет, 

мобільне телебачення, відео-конференції, 

відео-дзвінки, MMS, ігри по мережі та ін. 

Відносно висока вага мобільних терміналів 

поряд з низькою ємністю акумуляторних батарей; 

технологічні складнощі коректного забезпечення 

зв'язку між мережами UMTS і GSM; невеликий 

радіус соти (для повноцінного надання послуг він 

становить 1-1,5 км) 

Проміжний 

після 3G 

Значно поліпшується якість наданих Вам 

мультимедійних послуг (саме за рахунок 

високої швидкості затримка стає непомітною, а 

обсяг переданої інформації збільшується) 

Ефект “дихання соти” (“cell breathing”) – чим 

більше абонентів зараз використовують дану соту, 

тим менше радіус її дії; при цьому максимальна 

швидкість “згасає” при віддаленні абонента від 

базової станції 

4G (IMT-

Advanced) 

Швидкість передачі даних значно вища; 

доступ користувачів до IP телефонії, 

широкосмугового Інтернету, сервісів ігр та 

HDTV мультимедіа; дозволить економічно 

більш ефективно (у порівнянні з дротовими 

технологіями) не тільки надавати доступ в 

мережу новим клієнтам, але й розширювати 

спектр послуг і охоплювати нові важкодоступні 

території; наявність функцій роумінгу і 

“безшовного” перемикання між базовими 

станціями при пересуванні абонента 

Не здатні вирішити наступні проблеми: 

вибухове зростання мобільного трафіку передачі 

даних – як абонентського, так і службового; перехід 

від з’єднань зосереджених на завданнях 

забезпечення зв'язку в ланцюжку “людина-

людина” (H2H) або “людина-машина (сервер)” 

(H2M), до з'єднань “машина-машина” (M2M); 

необхідність скоротити капітальні витрати на 

розгортання мереж у порівнянні з інвестиціями, що 

вкладаються в мережі попереднього покоління для 

підвищення їх економічної ефективності 

5G 

Необмежений доступ до інформації та 

обміну даних, доступних в будь-якому місці і в 

будь-який час з будь-ким і з будь-чим; 

прогнозовані ключові послуги: мультимедійні 

послуги (Ultra HD відео, 3D відео, онлайн ігри), 

хмарні сервіси (державні послуги, бізнес 

додатки), сервіси віртуальної реальності (освіта, 

розваги), сервіси доповненої реальності 

(охорона здоров'я, військова промисловість, 

освіта, розваги), сервіси соціальних мереж 

(розваги, торгівля), М2М (machine-to-machine) 

сервіси (енергетика, транспорт, охорона 

здоров'я, торгівля, громадська безпека, 

промисловість, ЖКГ), персональні послуги 

(транспорт, охорона здоров'я, побутова техніка, 

розваги) 

 

 

Основні етапи еволюції сучасних мереж мобільного зв'язку показані на рис. 1 [17, 18]. 

 

 
 

Рис. 1. Еволюція сучасних мереж мобільного зв'язку [17, 18] 

https://uk.wikipedia.org/wiki/4G
https://uk.wikipedia.org/wiki/4G
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Стандарт 5G – новий етап розвитку технологій, що з'єднують суспільство, який 

забезпечить необмежений доступ до мережі для індивідуальних користувачів і пристроїв. При 

розробці стандарту 5G враховуються вдосконалені можливості LTE і HSPA, а також інших 

технологій радіодоступу, орієнтованих на рішення конкретних завдань [19]. Це буде повністю 

інтегроване поєднання вдосконалених моделей бездротових і додаткових технологій, що 

використовуються в даний час [20]. 

Потенційні технології і принципи еволюційного переходу від 4G до 5G можуть бути 

згруповані за чотирма напрямками [14]: 

1) нові радіоінтерфейси, способи передачі і прийому: 

а) нові методи багаточастотної модуляції; 

б) технології координації перешкод на основі перспективних методів прийому; 

2) нова мережева архітектура: 

а) створення ультращільних мереж на основі малих сот за принципом “одна точка 1Tx/Rx 

на одного абонента”; 

б) централізована архітектура (хмарні мережі радіо доступу (RAN) на основі SDR і 

повільно координовані центральні контролери; хмарні базові мережі CN на основі SDN); 

в) багатовимірні антени MIMO; 

г) еволюційні технології MIMO (активні/3D-антени MIMO); 

д) фізичний розподіл трафіку і управління між площинами управління і передачі даних; 

3) нові принципи і умови використання спектру: 

а) використання нових діапазонів: від 6 до 100 ГГц; 

б) гнучке спільне використання частотних ресурсів; 

4) розумні і адаптивні мережі зв'язку: 

а) використання мобільних додатків з можливістю їх оптимізації для зниження вартості 

радіодоступу; 

б) розподіл і управління ресурсами гетерогенних мереж; 

в) взаємодія між мережами різних технологій радіодоступу; 

г) мережі, які самостійно налаштовуються і самостійно оптимізуються. 

Практично необмежені можливості 5G в порівнянні з 4G зображені на рисунку 2. 

 

 
 

Рис. 2. Можливості 5G в порівнянні з 4G [23] 
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Стандарт 5G є інтегрованим набором технологій, які вирішують проблеми широкого 

діапазону областей застосування і різних вимог (рисунок 3) [21]. 

 
Рис. 3. Області застосування і різні вимоги до стандарта 5G [21] 

Розглянемо приклад побудови 5G мережі “Розумне місто” (рис. 4) [22] 

 
Рис. 4. Приклад побудови 5G мережі “Розумне місто” [22] 
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Для здійснення такого проекту необхідно пройти ряд етапів від досліджень до 

розгортання мережі 5G (таблиця 3) [23]. 

Таблиця 3 

Етапи розробки мережі 5G [23] 
Етапи Опис 

2014-2015 р. 

Дослідницька фаза, під час якої необхідно зрозуміти детальні вимоги майбутніх систем 5G і 

визначити найбільш перспективну функціональну архітектуру і технологічні можливості, які 

будуть відповідати цим вимогам. Ці заходи будуть ґрунтуватися на попередній науково-

дослідній роботі в промисловості і наукових дослідженнях структурних програм, так само як 

глобальні заходи в інших областях і органах стандартизації. 

2015-2017 р. 

Детальне дослідження системи і розвиток для всіх засобів доступу, магістральних і базових 

мереж (в тому числі SDN, NFV, хмарних систем та ін.), беручи до уваги економічні умови для 

подальшого розгортання. 

2016-2018 р. 

Детальна оптимізація системи з урахуванням всіх виявлених вимог і обмежень. Виявлення і 

аналіз частотних діапазонів, передбачених для всіх 5G комунікацій (також з урахуванням 

результату WRC 15), а також визначення та оптимізація остаточного варіанту системи за 

допомогою симуляції, перевірки концептів і ранніх випробуваннях. Внесок в першочергову 

глобальну діяльність по стандартизації, наприклад, в 3GPP. Підготовка WRC19. Підтримка 

регулюючих органів щодо виділення вперше виявлених смуг частот для розгортання нових 

систем. Нові частотні діапазони повинні бути доступні до 2020 року. 

2017-2018 р. 

Дослідження, прототипи, демонстраційні версії і пілотні проекти мережевого управління і 

експлуатації, на основі хмарних розподілених обчислень і великих обсягів даних для роботи в 

мережі. Розширення пілотних проектів та випробувань для не зацікавлених осіб у сфері ІКТ, 

щоб оцінити технічні рішення і їх вплив в реальному секторі економіки. Детальний процес 

стандартизації на основі затверджених концепцій системи за допомогою моделювання та, 

наближених до реальних, всесвітніх випробувань. 

2018-2020 р. 
Демонстрації, пробні випробування і масштабоване тестування різної складності, в залежності 

від готовності стандарту і доступності компонентів. 

2020 р. 

Нові частотні діапазони, доступні для розгортання пробної мережі і початкового комерційного 

розгортання нових систем. Наближене до комерційних систем розгортання в реальних умовах 

з обраними клієнтами, для підготовки до експлуатації в глобальному масштабі. 

 

Різні технології будуть доповнювати одна одну для досягнення спільної мети 

забезпечення повсюдного обслуговування за допомогою мереж рухомого зв'язку 5G. 

Очевидно, що є величезний потенціал використання смуг спектра більш вищих частот, 

багатоантенних методів і розгортання малих сот, слідом за чим йдуть схеми, що підтримують 

міжмашинну взаємодію і скорочують енергоспоживання в мережах рухомого зв'язку. Wi-Fi 

має великий потенціал в якості підтримуючої технології доступу, і рішення на базі 

програмного забезпечення будуть відігравати важливу роль в базових мережах. 

Значна частина концепцій знаходиться на ранніх етапах розробки. Протягом наступних 

п'яти років буде потрібно докласти значних зусиль в області наукових досліджень і 

стандартизації, для того щоб задовольнити нові потреби і вирішити завдання, пов'язані з 

мережею 5G. В результаті можна очікувати, що конвергентні мережі будуть 

енергоефективним чином забезпечувати надання широкого спектру нових послуг, а 

конвергенція стандартів забезпечить повсюдний доступ, створюючи повністю інтегроване 

бездротове майбутнє [24]. 

Висновки. Проведене дослідження показало, що покоління мобільного зв'язку 5G буде 

не тільки еволюцією мобільних широкосмугових мереж попередніх поколінь, а й призведе до 

створення нових унікальних мереж і сервісних можливостей. Буде забезпечена висока 

мобільність доступу до мережі, безперебійний доступ до Інтернету в дуже густо або 

малонаселених районах. До того ж, мережа 5G буде ключовим фактором для Інтернету Речей, 

надаючи платформу для підключення великої кількості датчиків, пристроїв і машин з 

жорсткими обмеженнями енергії і передачі даних. Крім того, критично необхідні послуги, що 

вимагають дуже високої надійності, глобального охоплення і/або дуже малого часу затримки, 

які до сих пір оброблялися спеціальними мережами, як правило, громадської безпеки, будуть 

від самого початку підтримуватися інфраструктурою мережі 5G. Також, стандарт 5G буде 
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інтегрувати мережі, обчислювальні ресурси і пам'ять в одну програмовану і єдину 

інфраструктуру, що дозволить забезпечити більш оптимізоване і динамічне використання всіх 

розподілених ресурсів, і призведе до зближення фіксованих, мобільних і мовленнєвих послуг. 
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Брянский А.Э. 

КЛАССИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ 

ИНФОРМАЦИИ И ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

В статье рассматриваются технологии передачи информации и их место в структуре 

глобальных беспроводных сетей. Рассматриваются также основные преимущества и 

недостатки существующих и новых поколений мобильной связи систем (5G), а также области 

их применения. Работа посвящена систематизации технологий передачи информации и 

перспективных технологий систем мобильной связи, поскольку это является необходимым 

условием для создания системы передачи информации на основе новых базисных функций, хорошо 

локализованных как в частотной, так и во временной области с хорошим подавлением 

межсимвольной и межканальной интерференции. В работе приведена классификация 

технологий по дальности связи и количеству абонентов беспроводной сети, а также основные 

этапы эволюции современных сетей мобильной связи от 2G к 5G. Проведен сравнительный анализ 
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поколений мобильной связи. Также показаны практически неограниченные возможности 

поколения 5G по сравнению с поколением 4G. Приведен пример построения 5G сети и этапы ее 

разработки. Представленные в работе результаты указывают на то, что поколение мобильной 

связи 5G вытеснит старые системы мобильной связи и приведет к созданию новых уникальных 

сетей пятого поколения и новых сервисных возможностей, которые обеспечат неограниченный 

доступ к сети для индивидуальных пользователей и устройств. Сеть 5G сможет предоставить 

платформу для подключения большого количества датчиков, устройств и машин с жестким 

ограничением энергии и передачи данных, что укорит создание и внедрение Интернета Вещей. 

Ключевые слова: беспроводные сети мобильной связи, 4G, 5G, LTE, WiMAX. 

 

Bryanskiy A.E. 

CLASSIFICATION OF MODERN WIRELESS SYSTEMS OF INFORMATION 

TRANSMISSION AND THEIR APPLICATION AREAS 

 

The article is devoted to the study of technologies of information transmission and their place in the 

structure of global wireless networks. The advantages and disadvantages of existing and new generations 

of mobile communication systems (5G) and their application areas are also considered. The article is 

devoted to the systematization of information transmission technologies and advanced technologies of 

mobile communication systems, since this is a necessary condition for creating a system for information 

transferring based on new basic functions that are well localized both in the frequency and time domains 

with good suppression of intersymbol and interchannel interference. The paper categorizes the technologies 

by the range of communication and the number of subscribers of the wireless network, as well as the main 

evolution stages of modern mobile communication networks from 2G to 5G. A comparative analysis of 

mobile communication generations is carried out. Practically unlimited possibilities of the 5G generation 

in comparison with the 4G generation are also showed. An example of constructing a 5G network and the 

stages of its development are given. Results, presented in this work, indicate that the generations of mobile 

communication systems (5G) replace old mobile communication systems, and create the new unique 

networks of the fifth generation and the new service capabilities, that will provide unlimited access to the 

network for individual users and devices. The 5G network will be able to provide a platform for connecting 

a large number of sensors, devices and machines with a tight limitation of power and data transfer, which 

will reproach the creation and implementation of the Internet of Things. 

Keywords: wireless mobile communication systems, 4G, 5G, LTE, WiMAX. 
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МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ РОЗРОБКИ WEB-ДОДАТКІВ 

 
Веб-додатки оперують величезними обсягами даних, в тому числі і персональними даними 

(такими як номери кредитних карт), що пред'являє високі вимоги до програмного коду. У той же 

час, велика тривалість розробки, погодження та затвердження міжнародних і національних 

стандартів призводить до їх консерватизму, а також до хронічного відставання вимог і 

рекомендацій цих документів від сучасної практики та технології створення складних систем. 

Сучасні методи розробки програмних засобів, їх уніфікація та стандартизація не повною мірою 

враховують специфіку розробки веб-додатків з використанням вільних інтернет-технологій. 

Проблема полягає у відсутності чітких рекомендацій по розробці файлів вихідного коду 

контролерів, моделей і представлень та специфікації їх взаємозв'язків. Структурний синтез веб-

додатка є багатогранною проблемою, що містить повністю невирішені питання синтезу як всієї 

архітектури в цілому, так і вихідного коду рівнів моделей, представлень і контролерів. Існуючі 

стандарти розробки регламентують тільки протоколи взаємодії веб-додатків і недостатньо 

враховують їх специфіку. Низький поріг входження в технологію для розробника створює 

можливість появи веб-додатків, програмний код яких не відповідає вимогам якості. Внаслідок 

цього, розроблюваний програмний код веб-додатків не уніфікований і не стандартизований. 

Розглянуті методи хоч і покращують такі показники якості, як структурність і 

повторюваність, але при цьому погіршують критерії простоти конструкції та можливість 

модифікацій. 

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що існує необхідність створення 

методів і алгоритмів оптимізації розробки веб-додатків, які включали б в себе питання зберігання 

(синтез рівня моделей) і взаємодії (синтез рівня контролерів). 

Ключові слова: веб-додатки, контролери, моделі, представлення, програмний код, метод, 

алгоритм, структурний синтез, інтернет-технології. 
 

Вступ. Останнім часом зростає роль інформаційних технологій в житті суспільства. На 

даний момент мережа Інтернет являє собою сукупність веб-додатків. Основна функція веб-

додатка полягає в обробці запитів  і генерації відповіді користувачеві. На процес взаємодії з 

користувачем накладається ряд обмежень згідно з протоколом прикладного рівня HTTP.  

HTTP відноситься до протоколів без встановлення з'єднання і не забезпечує зберігання стану 

між запитами. Найпоширенішою платформою розробки веб-додатків є LAMP, до складу якої 

входить операційна система Linux, веб-сервер Apache, реляційна база даних MySQL та 

інтерпретатор PHP. PHP як мова програмування, що входить до складу платформи, володіє 

низьким порогом входження, що також збільшує поширеність платформи, проте саме це є 

причиною створення програмного коду, що не задовольняє вимогам якості. Разом з тим, на 

даній платформі розробляються багатокомпонентні програмні рішення з участю багатьох 

десятків розробників. Веб-додатки починають оперувати величезними обсягами даних, в тому 

числі і надважливими персональними даними (такими як номери кредитних карт), що 

зумовлює високі вимоги до програмного коду. У той же час, велика тривалість розробки, 

погодження та затвердження міжнародних і національних стандартів призводить до їх 

консерватизму, а також до хронічного відставання вимог і рекомендацій цих документів від 

сучасної практики та технології створення складних систем. Сучасні методи розробки 

програмних засобів, їх уніфікація та стандартизація, не повною мірою враховують специфіку 

розробки на платформі LAMP з використанням вільних інтернет-технологій. В цих умовах 

створення методів розробки веб-додатків є актуальною задачею. 

Постановка задачі. Найбільш поширена методика розробки веб-додатків – MVC. 

Програмні системи, що розробляється за даною методикою, діляться на три частини: класи-

контролери, що реалізують взаємодію з користувачем; класи-моделі, що представляють 

об'єктну модель даних та методи роботи з ними; класи-представлення, що реалізують 
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інтерфейс. Зв'язки між зазначеними частинами програмної системи були описані, але без 

конкретизації. Крім того, на момент створення архітектури такі програмні системи, як веб-

додатки були відсутні в принципі. У зв'язку з цим поширеним явищем стало невірне 

трактування архітектури, що призвело до появи великої кількості не уніфікованого 

програмного коду, що не задовольняють вимогам якості.  

Проблема полягає у відсутності чітких рекомендацій з розробки файлів вихідного коду 

контролерів, моделей і представлень та специфікації їх взаємозв'язків. На основі проведеного 

аналізу можна зробити висновок, що існує необхідність створення методів і алгоритмів 

оптимізації розробки веб-додатків, які включали б в себе питання зберігання (синтез рівня 

моделей) і взаємодії (синтез рівня контролерів). 

Напрямок створення веб-додатків розвивається надзвичайно швидко. Протягом останніх 

років з'явилися нові мови програмування (Ruby, Dart, Go), розмітки (HTML5, SASS, SCSS), 

нові платформи (Ruby on Rails, Hivex, PhpFog) і технології (хмарні сховища та обчислення, 

нові нереляційні бази даних). Разом з розвитком клієнтських частин веб-браузерів) 

розвиваються і серверні. Платформи розробки поділяються на власні й вільні. До перших 

належать: Microsoft .NET Framework (мови ASP, ASP.NET, C++); Java Enterprise Edition (Java), 

яка також поставляється у варіанті з відкритим вихідним кодом; Hivext (доступний у вигляді 

веб-сервісу) та ін. З відкритим вихідним кодом активно розвиваються платформи: LAMP 

(PHP), Ruby on Rails (Ruby), Mono, Zope (Plone), Django (Python). 

Основна частина. Структурний синтез веб-додатків заснований на певній класифікації 

вихідного (скомпільованого) коду веб-додатка. Зараз прийнято кілька класифікацій вихідного 

коду. Відповідно до клієнт-серверної технології веб-додатка файли програмного коду ділиться 

на клієнтські файли і серверні. До складу клієнтських файлів входять JavaScript-бібліотеки, 

зображення, файли таблиць стилів (CSS), що відповідають за відображення інтерфейсу. До 

складу серверних файлів входять бібліотеки інтерпретатора РНР (для платформи LAMP), 

файли конфігурацій і файли тестування, тобто, це код, який виконується на сервері. В основі 

такої класифікації лежить відділення логіки від представлення або інтерфейсу від реалізації. 

Веб-додаток (ВД) можна представити як сукупність файлів, що реалізують набір функцій 

ВД=< КК,  КМ, ФП, Ф3 >, 

де КК - множина класів-контролерів, файлів ВД, які відповідають за логіку поведінки; 

КМ - множина класів-моделей сутностей предметної області; ФП - множина файлів 

представлень, що описують інтерфейс ВД (графічний для користувача і програмний для 

взаємодії з іншим ВД); Ф3 - множина файлів завантажувача, в обов'язки якого входить 

завантажити всі інші частини ВД в пам'ять сервера.  

В основі такого поділу лежить принцип відділення логіки від представлення,  

оформлений у вигляді парадигми «Модель-Представлення-Контролер» (МПК). 

Однією з найбільш простих архітектур ВД (рис. 1) є монолітна архітектура. Вона 

характеризується тим, що всі частини ВД зібрані воєдино в монолітне ядро (МВД). Це може 

бути один файл, який отримує запит користувача і реалізує функції завантажувача (Ф3), 

обробляє запит за допомогою конструкцій мови (представляють контролер К К), отримує 

доступ до даних (модель КМ) і повертає в певному вигляді (ФП) користувачеві. Дана модель 

архітектури характеризується високим ступенем зв'язаності між всіма частинами, однак, у 

випадку невеликого проекту це не є проблемою. Як правило, за допомогою такої моделі 

будуються програми-утиліти, що реалізують обмежений набір функцій. При збільшенні 

реалізованих функцій виявляються недоліки такої архітектури: висока зв'язаність, відсутність 

диференціації програмного коду, відсутність виділеного завантажувача і конфігурації. 

 
Рис. 1.  Архітектура монолітного ВД 

 КМ ФП

 Ф3  КК
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Першочерговим завданням при експлуатації даної архітектури є забезпечення 

завантаження ВД в пам'ять. Доцільно провести виділення завантажувача з ВД (рис. 2). 

 
Рис. 2. Архітектура МВД з виділеним файловим завантажувачем (МВДВФЗ) 

Дана архітектура надає можливість розділити весь процес роботи ВД на два підпроцеси: 

ініціалізація і робота. Це дозволяє реалізовувати у завантажувачі комплексну логіку 

завантаження ВД. Застосування даного підходу зменшує займаний ВД об'єм оперативної 

пам'яті сервера і дозволяє обслуговувати більшу кількість запитів. При застосуванні до даної 

моделі методів декомпозиції та реінжинірингу здійснюється класифікація реалізованих 

функцій. Функції групуються в модулі і з програмного коду виділяються алгоритми 

ініціалізації та завантаження (рис. 3). В цьому випадку зміни вносяться в конкретний модуль 

ВД і не зачіпають інші модулі. Для забезпечення легкості внесення змін модулі повинні мати 

низьку зв'язаність (один з одним) і високу зв'язність (в наборі функцій всередині модуля). 

Група програмного коду представлення (ФП), роботи з даними (КМ) і логіки предметної 

області (КК) складають множину МПК. Прикладами ВД такої архітектури є Drupal, 

ImageCMS, InstantCMS. 

 
Рис. 3. Архітектура моно-модульного ВД (ММВД) 

Ще одним типом архітектури ВД є модель з виділеним завантажувачем і контролером 

(рис. 4). 

 
Рис. 4. Архітектура ВД з виділеним завантажувачем і контролером 

У даній архітектурі відділяється логіка предметної області (KK) і завантажувач ВД (Ф3), 

а вихідний код рівня представлення (користувацький інтерфейс) змішується з кодом рівня 

доступу до даних. В якості прикладу такої архітектури можна привести систему управління 

контентом WordPress, в якій у файлах рівня представлення викликаються методи класів-

моделей. Це є основним недоліком такого підходу до розробки ВД. 

Одним з найпоширеніших на даний час методів розробки ВД є метод структурного 

синтезу «Модель-Представлення-Контролер» (рис. 5). 

 
Рис. 5. Архітектура «Модель-Представлення-Контролер»  
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У даному підході програмний код поділяється на три підмножини: множина коду рівня 

логіки предметної області (рівень контролерів КК), множина коду рівня роботи з даними 

(рівень моделі КМ), множина коду зовнішнього представлення (рівень представлення ФП). 

Аналогічно попереднім моделям архітектури виділяється завантажувач (Ф3). Модель надає 

дані (зазвичай для рівня представлення), а також реагує на запити (зазвичай, від контролера), 

змінюючи свій стан (рис. 6).  

 
Рис. 6. Загальний вид ВД архітектури «Модель-Представлення-Контролер» 

Множина моделей у пам'яті становлять стан ВД, а представлення реалізує відображення 

інформації. Поведінка (контролер) інтерпретує дані, введені користувачем, та інформує 

модель і представлення про необхідність відповідної реакції. В якості прикладу ВД такої 

архітектури можна привести Joomla, Lifestreet, ModX. 

Зі зростанням обсягу програмного коду росте навантаження на завантажувачі ВД і тому 

доцільним є проведення подальшої декомпозиції, яка дає систему з двоетапною ініціалізацією 

(рис. 7).  

 
 

Рис. 7. Архітектура ВД з двоетапною ініціалізацією 

У такому ВД завантажувач (ФЗ1) здійснює попереднє завантаження, що відповідає 

мінімуму необхідних операцій для ініціалізації ВД. Він не виконує операції установки 

з'єднання із зовнішніми серверами (базами даних) і підключення файлів інтернаціоналізації. 

Ці функції переходять в основний завантажувач (ФЗ2). Наприклад, ФЗ1 на платформі LAMP 

реалізує ініціалізацію системи автозавантаження класів, що дозволяє при першому зверненні 

до класу системи автоматично завантажувати файл з його вихідним кодом. При розробці ВД 

декомпозиції піддається не тільки виконуваний код, але і конфігурація. В МВД архітектурі 

конфігурація неявно закодована в тексті ВД за допомогою параметрів застосовуваних 

функцій, які не змінюються залежно від стану S або переданих вхідних впливів v. При 

виділенні конфігурації (конф.) операція її завантаження розташовується в ФЗ2 (рис. 8). 

 
 

Рис. 8. Архітектура ВД з виділеною конфігурацією 
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У даній архітектурі класи-контролери отримують повністю готове до роботи оточення, 

яке ініціалізували завантажувачі ФЗ1 і ФЗ2. 

Запропонована класифікація враховує підходи до синтезу архітектури ВД на 

концептуальному рівні (синтез загальної архітектури ВД).  

Рівень контролерів реалізує логіку обробки запиту користувача, а також може 

реалізовувати логіку предметної області. Існує кілька підходів до синтезу контролерів. 

Компромісною методикою є введення додаткового шару абстракції, так званого сервісного 

шару (рис. 9). 

 

 

 

Рис. 9. Синтез контролерів на основі сервісного шару 

Введення сервісного шару дозволяє покращити уніфікацію програмного коду і такі 

критерії якості, як структурність та можливість модифікацій, не погіршивши при цьому інші. 

Основним завданням класифікації є визначення якісних характеристик вихідного коду, в 

залежності від яких слід поміщати його в контролер, модель або сервіс. На основі аналізу 

множини ВД формалізація задачі синтезу контролерів буде наступною: 

      ,min;min;min;  MCКПККМппкСКпккПККпкк  

де ПКК - множина програмного коду контролерів, СК - множина сервісів, М - множина 

моделей, пкк - ділянка програмного коду, що аналізується.  

Крім методів декомпозиції коду контролерів, необхідно визначити концептуальний 

алгоритм синтезу і залежності контролерів від інших елементів ВД. При використанні 

незв'язаного контролера, тобто відсутності архітектури контролерів, користувач надсилає 

запит контролеру, який виконує всі необхідні дії. Рівень контролерів у даному випадку не 

піддається декомпозиції. Найчастіше контролери даного типу зустрічаються в МВД з 

виділеним завантажувачем і контролером. 

Іншим методом синтезу контролерів є створення контролерів на основі форм 

користувальницького інтерфейсу (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Контролер на основі форми 

Користувач отримує від ВД сторінку з формою, заповнює її, відправляє на сервер, а 

сервер викликає відповідний контролер. Контролер проводить валідацію форми і, в разі 

позитивного результату, змінює стан ВД або надсилає форму користувачеві ще раз. Функції-

дії, що отримані таким чином, є проекцією представлень (форм) на контролери. Основним 

недоліком даного методу є те, що логіка ВД будується на основі інтерфейсу, а отже, зміна 

інтерфейсу спричинить за собою зміну логіки. Це суперечить концепції МПК і визначень 

синтезу контролерів. Метод синтезу контролерів на основі моделі представлений на рис. 11.  

 Контролер   Сервіс   МодельКористувач

Контролер   формиКористувач

 Форма

Зміна стану ВД
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Рис. 11. Контролер на основі моделі 

Синтез контролерів йде не від представлення (форми), а від даних (моделі). При 

наявності моделей, що повністю формалізовані в термінах рівня зберігання даних, існує 

можливість за цією специфікацією автоматично створювати контролери. Даний метод 

відноситься до метапрограмування (розробка програм, що генерують інші програми). 

Програма на основі специфікації моделей створює відповідні контролери для них і при цьому 

формує СЧМВ-дії контролерів: створення, читання, модифікацію, видалення (СЧМВ) . 

Функції-дії, отримані таким чином, є проекцією моделей контролерів. 

Даний метод використовується для швидкого створення рівня логіки предметної області 

разом з методом створення форм. Існує можливість швидкої генерації всього додатка на основі 

лише структури бази даних. Такі проекти існують в даний момент в фреймворку Ruby on Rails. 

Даний підхід має недоліки. В першу чергу, це відсутність гнучкості генеруючих процедур. 

Вимога однозначності до них не дозволяє створювати різні контролери для одних і тих же 

моделей і впливати на процес їх генерації. Тому цей метод використовується лише для 

прототипування ВД на початкових етапах розробки. 

Розроблений лінгвістичний підхід до синтезу контролерів (рис. 12). У цьому підході 

методами абстрагування створено універсальний контролер, який отримує запити від 

користувача на спеціальній мові дій. Виступаючи в ролі транслятора, він перетворює його в 

виконуваний код ВД, виконуючи зазначені в мові дії. За рахунок цього зовнішній інтерфейс 

користувача та ВД уніфікується, що є безумовною перевагою. 

 

Рис. 12. Лінгвістичний підхід до синтезу контролерів 

При цьому виникає ряд проблем: 

- розробку форм необхідно проводити з урахуванням вимог інтерфейсу; 

- введення в проект нової мови підвищує його складність; 

- з появою нових вимог виникає необхідність розширювати мову дій і сам універсальний 

контролер, в результаті чого він може втратити свою універсальність; 

- можливе зниження продуктивності внаслідок необхідності операції розбору команд 

нової мови. 

Розглянуті методи хоч і покращують такі показники якості, як структурність і 

повторюваність, при цьому погіршують критерії простоти конструкції та можливість 

модифікацій. 

Розробка ВД для конкретної предметної області відбувається за наступним алгоритмом: 

1. Визначення значущих моделей предметної області, сукупності їх властивостей та 

взаємозв'язків у відповідності з однією із методик моделювання предметної області. 
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2. Класифікація моделей за функціональною ознакою. Формування однієї або декількох 

груп моделей. Число модулів, що  додаються буде відповідати числу груп моделей. При 

формуванні груп необхідно дотримуватися принципу мінімізації зв'язків між групами 

моделей: 





Mi

OUTOUTIN LiLiLi min,;
 

де INLi  - множина зв'язків між моделями всередині групи, OUTLi  - множина зв'язків між 

моделями поточної групи і моделями інших груп, М - множина груп моделей. 

3. Визначення характеру взаємодії моделей і самих операцій взаємодії. Формування 

сервісного шару і шару контролерів з допомогою відображення СЧМУ-впливів (впливи 

створення, читання, модифікації, видалення) на ПСП-ресурси (ресурси передачі стану 

представлення) на основі інформації класифікації моделей за функціональною ознакою та 

графічного інтерфейса. 

Висновки. Структурний синтез веб-додатка є багатогранною проблемою, що містить 

повністю невирішені питання синтезу як всієї архітектури в цілому, так і вихідного коду рівнів 

моделей, представлень і контролерів. Існуючі стандарти розробки регламентують тільки 

протоколи взаємодії веб-додатків, недостатньо враховують специфіку веб-додатків. Низький 

поріг входження в технологію для розробника створює можливість появи веб-додатків, 

програмний код яких не відповідає вимогам якості. Внаслідок цього, розроблюваний 

програмний код веб-додатків не уніфікований і не стандартизований. На сьогодні існує 

необхідність створення методів і алгоритмів оптимізації розробки веб-додатків, які включали 

б в себе питання зберігання (синтез рівня моделей) і взаємодії (синтез рівня контролерів). 
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к.т.н. Джулий В.Н., д.т.н., доц. Гунченко Ю.А., Чешун Д.В. 

МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ РАЗРАБОТКИ WEB - ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Веб-приложения оперируют огромными объемами данных, в том числе и персональными 

данными (такими как номера кредитных карт), что предъявляет высокие требования к 

программному коду. В то же время, большая длительность разработки, согласования и 

утверждения международных и национальных стандартов приводит к их консерватизму, а 

также к хроническому отставанию требований и рекомендаций этих документов от 

современной практики и технологии создания сложных систем. Современные методы 

разработки программных средств, их унификация и стандартизация не в полной мере 

учитывают специфику разработки веб-приложений с использованием свободных интернет-

технологий. Проблема заключается в отсутствии четких рекомендаций по разработке файлов 

исходного кода контроллеров, моделей и представлений, а также спецификации их взаимосвязей. 

Структурный синтез веб-приложения является многогранной проблемой, что содержит 

полностью нерешенные вопросы синтеза как всей архитектуры в целом, так и исходного кода 

уровней моделей, представлений и контроллеров. Существующие стандарты разработки 

регламентируют только протоколы взаимодействия веб-приложений и недостаточно 

учитывают их специфику. Низкий порог входа в технологию для разработчиков создает 

возможность появления веб-приложений, программный код которых не соответствует 

требованиям качества. Вследствие этого, разрабатываемый программный код веб-приложений 

не унифицирован и не стандартизирован. Рассмотренные методы хоть и улучшают такие 

показатели качества, как структурность и повторяемость, но при этом ухудшают критерии 

простоты конструкции и возможность модификаций. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что существует необходимость 

создания методов и алгоритмов оптимизации разработки веб-приложений, которые включали 

бы в себя вопросы хранения (синтез уровня моделей) и взаимодействия (синтез уровня 

контроллеров). 

Ключевые слова: веб-приложения, контроллеры, модели, представления, программный код, 

метод, алгоритм, структурный синтез, интернет-технологии. 

 

Ph.D. Dzhuliy V.M., GunchenkoYu.A., Cheshun D.V. 
METHODS AND ALGORITHMS WEB APPLICATION DEVELOPMENT 

 
Web applications operate with large amounts of data, including personal data (such as credit card 

numbers), which makes high demands on the software. At the same time, the long duration of the 

development, approval and adoption of international and national standards leads to conservatism and 

chronic backlog of requirements and recommendations in these documents to current practices and 

technology of complex systems. Modern software development methods, their unification and 

standardization do not fully take into account the specific web application development using available 

Internet technologies. The problem is the lack of clear guidelines on the development of source code files 

of controllers, models and views and specifications of their relationships. Structural synthesis of Web 

application is a multifaceted problem that includes a outstanding issues about the whole synthesis of 

architecture in general and about the source code level models, views and controllers. Existing standards 

governing the development of interaction protocols only web applications and do not define specification. 

The low threshold of entry into the technology developer creates the possibility of web applications with 

software code, which does not meet quality requirements. As a result, developed the code of web applications 

are not standardized. Existing methods are improve structural and repeatability, but worsen the criteria of 

simplicity of design and the possibility of modifications. 

Based on the analysis, we can conclude, that there is a need to establish methods and algorithms for 

optimization of web application development, which would include a storage issue (synthesis of models) and 

interaction (synthesis of controllers). 

Keywords: web applications, controllers, models, views, code, methods, algorithms, structural 

synthesis, Internet technology. 
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УДК 681.51:004      к.е.н. Длугунович Н.А. (ХмНУ) 

 

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ MS PROJECT В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ 

РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
У статті визначені особливості проектів розробки програмного забезпечення. До них 

відносяться - велика кількість змін, що виникають по ходу проекту; суттєві часові обмеження 

як наслідок швидкої зміни технологій ; обмежена кількість матеріальних ресурсів у порівнянні з 

іншими видами проектів; суттєва залежність успіху завершення проекту від кадрового 

забезпечення проекту та висока ступінь ризику. Проведений аналіз карти процесів управління 

стандарту ANSI PMI PMBOOK на предмет визначення пріоритетних процесів та областей знань 

для використання інструментів MS Project при управлінні проектами розробки програмного 

забезпечення. Було визначено, що на такі процеси як ініціація, виконання та завершення, а також 

на такі області знань як управління якістю проекту, управління комунікаціями проекту, 

управління закупівлями проекту та управління зацікавленими сторонами проекту, влив 

використання інструментів MS Project не є визначальним.  

На базі цього сформована таблиця найбільш пріоритетних сфер застосування інструментів 

MS Project при управлінні проектами розробки програмного забезпечення. В таблиці представлені 

конкретні інструменти MS Project  у відповідності до областей знань управління проектом, де вони 

будуть мати визначальний вплив. Це стосується таких областей як управління інтеграцією проекту, 

управління змістом проекту, управління термінами проекту, управління вартістю проекту, управління 

персоналом проекту, управління ризиками проекту. 

Надані практичні рекомендації при використанні інструментів MS Project в управлінні 

проектами розробки програмного забезпечення. Рекомендації стосуються складання плану, 

балансування плану та отримання документації по проекту. Отримані результати мають найбільшу 

практичну цінність для невеликих ІТ-компаній, що займаються аутсорсинговою розробкою 

програмного забезпечення. 

Ключові слова: управління проектами розробки програмного забезпечення, процеси 

управління стандарту ANSI PMI PMBOOK, області знань стандарту ANSI PMI PMBOOK, 

інструменти MS Project. 

 

Постановка проблеми. Проекти з розробки програмного забезпечення мають певні 

особливості в порівнянні з іншими проектами. Виявлення та врахування цих особливостей є 

виробничою необхідністю при управлінні такими проектами. Діяльність в проектах з розробки  

програмного забезпечення в ІТ-компанії ведеться в двох напрямах: сфера програмної 

інженерії, що включає аналіз вимог, проектування, програмування, тестування тощо та сфера 

управління проектами, що складається з планування та управління проектами розробки 

програмного забезпечення, контролю дій сфери програмної інженерії, завдяки яким 

досягаються цілі проекту, в тому числі, дотримання заявленим при плануванні проекту -  

якості, термінам та вартості.  

Раніше управління проектами застосовувалося тільки у великих компаніях, але на 

теперішній час все більше середніх та малих компаній використовують проектне управління. 

Все частіше проектна діяльність використовується не як виключення, а як стандартний підхід 

в діяльності компаній. 

Актуальність теми дослідження обумовлена зростаючою кількістю проектів з розробки 

програмного забезпечення, які передаються на аутсорсингову розробку українським ІТ-

компаніям. Що, в свою чергу, вимагає від керівництва цих компаній приділяти більше уваги 

саме процесам управління проектами. В управлінні проектами при розробці програмного 

забезпечення використовується багато різних методик, методів та інструментів, як класичних, 

притаманних для проектного управління, так і специфічних, притаманних тільки даній сфері. 

І тут постає питання ефективного управління проектами розробки програмного забезпечення 

на базі використання різних інструментів моделювання, наприклад, систем управління 

проектами. Значна кількість проектів розробки програмного забезпечення виконується саме 
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малими та середніми ІТ-компаніями, тому виникає необхідність в забезпеченні цих компаній 

простими і зрозумілими інструментами для розроблення моделей графіків реалізації проекту. 

Аналіз останніх досліджень. Початок управлінню проектами було покладено в 1930-х 

– 1950-х роках минулого століття розробкою відомих методів, таким як метод критичного 

шляху CPM та метод аналізу і оцінки проекту PERT. З 1980-х років управління проектами 

сформувалося як сфера професійної діяльності. Звісно, що за 50 років існування управління 

проектами як самостійної дисципліни, було напрацьовано чимало принципів, методів та 

областей знань в управлінні проектами, що відображено в 5 редакціях стандарту PMBOK ( The 

Project Management Book of Knowledge). 

Що стосується управління проектами розробки програмного забезпечення, то тут також 

було напрацьовано багато типових методологій управління процесами розробки  програмного 

забезпечення, серед яких: ISO9001, ISO12207, ISO15504, Projects in Controlled Environments; 

CMM (Capability Maturity Model); MSF (Microsoft Solution Framework), RUP (Rational Unified 

Process), SCRUM, XP (eXtremal Programming) тощо. Відомими дослідниками процесів 

управління в ІТ-проектах є Фатрелл Г., Дональд Ф. Шафер, Расмуссон Дж., Томсетт Р., 

Арчібальд Р.Д. 

Однак різноманіття проектів розробки програмного забезпечення та методологій їх 

розробки роблять питання управління ними доволі проблемними для керівництва невеликих 

ІТ-компаній і досить часто постає запит на використання систем управління проектами для 

полегшення вирішення цих питань. 

Метою статті є визначення доцільності використання систем управління проектами на 

прикладі MS Project на різних етапах проектного управління при розробці програмного 

забезпечення. 

Основний матеріал дослідження. У час тотального застосування цифрової техніки та 

інформаційних технологій не можливо представити собі розробку нового проекту без 

використання систем управління проектами. Одна з найвідоміших систем управління 

проектами MS Project надає необхідний інструментарій для створення плану проекту, 

управління ресурсами та витратами, відслідковування виконання та результатів роботи, 

формування звітів, а саме: 

 підтримує характерні для проекту об’єкти типу проект, робота (завдання), ресурси, 

призначення ресурсів тощо. Кожен тип об’єкту має групу показників, які його 

характеризують, такі як опис, номер, взаємозв’язки, рівень, вартість, календар, дати, тощо; 

  дозволяє сформувати модель-графік реалізації проекту, що базується на ієрархічний 

структурі робіт; 

 забезпечує наочне представлення даних проекту в різних формах: мережеві 

діаграми, лінійні діаграми Ганта, діаграми ресурсів тощо; 

 дозволяє попередньо розподілити ресурси різних типів. Використовує метод 

критичного шляху в якості методики мережевого планування і управління, обчислення 

основних показників графіку проекту; 

 дозволяє управляти ресурсами та циклом реалізації проекту, відслідковувати 

прогрес виконання та стан проекту з базовими планами, надавати різноманітні прогнози в 

ресурсах, термінах тощо. 

Для визначення доцільності використання MS Project на різних етапах проектного 

управління при розробці програмного забезпечення звернемося до класичного проектного 

управління. 

Система управління проектом складається з наступних елементів: суб’єктів, до яких 

відносяться зовнішні та внутрішні стейкхолдери проекту, об’єкту управління – тобто самого 

проекту та процесів управління, до яких належать процеси ініціації, планування, виконання, 

контролю та завершення. 

Стандарт ANSI PMI PMBOOK визначає десять областей знань управління проектами 

(таблиця 1).  
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Таблиця 1. Карта процесів управління стандарту ANSI PMI PMBOOK (Project Management Body of Knowledge) Guide  

 
 Ініціація Планування Виконання Моніторинг та контроль Закриття 

Управління 

інтеграцією 

проекту 

Розробка уставу 

проекту 

Розробка плану правління проектом Управління і керівництво 

виконання проекту 

Моніторинг та управління 

роботами проекту 

Здійснення загального 

управління змінами 

Завершення проекту або 

фази 

Управління 

змістом 

проекту  

 Планування управління змістом 

Збирання вимог 

Визначення змісту 

Створення ІСР 

 Підтвердження змісту 

Контроль змісту 

 

Управління 

термінами 

проекту 

 Планування управління розкладом 

Визначення операцій 

Визначення послідовності операцій 

Оцінка ресурсів операцій 

Оцінка тривалості операцій 

Розробка розкладу 

 Контроль розкладу  

Управління 

вартістю 

проекту 

 Планування управління вартістю 

Оцінка вартості 

Визначення бюджету 

 Контроль вартості  

Управління 

якістю 

проекту 

 Планування управління якістю Забезпечення якості Контроль якості  

Управління 

персоналом 

 Розробка плану управління 

персоналом 

Набір команди проекту 

Розвиток команди проекту 

Управління командою 

проекту 

  

Управління 

комунікаціями 

 Планування управління 

комунікаціями 

Управління комунікаціями Контроль комунікацій  

Управління 

ризиками 

проекту 

 Планування управління ризиками 

Ідентифікація ризиків 

Кількісний аналіз ризиків 

Якісний аналіз ризиків 

Планування реагування на ризики 

 Моніторинг та контроль 

ризиків 

 

Управління 

закупівлями 

проекту 

 Планування управління закупівель Здійснення закупівель Контроль закупівельної 

діяльністі 

Закриття контрактів 

Управління 

зацікавленими 

сторонами 

Визначення 

зацікавлених сторін 

Планування управлінням 

зацікавленими сторонами 

Управління залученням 

зацікавлених сторін 

Контроль залучення 

зацікавлених сторін 

 

1
1
7
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Управління інтеграцією – описує всі необхідні заходи, що забезпечують координацію 

різних елементів проекту і включають розробку плану проекту, виконання плану проекту та 

загальне управління змінами. 

Управління змістом – описує дії, необхідні для чіткого визначення, що саме має бути 

зроблено в проекті, а що виходить за рамки. 

Управління термінами – визначає заходи, що забезпечують виконання проекту в 

встановлені терміни і включає визначення складу робіт та їх взаємозв’язок, оцінку їх 

тривалості та складання розкладу та управління ним. 

Управління вартістю – описує процеси, необхідні для дотримання затвердженого 

бюджету. 

Управління якістю – регламентує зміст заходів, направлених на задоволення цілей 

проекту. 

Управління персоналом - описує необхідні процеси для більш ефективного 

використання персоналу, задіяного в проекті. 

Управління комунікаціями – це заходи, що забезпечують своєчасне та достовірне 

складання, збір та розподіл, зберігання та використання інформації в проекті. 

Управління ризиками проекту – це процеси ідентифікації, аналізу та реагування на 

ризики. 

Управління закупівлями – описує дії з управління процесами отримання необхідних для 

проекту товарів та послуг зі сторони зовнішніх по відношенню до проекту організацій. 

Управління зацікавленими сторонами (стейкхолдерами) – описує необхідні процеси 

виявлення зацікавлених сторін, аналізу їх очікувань та впливу на проект, розробки стратегій 

їх залучення до прийняття рішень та виконання проекту тощо. 

Проект складається з процесів, тобто з сукупності дій, що призводять до результату. В 

проектному управлінні розрізняють наступні види процесів: процеси ініціації (прийняття 

рішень на початку виконання проекту); процеси планування (визначення цілей та критеріїв 

успіху проекту та розробка робочих схем їх досягнення); процеси виконання (координація 

персоналу та інших ресурсів для виконання плану); процеси управління та контролю 

(моніторинг, оцінювання ходу робіт, визначення необхідних коригуючих дій, їх узгодження 

та застосування), процеси завершення (формалізація виконання проекту або фази). 

Після короткого опису областей знань в класичному управління проектами, необхідно 

визначити особливості проектів розробки програмного забезпечення, оскільки це 

безпосередньо впливає на процеси управління проектом. Розробка програмного забезпечення 

може стосуватися доволі різних сфер діяльності, так само як проекти можуть бути доволі 

різноманітними. Але для багатьох проектів з розробки програмного забезпечення характерні 

ризики з порушення термінів розробки, незадоволення заявленим вимогам. Управління 

такими проектами вимагає деталізованих календарно-мережевих графіків.  

Першою особливістю таких проектів є те, що замовником та споживачем результатів 

виконання проекту можуть бути різні особи, що створює додаткові проблеми і неточності у 

визначенні проектних вимог і характеристик кінцевого результату. Наслідком цього, може 

бути велика кількість змін, що можуть вноситися по ходу виконання проекту, що в свою чергу 

призводить до зміни розкладу проекту та відповідно бюджету, і, відповідно, вимагає 

перерахунку календарного плану та вартісних характеристик. 

Іншою особливістю таких проектів є суттєве часове обмеження, що пов’язано з великою 

швидкістю змін використовуваних технологій проектування та програмування. Це, в свою 

чергу призводить до підвищення вимог до точності складання розкладу проекту. 

Що стосується, ресурсного забезпечення проектів з розробки програмного забезпечення, 

то тут потрібно зауважити, що такі проекти вимагають менше ресурсів ніж проекти в інших 

галузях, наприклад проекти з будівництва. Зазвичай, ІТ-компанія, що займається проектами 

розробки програмного забезпечення має необхідне обладнання. І тому, основним ресурсом  в 

цих проектах є кадри. А отже, управління персоналом вимагає підвищеної уваги. 
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Оскільки, кадри є основним ресурсом в проектах розробки програмного забезпечення, то 

особливістю таких проектів є сильна залежність від людського фактору. Від того як буде 

сформована проектна команда, і як члени команди зможуть співпрацювати один з одним буде 

залежати успіх проекту. За законом Брукса, збільшення кількості фахівців, що працюють над 

проектом, який вже не вкладається в заплановані терміни, призводить лише до того, що проект 

завершується ще пізніше. Таким чином, важливо ретельно сформувати склад команди, що 

буде працювати над проектом, ще на етапі планування. 

Ще однією особливістю проектів розробки програмного забезпечення є висока ступінь 

ризику. Ризик, пов'язаний з високою степеню невизначеності, що притаманна ІТ-сфері. Що 

означає, що необхідно пропрацьовувати стратегію управління ризиками в таких проектах. 

Ризики потрібно виявляти, аналізувати і, у відповідності до цього, планувати дії для 

реагування на ризики. 

Визначивши, основні особливості проектів з розробки програмного забезпечення та 

маючи карту процесів управління стандарту ANSI PMI PMBOOK визначимо найбільш 

ефективні сфери застосування MS Project при управлінні такими проектами.  

Як видно з таблиці 1, в процесі «ініціація» мають місце такі події як  розробка уставу 

проекту (концептуальний документ, що визначає припущення, обмеження, розуміння потреб 

замовника, а також новий продукт, послугу або результат, який планується створити) та 

визначення зацікавлених сторін проекту. Можна зазначити, що використання інструментів MS 

Project не буде визначальним в даному процесі. Процес «виконання» більше стосується сфери 

програмної інженерії і потребує використання специфічних інструментів даної сфери. В 

процесі «закриття» мають місце такі події як завершення проекту або фази та закриття 

контрактів, для яких використання інструментів MS Project теж не буде визначальним. 

Що стосується областей знань, то згідно стандарту ANSI PMI PMBOOK, планування 

заходів, включає в себе дві групи процесів: процеси безпосередньої розробки планів та 

допоміжні процедури. До допоміжних процедур при плануванні заходів можна віднести такі 

області знань як управління якістю, управління комунікаціями, управління зацікавленими 

особами та управління закупівлями проекту. Використання інструментів MS Project може 

тільки опосередковано впливати на ці області знань. Отже, в таблиці 2 наведемо місце 

застосування інструментів MS Project на карті процесів управління стандарту ANSI PMI 

PMBOOK для яких вони будуть мати визначальний характер. Зауважимо, що в таблиці 2 

представлений не вичерпний перелік інструментів MS Project, які можуть застосовуватися для 

планування заходів в проектах розробки програмного забезпечення (представлені тільки 

стандартні інструменти). 

Для того, щоб ефективно використовувати MS Project необхідно розуміти структуру 

даних. Вся інформація зберігається в таблицях. У MS Project є три основні таблиці - завдання; 

ресурси; призначення (насправді таблиць більше, але для розуміння роботи досить знати ці 

три).  Всі властивості завдань та ресурсів можна поділити на три групи: фіксовані поля 

(наприклад, назва завдання, тривалість завдання); поля, що розраховуються за напередзаданим 

алгоритмом на базі полів першої групи та поля, призначення яких та правила розрахунку 

визначаються користувачем (через налаштування полів даної групи можна розв’язувати 

специфічні задачі, що виникають при управлінні проектами в конкретній ІТ-компанії). 

По суті, MS Project представляє собою базу даних з користувацьким інтерфейсом для 

редагування сутностей з доволі простою автоматизацією, яка дозволяє отримувати відповіді 

на певні питання після внесення необхідних даних.  

На основі цих даних MS Project робить багато різних представлень, з використанням 

фільтрів, групувань, сортувань тощо. Крім того, за певним алгоритмом в MS Project можна 

обрахувати дати початку та закінчення завдань з врахування доступності призначених 

ресурсів та зв’язків між завданнями.  

Першим етапом, при розробці проекту в MS Project після отримання технічного завдання 

є підготовка плану, яка складається з визначення завдань; визначення залежностей між 
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завданнями (тобто результат якого завдання є необхідним для переходу до наступного); 

призначення виконавців та вирівнювання завантаження ресурсів.  

При підготовці плану бажано дотримуватися наступних рекомендацій. На початковому 

етапі небажано використовувати сумарні завдання для декомпозиції. Всі задачі доцільно 

розміщувати в одному лінійному списку. Для управління залежностями між завданнями 

доцільно додати в таблицю стовпець «попередники», де вписувати номери попередніх 

завдань. Термін виконання кожного завдання не має перевищувати двох тижнів. Якщо термін 

виконання виходить більше двох тижнів, то такі завдання необхідно розбивати на менші. 

Намагатися не призначати на завдання декількох виконавців. Декілька виконавців на одному 

завданні може бути лише в тому випадку, коли вони дійсно працюють вдвох, наприклад 

використовують парне програмування. При призначенні виконавців, звертати увагу тільки на 

доцільність їх призначення, а не на рівномірність завантаження. Також, можна 

використовувати сумарні завдання для розділу завдань на етапи і встановлювати залежності 

між етапами, щоб вони йшли послідовно.  

 

Таблиця 2 

Місце застосування інструментів MS Project  на карті процесів управління стандарту 

ANSI PMI PMBOOK (Project Management Body of Knowledge) для проектів розробки 

програмного забезпечення 

 

 

Планування Моніторинг та контроль 

Заходи, що належать 

до процесу 

управління 

Інструменти MS Project Заходи, що 

належать до 

процесу 

управління 

Інструменти MS Project 

Управління 

інтеграцією 

проекту 

Розробка плану 

правління проектом 

Базовий план проекту 

Статистичний звіт 

базового плану 

Моніторинг та 

управління 

роботами 

проекту 

Здійснення 

загального 

управління 

змінами 

Базовий план проекту 

Статистичний звіт 

базового плану 

Управління 

змістом 

проекту  

Планування 

управління змістом 

Збирання вимог 

Визначення змісту 

Створення ІСР 

Таблиця завдання 

Функція СДР 

Підтвердження 

змісту 

Контроль змісту 

Діаграма Ганта 

Таблиця завдання 

Управління 

термінами 

проекту 

Планування 

управління 

розкладом 

Визначення операцій 

Визначення 

послідовності 

операцій 

Оцінка ресурсів 

операцій 

Оцінка тривалості 

операцій 

Розробка розкладу 

Таблиця завдання 

Таблиця ресурси 

Таблиця призначення 

Діаграма Ганта 

Мережевий графік 

Календар 

Лист ресурсів 

Використання завдань 

/ресурсів 

Графік ресурсів 

Часова шкала 

Діаграма Ганта з 

відслідковуванням 

Контроль 

розкладу 

Діаграма Ганта 

Діаграма Ганта з 

відслідковуванням 

Діаграма Ганта з 

лініями ходу 

виконання 

Графік відхилень за 

часом  

Діаграми порівняння 

часових витрат 

Фільтрація/Групування 

Управління 

вартістю 

проекту 

Планування 

управління вартістю 

Оцінка вартості 

Визначення бюджету 

Візуальний оптимізатор 

ресурсів 

Таблиця норм витрат 

Використання завдань 

Звіти: про базові 

витрати, базові 

Контроль 

вартості 

Фільтрація/Групування 

Діаграми порівняння 

фінансових витрат 

Звіти про освоєний 

обсяг 

Діаграма освоєний 

обсяг за часом 



121 
 

трудовитрати, про 

бюджетну вартість тощо 

 

Звіт виробітки 

трудовитрат 

Статистика ресурсів, 

стану трудовитрат для 

всіх трудових ресурсів 

Управління 

персоналом 

Розробка плану 

управління 

персоналом 

Таблиця ресурси 

Таблиця призначення 

Використання завдань 

/ресурсів 

Візуальний оптимізатор 

ресурсів 

  

Управління 

ризиками 

проекту 

Планування 

управління ризиками 

Ідентифікація ризиків 

Кількісний та якісний 

аналіз ризиків 

Планування 

реагування на ризики 

Поля, що 

налаштовуються  

Фільтри 

Моніторинг та 

контроль ризиків 

Діаграма Ганта з 

відслідковуванням 

Діаграма Ганта з 

лініями ходу 

виконання 

Графік відхилень за 

часом  

 

Наступним етапом є балансування проекту. Це найбільш відповідальний етап. Його 

метою є отримання плану проекту в якому завдання достатньо рівномірно розподілені між 

виконавцями на протязі всього проекту. Це можна досягти наступними шляхами: зміна 

виконавця та перенесення завдання на інший етап. Саме на цьому етапі, треба звертати увагу 

на завантаженість виконавців. Після балансування проекту потрібно врахувати ризики. Для 

врахування ризиків можна використовувати фіктивні завдання з найнижчим пріоритетом. 

Тривалість цих завдань залежить від ймовірності виникнення і ступеня впливу ризику, 

доцільним є виділяти  25-30% тривалості етапу. 

В результаті перерахованих дій отримується робочий план проекту з яким можна 

працювати: аргументовано та обґрунтовано називати терміни виконання проекту та його 

етапів, оцінити приблизні трудовитрати на проект.   

Після початку процесу виконання проекту, початковий план можна використовувати для 

моніторингу і контролю проекту. Від менеджера проекту тут вимагається виконувати такі дії, 

як видача завдань виконавцям, позначення виконання завдань в плані, корегування плану в 

результаті значних відхилень. При внесенні змін в терміни завдань доцільно використовувати 

такий інструмент MS Project як базовий план. Базовий план – це фіксація стану завдань. Його 

можна зробити на початку проекту. Для порівняння поточного плану з базовим, доцільно 

використовувати діаграму Ганта з відслідковуванням. Якщо, здійснюється управління 

динамічним проектом, коли порядок виконання завдань може змінюватися то порівняння 

може здійснюватися тільки за контрольними точками, що відображають важливі результати 

проекту і відслідковувати відхилення від базового плану тільки для них. 

В кінці проекту, отримується план з виконаними завданнями. При збереженні базового 

плану ми отримуємо документи для аналізу ходу виконання проекту та відповідності проекту 

заявленим критеріям, таким як терміни та бюджет. Це дозволяє накопичувати експертні 

знання в сфері управління проектом та використовувати накопичений досвід при плануванні 

нових проектів для їх успішного виконання. 

Висновки. Необхідною умовою для якісного управління проектами розробки 

програмного забезпечення є використання інструментарію систем управління проектами 

таких як MS Project. Аналіз карти процесів управління стандарту ANSI PMI PMBOOK та 

визначення особливостей проектів розробки програмного забезпечення дозволило визначити 

найбільш пріоритетні сфери застосування інструментів MS Project при управління проектами. 

Отримані результати мають найбільшу практичну цінність для невеликих ІТ-компаній, що 

займаються аутсорсинговою розробкою програмного забезпечення. 
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к.е.н. Длугунович Н.А. 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ MS PROJECT В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ 

РАЗРАБОТКИ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
В статье определены особенности проектов разработки программного обеспечения. К ним 

относятся – большое количество изменений, которые возникают по ходу проекта; значительные 

временные ограничения як последствия высокой скорости изменения технологий; ограниченное 

количество материальных ресурсов по сравнению с другими видами проектов; сильная 

зависимость успеха завершения проекта от кадрового обеспечения проекта и высокая степень 

риска. Проведен анализ карты процессов управления стандарта ANSI PMI PMBOOK на предмет 

определения приоритетных процессов и областей знаний для использования инструментов MS 

Project при управлении проектами разработки программного обеспечения. Было определено, что 

на такие процессы как инициация, выполнение и завершение, а также на такие области знаний 

как управление качеством проекта, управление коммуникациями проекта, управление закупками 

проекта и управление заинтересованными сторонами проекта, влияние использования 

инструментов MS Project не имеет определяющего значения.  

На базе проведенного анализа была сформирована таблица приоритетных сфер использования 

инструментов MS Project при управлении проектами разработки программного обеспечения. В 

таблице представлены конкретные инструменты MS Project в соответствии с областями знаний 

управления проектам, где их использование будет иметь определяющее значение. Это касается таких 

областей как управление интеграцией проекта, управление содержанием проекта, управлением 

сроками проекта, управление стоимостью проекта, управление персоналом проекта, управление 

рисками проекта.   

https://s3.amazonaws.com/sample-courseware-int/sample_project-2016-foundation-manual.pdf
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https://s3.amazonaws.com/sample-courseware-int/sample_project-2016-foundation-manual.pdf
http://210.213.238.176/dnsc-oe/wp-content/uploads/2016/11/9781111221751_sample.pdf
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Даны практические рекомендации при использовании инструментов MS Project в управление 

проектами. Рекомендации касаются составления плану проекта, балансировки плана и получения 

документации по проекту. Полученные результаты имеют наибольшую практическую ценность для 

небольших ИТ-компаний, которые занимаются аутсорсинговой разработкой программного 

обеспечения. 

 

 

Ph.D. Dluhunovych N.А.  

CAPABILITIES OF MS PROJECT USAGE IN PROJECT MANAGEMENT FOR 

SOFTWARE DEVELOPMENT 

 

In article particular aspects of software development projects are specified. Let’s list the revealed 

features. There are large number of changes in the course of the project. There are significant time 

constraints as a consequence of the high speed of technology development.  There are limited amount of 

material resources compared to other types of projects. There is a strong dependence of the success 

completion of the project on the staffing of the project. This is a high degree of risk. Analysis of management 

processes ANSI PMI PMBOOK map, as well as knowledge areas of MS Project for project management for 

software development examination, have been conducted. It was settled, that usage of MS Project tools does 

not have significant impact on initiating, executing or closing processes, likewise on knowledge areas of 

Quality, Communication, Procurement and Stakeholder Management.  

Basing on performed analysis, table of priority areas for the MS Project tools usage was created. In 

tables were introduced some tools of MS Project for knowledge areas, when they have decisive role. This is 

knowledge areas such as Project Integration Management, Project Scope Management, Project Time 

Management, Project Cost Management, Project Human Recourses Management, Project Risk 

Management. 

The practically recommendations for MS Project introduction in project management for software 

development were given. Recommendations were designed for project plan, procedures for balancing the 

project plan and forming documentation of project. The results that are obtained are of greatest practical 

value for small IT companies that are engaged in outsourcing software development. 

Ключові слова: управління проектами розробки програмного забезпечення, процеси 

управління стандарту ANSI PMI PMBOOK, області знань стандарту ANSI PMI PMBOOK, 

інструменти MS Project. 

Ключевые слова: управление проектами разработки программного обеспечения, процессы 

управления стандарта ANSI PMI PMBOOK, области знаний стандарта ANSI PMI PMBOOK, 

инструменты MS Project. 

Keywords: project management of developing software, process groups of standard ANSI PMI 

PMBOOK, knowledge area of standard ANSI PMI PMBOOK , tools MS Project. 
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АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ТА АЛГОРИТМІВ  

ВИЯВЛЕННЯ АТАК В БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖАХ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 

 
Бездротові мережі передачі даних, у тому числі і локального типу, продовжують стрімко 

розвиватися, що пояснюється їх доступністю, простотою підключення користувачів і 

розповсюдженням мобільних пристроїв. Це обумовлено, в тому числі і збільшенням пропускної 

здатності безпровідних мереж. Однак бездротове середовище передачі даних в силу своїх 

особливостей створює потенційні умови для прослуховування мережевого трафіку і 

неконтрольованого підключення до бездротової мережі зловмисників, які знаходяться в зоні її дії. 

Дані мережі схильні, в тому числі з причини недосконалості протоколів, до різних типів атак. 

Для вирішення зазначених проблем забезпечення безпеки інформації в бездротових мережах 

використовуються як технічні засоби захисту, так і організаційні заходи.  

Системи виявлення атак можуть бути реалізовані як на основі моделі виявлення відомих 

ознак (сигнатур), так і на основі виявлення відхилень від нормальної поведінки (аномалій). Бази 

даних містять тисячі сигнатур атак, їх використання підвищує вимоги до апаратного 

забезпечення і помітно уповільнює швидкість обробки мережевого трафіку, тому часто 

більшість правил адміністратор інформаційної безпеки відключає, що веде до підвищення ризику 

здійснення атаки. У свою чергу, технологія виявлення аномалій забезпечує захист від нових і 

невідомих вірусів і мережевих атак, але системи, побудовані на основі цього підходу, можуть 

видавати велику кількість помилкових попереджень, що веде до зниження чутливості до них.  

Задача розробки алгоритмічного та програмного забезпечення системи, що дозволяє 

автоматизувати процес виявлення бездротових атак на основі застосування сучасних методів 

інтелектуального аналізу параметрів мережевого трафіку, є актуальною. 

Широке розповсюдження бездротових локальних мереж та їх застосування в 

корпоративних інформаційних системах призводить до необхідності приділяти активну увагу 

вирішенню притаманних їм проблем інформаційної безпеки. При цьому існуючі засоби захисту, в 

тому числі комерційні бездротові системи виявлення атак, не забезпечують повноцінного 

захисту від зловмисної активності. 

Для підвищення ефективності виявлення атак в бездротової локальної мережі організації 

необхідно розробити моделі і алгоритми розв'язування даної задачі на основі технологій 

інтелектуального аналізу даних.  

Ключові слова: бездротові мережі, моделі, алгоритми, ефективність виявлення атак, 

метод, мережевий трафік, інформаційна безпека. 
 

Вступ. Бездротові мережі передачі даних, у тому числі і локального типу, продовжують 

стрімко розвиватися, що пояснюється їх доступністю, простотою підключення користувачів і 

розповсюдженням мобільних пристроїв. Згідно з прогнозом компанії Cisco Systems, до 2017р. 

половина всього генерованого трафіку в корпоративних інформаційних мережах буде 

припадати на бездротові пристрої. Це обумовлено, в тому числі і збільшенням пропускної 

здатності безпровідних мереж. Однак бездротове середовище передачі даних в силу своїх 

особливостей створює потенційні умови для прослуховування мережевого трафіку і 

неконтрольованого підключення до бездротової мережі зловмисників, які знаходяться в зоні 

її дії. Дані мережі схильні, в тому числі з причини недосконалості протоколів, до різних типів 

атак. Рядові користувачі і невеликі організації, як правило, обмежуються використанням 

антивірусного програмного забезпечення, яке на сучасному етапі розвитку має ряд додаткових 

модулів захисту. Великі підприємства змушені купувати дорогі системи виявлення та 

запобігання атакам.  

Для вирішення зазначених проблем забезпечення безпеки інформації в бездротових 

мережах використовуються як технічні засоби захисту, так і організаційні заходи. Технічні 
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засоби захисту по об'єкту застосування можна розділити на три основні групи: засоби захисту 

бездротової мережі в цілому; засоби захисту точки бездротового доступу; засоби захисту на 

стороні користувача (клієнта). 

Постановка задачі. Системи виявлення атак можуть бути реалізовані як на основі 

моделі виявлення відомих ознак (сигнатур), так і на основі виявлення відхилень від 

нормальної поведінки (аномалій). Бази даних містять тисячі сигнатур атак, їх використання 

підвищує вимоги до апаратного забезпечення і помітно уповільнює швидкість обробки 

мережевого трафіку, тому часто більшість правил адміністратор інформаційної безпеки 

відключає, що веде до підвищення ризику здійснення атаки. У свою чергу, технологія 

виявлення аномалій забезпечує захист від нових і невідомих вірусів і мережевих атак, але 

системи, побудовані на основі цього підходу, можуть видавати велику кількість помилкових 

попереджень, що веде до зниження чутливості до них.  

Задача розробки алгоритмічного та програмного забезпечення системи, що дозволяє 

автоматизувати процес виявлення бездротових атак на основі застосування сучасних методів 

інтелектуального аналізу параметрів мережевого трафіку, є актуальною. 

Основна частина. Основу функціонування бездротової системи виявлення атак 

становить класифікаційна модель, на базі якої приймається рішення про віднесення фрагмента 

мережевого трафіку до нормальної активності або до будь-якого типу атаки. Формально 

завдання класифікації мережевого трафіку можна представити наступним чином (рис. 1), де 

X – множина вхідних образів (записів мережевої активності) ix , Y  – множина виходів (міток 

класів) iy . Передбачається, що існує відображення YXF : , значення якої відомі на 

записах кінцевої навчальної вибірки     mm

m yxyxX ,,...,, 11 . Необхідно побудувати 

алгоритм YXА : , здатний класифікувати довільну запис мережевої активності Xxi

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Графічне представлення задачі класифікації мережевого трафіку 

У загальному випадку можливі три результати процесу класифікації записів мережевої 

активності (рис. 2): 

1. Правильне рішення: 00 HS   або 
11 HS  . Відповідно, ймовірність правильної 

класифікації записів визначається як:  

                                11001100 |||| SHSHPSHSHPPправ   .                                   (1) 

2. Помилка першого роду: 10 HS  . Ймовірність помилки першого роду: 

                                                            011 |SHPP   .                                                          (2) 

3. Помилка другого роду: 01 HS  . Ймовірність помилки другого роду: 

                                                          102 |SHPP   .                                                       (3) 

Потрібно побудувати таку модель, яка дозволила б мінімізувати сумарну ймовірність 

виникнення помилок 
21 PPPВП  . 
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Рис. 2. Графічне представлення можливих результатів процесу класифікації 

 

Для виявлення найбільш ефективного методу побудови класифікуючої моделі стосовно 

до бездротової системи виявлення атак проведемо порівняльний аналіз наступних методів: 

методу опорних векторів, метод k-найближчих сусідів, дерев прийняття рішень, а також 

нейронних мереж. 

Метод опорних векторів за час свого існування показав як переваги по відношенню до 

раніше запропонованих методів, так і недоліки, які тим не менш, можуть бути подолані за 

рахунок більшої обчислювальної потужності комп'ютерного обладнання. Основу методу 

опорних векторів складає алгоритм класифікації, запропонований Вапніком. Головна ідея 

методу опорних векторів полягає в переведенні вхідних векторів в простір більш високої 

розмірності та пошук роздільної гіперплощини з максимальним зазором між кластерами в 

цьому просторі. По обидва боки гіперплощини, що розділяє різні класи, будуються дві 

паралельні гіперплощини (рис. 3). Роздільною гіперплощиною буде така гіперплощина, 

відстань від якої до двох паралельних гіперплощин максимальні. Цей алгоритм працює на 

припущенні, згідно з яким збільшення відстані між цими паралельними гіперплощинами 

призводить до зменшення середньої помилки класифікації. 

 

Рис. 3. Графічна інтерпретація методу опорних векторів  

для двовимірного простору ознак 

У випадку методу опорних векторів кожний об'єкт даних представлений у вигляді 

вектора в n-мірному просторі. Кожна точка належить лише одному з двох класів. Питання 

полягає в тому, чи можна розділити ці точки гіперплощиною з розмірністю (n−1). Таких 

гіперплощин, які класифікують дані, може бути безліч, вибирається така гіперплощина, 

відстань від якої до найближчої точки з навчального набору з кожної сторони гіперплощини 

максимально. Якщо дана гіперплощина існує, то вона є оптимальною роздільною 

гіперплощиною, а відповідний їй лінійний класифікатор – оптимально роздільним 

класифікатором. Найбільш близько розташовані вектори різних класів називаються опорними 

векторами (a і b на рис. 3). В якості переваг можна відзначити здатність до узагальнення, 
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високу точність та низьку обчислювальну складність прийняття рішення. Недоліком даного 

методу є відносно велика обчислювальна складність побудови класифікуючої моделі. Метод 

застосовувався для побудови класифікуючої моделі системи виявлення атак, що функціонує 

на основі технології сигнатурного аналізу, з даних навчальної вибірки.  

Метод k-найближчих сусідів – метод класифікації, принцип роботи якого полягає у 

присвоєнні об'єкту класу, найбільш поширеного серед сусідів даного об'єкта. Формування 

сусідів відбувається з множиною об'єктів з уже відомими класами, і, виходячи з заданого 

значення k (k ≥ 1), визначається, який з класів найбільш численний серед них. У разі якщо k = 

1, то об'єкт просто відноситься до класу єдиного найближчого сусіда. Результати застосування 

методу легко піддаються інтерпретації. Недолік методу – його чутливість до локальної 

структури. 

Дерева прийняття рішень являють собою деревоподібну структуру з «листя» і «гілок». 

На ребрах («гілках») дерева прийняття рішень записані атрибути, від яких залежить цільова 

функція, в «листі» записані значення цільової функції, а в інших вузлах – атрибути, за якими 

розрізняються об'єкти. Для класифікації нового об'єкта необхідно опуститися по дереву від 

кореня до листків та отримати відповідний клас. Таким чином, шлях від кореня до листка 

виступає правилами класифікації на основі значень атрибутів об'єкта. Перевагами дерев 

прийняття рішень є простий принцип їх побудови і хороша інтерпретованість результатів, 

недоліком – невисока точність класифікації. 

Перераховані методи інтелектуального аналізу даних часто використовуються 

дослідниками в якості класифікаторів записів про мережеву активність.  

Для вирішення практичних завдань, пов'язаних з розпізнаванням і класифікацією атак, 

активно застосовуються нейронні мережі. Нейронна мережа складається з взаємопов'язаних 

нейронів, що утворюють вхідний, проміжні (приховані) і вихідний шари. Навчання мережі 

відбувається шляхом коригування значень ваг нейронів для мінімізації помилки класифікації. 

Переваги нейронних мереж виражаються в їх здатності автоматично набувати знання в ході 

навчання, а також здатності до узагальнення, основний недолік полягає в чутливості до шуму 

у вхідних даних. Для підвищення швидкості обробки мережевого трафіку застосовується 

стиснення простору ознак з допомогою методу головних компонент і рециркуляційної 

нейронної мережі.  

В даний час в області нейронних мереж бурхливо розвивається напрямок Deep Learning 

(«глибоке навчання»), що представляє собою третє покоління нейронних мереж. У дану 

категорію входять багатошарові нейронні мережі, навчання яких здійснюється не на цілих 

об'єктах, а на їх складових частинах з поступовим збільшенням їх розміру. Прикладом є 

глибокі мережі довіри (Deep Belief Networks, DBN). В основі їх лежить RBM-мережа 

(Restricted Boltzmann Machine) – стохастична нейронна мережа, що складається з одного 

видимого і одного прихованого шарів, представлена на рис. 4. 

Головною особливістю мереж глибокого навчання є процес навчання мережі, навчання 

проводиться пошарово без вчителя. Прихований шар RBM-підмережі виступає як видимий 

для наступної підмережі (рис. 5). По закінченні навчання можливе точне доналаштування 

DBN-мережі з учителем для функціонування в якості класифікатора. 

Переваги мереж глибокого навчання: скорочення розмірності вектора даних (кількості 

ознак), що збільшує продуктивність при класифікації, і висока точність в задачах 

розпізнавання складних об'єктів (зображень, мови). Пропонується гібридна схема, яка 

об'єднує переваги глибоких мереж довіри і методу опорних векторів. На першому етапі 

використовується DBN-мережа для зменшення розмірності набору вхідних ознак, далі з 

допомогою SVM проводиться класифікація за чотирма категоріями мережевих атак і 

нормальної мережевої активності. 
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Рис. 4. Структура RBM-мережі 

Наведені дослідження відносяться до виявлення вторгнень у традиційні провідні мережі. 

Проте роботи, присвячені безпосередньо застосуванню методів інтелектуального аналізу 

даних для розв'язання задачі виявлення атак, властивих локальним бездротовим мереж, 

відсутні. 

 

Рис. 5. Структура DBN-мережі 

Існуючі системи виявлення вторгнень в бездротових мережах орієнтовані на аналіз 

протоколів бездротового зв'язку сімейства IEEE 802.11, ідентифікацію та аналіз підозрілої 

активності. Крім того, деякі виробники забезпечують можливість запобігання вторгнень в 

корпоративну мережу. У цьому випадку бездротові системи здатні здійснювати дії двох типів 

при виявленні атаки: 

- бездротовий вплив – з'єднання між користувачем і точкою доступу обривається шляхом 

надсилання повідомлення про дисоціації (роз'єднання), після чого точка доступу відмовляє у 

відновленні з'єднання; 

- мережевий вплив – система передає комутатору команду блокувати з'єднання з цим 

користувачем мережі по порту або MAC-адресою. 

Крім того, деякі системи можуть визначити фізичне розташування джерела виявленої 

загрози з допомогою методу тріангуляції. 

Основною перевагою системи WIPS компанії AirTight Networks є можливість її 

розгортання над існуючою мережевою інфраструктурою організації, тобто відсутня 

залежність від того, наскільки однорідна мережа організації. Рішення інтегрується з 

продукцією різних виробників мережевого устаткування. Також до переваг рішення варто 

віднести низьку вартість володіння і простоту установки. 

Основні характеристики системи: автоматичне виявлення і блокування різних видів 

бездротових загроз, в тому числі несанкціонованих точок доступу і пасток, DoS-атак, Ad-Hoc 

мереж та ін; цілодобовий моніторинг продуктивності мережі; можливість функціонування 

сенсорів в режимі оффлайн; виявлення радіочастотного зашумлення і перешкод; 

розслідування бездротових інцидентів з журналів реєстрації; обчислення розташування 
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бездротового пристрою або джерела перешкод; захист мобільних пристроїв; інтеграція з 

платформами ArcSight, CheckPoint, McAfee ePO і Qualys, підтримка SNMP і Syslog; звіти про 

відповідність стандартів PCI DSS, SOX, HIPAA, GLBA, DoD Directive 8100.2; управління 

через фізичне підключення, віртуальний сервер або хмара. 

В якості сенсорів використовуються власні пристрої AirTight C-75, C-60, C-55, C-50 з 

підтримкою одного або двох каналів і режимів роботи в ролі точки доступу або виділеного 

активного сенсора. Найбільш функціональні моделі мають підтримку стандарту 802.11ac і 

можливість підключення зовнішніх антен. 

Ще однією популярною реалізацією WIDS для платформи Windows є AirMagnet 

Enterprise компанії Fluke Networks. Система дозволяє вирішувати наступні завдання: 

визначення несанкціонованих точок доступу і клієнтів; контроль політики безпеки 

використання бездротових мереж; виявлення атак в бездротовій мережі і протидія їм;  

локалізація зловмисника методом тріангуляції. 

Основні характеристики AirMagnet Enterprise: підтримка стандарту 802.11ac;  

сигнатурний метод виявлення вторгнень для захисту більш ніж 230 загроз; наявність 

аналізатора радіочастот, що дозволяє виявляти перекриття каналів 802.11 і виявляти 

перешкоди; звіти про відповідність стандартам HIPAA, PCI DSS, GLBA, DoD, ISO 27001, 

BASEL 2 і CAD3; запобігання виявлених атак як за допомогою бездротового впливу, так і в 

кабельній мережі. 

Перевагою системи є широкий набір ідентифікованих атак на канальний рівень 

бездротової мережі з їх докладним описом, гнучка система побудови звітів. Як суттєвий 

недолік системи можна виділити складність конфігурації, так як за замовчуванням настройки 

дозволяють використовувати тільки функціонал запобігання вторгнень. Для виявлення 

підроблених мереж і нелегальних точок доступу дана система вимагає значних налаштувань. 

Система запобігання бездротових атак – Cisco Wireless Intrusion Prevention System 

(WIPS). Це бездротове рішення, яке дозволяє виявити і локалізувати як дротові, так і 

бездротові загрози на рівнях моделі OSI з фізичного до мережевого. Система виконує наступні 

функції: виявлення, класифікація та знешкодження помилкових пристроїв і неавторизованих 

мереж; моніторинг і усунення вразливостей; аналіз трафіку на предмет наявності слідів 

відомих утиліт для злому і поширених технологій атак; моніторинг і автоматична оптимізація 

продуктивності мережі; складання звітів з продуктивності і безпеки, в тому числі на 

відповідність стандартам. 

Основні особливості Cisco WIPS: інтегрування функцій бездротового виявлення атак в 

об'єкти мережевої інфраструктури; розподілений аналіз трафіку та аномалій на точки доступу 

WLAN-контролерах; підтримка підключених до 3000 точок доступу; виявлення загроз і 

неполадок мережі в реальному часі; комбінування бездротового та дротового моніторингу 

трафіку, аналізу аномалій, перевірки характеристик і конфігурацій бездротових пристроїв; 

захист кадрів управління з допомогою протоколу Cisco MFP. У системі є можливість 

автоматизованого реагування на бездротові загрози як через бездротову мережу, так і 

методами, характерними для традиційних мереж. 

Системи захисту від бездротових вторгнень дозволяють знаходити і нейтралізувати 

сторонні пристрої, захищати власних користувачів, контролювати і підтримувати на рівні 

продуктивність бездротових мереж і т. д. Разом з тим, хоча розглянуті WIDS пропонують 

ефективні способи виявлення вторгнень, вони мають і суттєві недоліки: неможливість 

виявлення невідомих типів бездротових атак і модифікацій наявних сигнатур атак; наявність 

характерних особливостей функціонування, за якими можна визначити конкретну модель 

системи і обійти її за відомою методикою; вразливість по відношенню до атак проти самих 

WIDS.   

Крім цього, перераховані продукти мають відносно високу вартість, закритий вихідний 

код, а багато заявлених функції носять виключно рекламний характер.  

Питання захищеності бездротових локальних мереж на даний момент залишаються 

відкритими. Основні проблеми захисту інформації в бездротових мережах укладаються при 
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цьому в наступному: поширення сигналу за межі контрольованої зони; легкий доступ 

зловмисника до бездротовому каналу передачі порівняно з кабельними мережами; 

використання вразливих протоколів і методів аутентифікації; відсутність повноцінного 

захисту від атак при випуску доповнень до стандартів; можливі помилки в налаштуванні 

різних компонентів бездротової мережі. 

Для організації безпечного функціонування корпоративної бездротової мережі 

необхідно вибудувати систему багаторівневого захисту. Дана система включає в себе наступні 

рубежі (заходи): захист периметра бездротової мережі: точок доступу і пристроїв 

користувачів; забезпечення безпеки сеансів зв'язку: застосування надійних методів 

аутентифікації, стійких алгоритмів шифрування і т. д.; постійний моніторинг радіоефіру, 

включаючи фізичний рівень, виявлення і аналіз підозрілої активності. 

Висновки. Широке розповсюдження бездротових локальних мереж та їх застосування в 

корпоративних інформаційних системах призводить до необхідності приділяти активну увагу 

вирішенню притаманних їм проблем інформаційної безпеки. При цьому існуючі засоби 

захисту, в тому числі комерційні бездротові системи виявлення атак, не забезпечують 

повноцінного захисту від зловмисної активності. 

Для підвищення ефективності виявлення атак в бездротової локальної мережі організації 

необхідно розробити моделі і алгоритми розв'язування даної задачі на основі технологій 

інтелектуального аналізу даних.  
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АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ТА АЛГОРИТМІВ  

ВИЯВЛЕННЯ АТАК В БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖАХ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 

 

Беспроводные сети передачи данных, в том числе и локального типа, продолжают 

стремительно развиваться, что объясняется их доступностью, простотой подключения 

пользователей и распространением мобильных устройств. Это обусловлено, в том числе и 

увеличением пропускной способности беспроводных сетей. Однако беспроводная среда передачи 

данных в силу своих особенностей создает потенциальные условия для прослушивания сетевого 

трафика и неконтролируемого подключения к беспроводной сети злоумышленников, которые 

находятся в зоне ее действия. Данные сети подвержены, в том числе по причине несовершенства 

протоколов, к различным типам атак. Для решения указанных проблем обеспечение 

безопасности информации в беспроводных сетях используются как технические средства 

защиты, так и организационные меры.  

Системы обнаружения атак могут быть реализованы как на основе модели обнаружения 

известных признаков (сигнатур), так и на основе выявления отклонений от нормального 

поведения (аномалий). Базы данных содержат тысячи сигнатур атак, их использование 

повышает требования к аппаратному обеспечению и заметно замедляет скорость обработки 

сетевого трафика, поэтому часто большинство правил администратор информационной 

безопасности отключает, что ведет к повышению риска осуществления атаки. В свою очередь, 

технология выявления аномалий обеспечивает защиту от новых и неизвестных вирусов и 

сетевых атак, но системы, построенные на основе этого подхода, могут выдавать большое 

количество ошибочных предупреждений, что ведет к снижению чувствительности к ним.  

Задача разработки алгоритмического и программного обеспечения системы, что позволяет 

автоматизировать процесс обнаружения беспроводных атак на основе применения современных 

методов интеллектуального анализа параметров сетевого трафика, является актуальной. 

Широкое распространение беспроводных локальных сетей и их применение в 

корпоративных информационных системах приводит к необходимости уделять активное 

внимание разрешению присущих им проблем информационной безопасности. При этом 

существующие средства защиты, в том числе коммерческие беспроводные системы 

обнаружения атак, не обеспечивают полноценной защиты от злонамеренной активности. 

Для повышения эффективности обнаружения атак в беспроводной локальной сети 

организации необходимо разработать модели и алгоритмы решения данной задачи на основе 

технологий интеллектуального анализа данных.  

Ключевые слова: беспроводные сети, модели, алгоритмы, эффективность обнаружения 

атак, метод, сетевой трафик, информационная безопасность. 

 

Prof. Lenkov S.V., Ph.D. Juliy V.N., Ph.D. Bernaz N.M., Bozhuk S.O. 

ANALYSIS OF EXISTING METHODS AND ALGORITHMS OF ATTACK DETECTION IN 

WIRELESS DATA NETWORKS 

 

Wireless data transmission networks, including local ones, continue to grow rapidly, which is 

explained by their availability, ease of connection of users and the proliferation of mobile devices. This is 

due, among other things, to the increase in the throughput of wireless networks. However, the wireless 

media environment, by virtue of its features, creates potential conditions for listening to network traffic and 

uncontrolled connection to a wireless network of intruders who are in the zone of its operation. These 

networks are vulnerable, including due to imperfections of protocols, to various types of attacks. To solve 

these problems, security of information in wireless networks is used both by technical means of protection 

and by organizational measures. 

Attack detection systems can be implemented both on the basis of a model for detecting known signs 

(signatures) and on the basis of detecting deviations from normal behavior (anomalies). Databases contain 

thousands of attack signatures, their use increases hardware requirements and significantly slows down the 

processing speed of network traffic, so often the administrator of the information security rules off most of 

the rules, which leads to an increased risk of attack. In turn, anomaly detection technology provides 

protection against new and unknown viruses and network attacks, but systems based on this approach can 

produce a large number of erroneous warnings, which leads to a decrease in sensitivity to them. 
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The task of developing algorithmic and software systems, which makes it possible to automate the 

detection of wireless attacks based on the use of modern methods of intelligent analysis of network traffic 

parameters, is relevant. 

The widespread use of wireless LANs and their use in corporate information systems makes it 

necessary to pay active attention to resolving inherent information security problems. At the same time, 

existing security measures, including commercial wireless intrusion detection systems, do not provide full 

protection against malicious activity. 

To increase the efficiency of detecting attacks in an organization's wireless LAN, it is necessary to 

develop models and algorithms for solving this task based on data mining technologies. 

Keywords: wireless networks, models, algorithms, effectiveness of attack detection, method, network 

traffic, information security. 
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО СТРУКТУРНОЇ ЗБІРКИ WEB-ДОДАТКІВ 

 
У статті розглядається автоматизована компонентна збірка Web-додатків. Існує велика 

кількість  готових рішень по компонентній збірці, але такі рішення мають ряд недоліків, які 

хотілося б мінімізувати під час побудови власного проекту. Основним завданням дослідження є 

створення моделі для компонентної збірки, яка буде базуватись на семантичній моделі. 

У процесі роботи пропонується розглянути компоненту збірку, як інформаційну систему. 

Також велика увага приділяється структурному синтезу. Приводяться приклади представлення 

результатів  структурного синтезу даних. Виконано опис основних методів структурного 

синтезу та їх графічні схеми. Слід виділити три основні рівні компонентної збірки: процесний, 

компонентний та фізичний. Після аналізу було запропонованно ряд логічних припущень, які 

згодом будуть використовуватись у створені семантичної моделі. Було взято семантичну модель, 

що використовується як основа  для побудови бази знань онтологічного типу. 

Основним рішенням у ств оренні  майбутньої системи автоматизованої збірки є розбиття 

трьох окремих систем на підсистеми, які успішно взаємодіють одна з одною. Така система має 

доступ до бази даних, яка постійно поповнюється вхідними даними. Вхідні дані проходять етап 

аналізу та форматування і у будь-який час можуть викликатись, як готові рішення  для 

компонентної збірки. Звертання до бази даних відбувається у вигляді запитів. 

Ключові слова: Web-додаток, семантична модель, компонентна збірка, автоматизована 

система. 

 

Вступ. У наш час важко уявити будь-яку організацію, магазин чи навчальний заклад, 

який не має власного веб-сайту. Велика кількість замовлень припадає на сферу web-розробки, 

а саме написання web-додатків. Станом на 2016 рік одну із лідируючих позицій серед мов 

програмування, що використовуються для написання функціональної частини web-додатку 

(back-end part) займає Java. Збірка таких проектів складається із багатьох функціональних 

компонентів, тому такий процес називається компонентною збіркою web-додатків. У мові 

програмування Java існує велика кількість уже готових рішень для автоматизації збірки 
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проектів. Найпопулярнішими рішеннями є Grandle, Ant та Maven. Основним завданням цих 

інструментів є виконання користувацьких інструкцій та перетворення існуючих програмних 

модулів у архіви із заданою структурою, автоматизація опису та встановлення залежностей. 

Існує і великий ряд недоліків та проблем під час використання готових рішень для збірки. 

Зустрічаються випадки, коли при написанні не складного web-додатку використовувалось до 

50-60 відсотків незадіяних модулів та бібліотек, тому користувач або отримує громісткий 

проект, або втрачає дорогоцінний час на індивідуальну підбірку компонентів для свого 

проекту.  

Постановка завдання. З метою покращення збірки web-додатків розробники 

намагаються знайти рішення, яке дозволить максимально ефективно використовувати  

існуючу компонентну базу, що збільшить швидкість збірки та полегшить редагування проекту 

на  пізніх етапах його створення.  

Однак кожний продукт має власний метод опису залежностей для подальшої 

компонентної збірки проекту. Це суттєво ускладнює пошук та розробку оптимального 

рішення. Наприклад, для Maven залежності збірки описуються у спеціальних файлах-

конфігураторах, які виступають набором атрибутів для подальшого використання описаних 

модулів, бібліотек, артефактів та актуальних версій. Потім середовище використовує файли-

конфігуратори, які, слідуючи інструкціям, виконують пошук і завантаження у проект 

потрібних компонентів. Відсутність у проекті важливих для його функціонування 

компонентів може призвести до некоректної роботи, або взагалі до непрацездатності. Існує 

велика кількість популярних онлайн-репозиторіїв, які можуть запропонувати готові рішення 

для збірки, але вони потребують досить чітких знань та навичок, що призводить до втрати часу 

на їх вивчення. 

Отже, розроблювальне рішення для покращення збірки проектів можна вважати, як 

додатковий етап серед вже існуючих. Рішення підтримки збірки проектів (РПЗП) потребує 

чіткого визначення, опису та категоризації компонентів і модулів за допомогою семантичних 

мереж. Використання таких мереж дозволить провести чіткий зв'язок між поставленими  

задачами та оптимальними рішеннями. Головна ідея - це сприйняття кожного логічного 

процесу, як окрему задачу, а програму, як існуюче рішення. Дотримуючись такої схеми, можна  

прискорити пошук рішень для конкретних задач.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Існує ряд уже готових рішень по 

автомазованій збірці Web додатків, але вони мають свої недоліки та переваги. 

Найпопулярнішим рішенням вважається Maven[1]. Apache Maven – це засіб автоматизації 

роботи з програмними проектами, який спочатку використовувався для Java проектів, який 

використовується для управління (management) та складання (build) програм. Створений 2002 

року Джейсоном ван Зилом. За принципами роботи кардинально відрізняється від Apache Ant, 

та має простіший вигляд щодо build-налаштувань, яке надається в форматі XML. XML-файл 

описує проект, його зв'язки з зовнішніми модулями і компонентами, порядок будування 

(build), папки та необхідні плагіни. Основним плюсом є те, що база із додатковими модулями 

та додатковими бібліотеками розміщується на серверах. Наступним у списку є Ant. Ant – 

платформонезалежний аналог UNIX-утиліти make, але з використанням мови Java, він вимагає 

платформи Java, і краще пристосований для Java-проектів. Grandle є натупною системою, яка 

наслідує принципи закладені у Maven та Ant. Grandle використовує предметно-орієнтовану 

мову (DSL) на основі мови Groovy замість традиційної XML-подібної форми представлення 

конфігурації проекту, що являється його перевагою. Для визначення порядку виконання 

завдань Gradle використовує орієнтований ациклічний граф ("DAG"). Звісно такі готові 

рішення користуються великою популярністю серед розробників на мові Java, але існуючі 

недоліки спонукають до розробки більш збалансованої системи автоматичної збірки Web-

додатків.  

Web-додаток можна сміливо віднести до інформаційної системи (ІС). Тому представлену 

ІС можна розглядати, як сукупність компонентів та зв'язків між ними. Важливим етапом на 

шляху до розробки системи компонентної збірки web-додатків є структурний синтез [2]. Під 
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час такого синтезу потрібно провести чіткий опис усіх компонентів, що входять до складу ІС 

та встановити зв'язки між ними.  Представлення результатів структурного синтезу може 

відбуватися такими способами: 

 - граф зв'язків; 

 - блок-схема; 

 - структурна схема; 

 - креслення; 

 - ескіз. 

Окрім предсталення структурного синтезу існує і ряд математично-логічних методів, які 

орієнтовані на вирішення задач компонентної збірки [2]. Слід розглянути особливості таких 

методів: 

1. Технічна система має деяку чітку структуру. 

2. Технічна система належить до класу об'єктів, що мають однакові функціональні 

призначення. 

3. Сукупність аналогів та прототипів має здатність до нових результативних комбінацій. 

Слід розглянути основні методи, які в подальшому можуть використовуватись для 

побудови семантичних мереж з використанням структурного синтезу. 

Структурний синтез по альтернативних деревах [3]. Такий метод містить декомпозиції 

функцій системи. 

𝐴-деревом (рис. 1) називається вектор  ,,SG , де: 

а)  DWGG , - дерево із підмножиною вершин  iwW   і підмножиною дуг  jdD  ; 

б)  kSS  - підмножина номерів зв'язків; 

в) 
DS 2 приводить у відповідність кожному імені зв'язки s , яка належить S , 

підмножину дуг  s  із множини S , при цьому всі дуги однієї зв'язки мають загальну 

початкову вершину.  

Метод синтезу с використанням N-дольних графів дозволяє групувати функції 

иехнічного за об'єкта за їх реалізацією. 

N-дольний граф - це граф виду  RXXXG nb ,...2 , де UXX   - множина вершин, R  - 

множина ребер. Підмножину X  прийнято називати долями. Ребра можуть з'єднувати лише 

вершини . Вершини, які належать одній долі завжди є незалежними підмножинами. 

Метод морфологічного синтезу . Цей спосіб дозволяє проводити систематизацію та 

пошук усіх можливих способів побудови об'єкта, який має функціональне призначення. Для 

опису можливих комбінацій використовується матриця інцидентності. Загальна схема має 

такий вигляд: 

1. Визначити функції, які допустимий об'єкт зможе виконати. 

2. Перерахувати спектр часткових рішень (альтернативні засоби виконання кожної 

функції). 

3. Вибрати по одному допустимому рішенні для кожної системи. 

Обмеження: 

1. Зв'язки дерева описують способи розбиття функцій на підфункції. 

2. Висячі вершини (листи) представляють технічну реалізацію. 

3. Корінь дерева відповідає основній технічній функції класа об'єкта. 
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Рис. 1. Граф, який використовується для вирішення задачі структурного синтезу 

  

Існують інші методи компоненної зібрки на основі графових моделей, але вони є 

модифікаціями розглянутих нами методів.  

Виділено три основні стадії компонентної збірки Web-додатків [2]: 

- процесна (рівень загальної структури); 

- компонентна (рівень елементів структури); 

- фізична (рівень файлів Web-додатку); 

Будь-яка ІС використовує стандартизовані профілі [4], які характеризиються: 

- спеціальними особливлстями процесів предметних областей, 

- профілями  уже існуючих ІС, які використовуються в якості компонентів. 

У нашому випадку не існує чіткої предметної області, тому можна використовувати ІС, 

які будуть вирішувати однакові завдання, але будуть мати різну архітектуру. Такі системи 

будуть відрізнятися і за профілями. Альтернативні процеси і компоненти ІС  базуються на 

інформаційних і телекомунікаційних структурах [5]. Використання таких структур у своїй 

основі - це правильне рішення, оскільки вони постійно вдосконалюються і використовують 

найновіші технічні рішення. Такі рішення без особливих проблем інтегруються у ІС і надають 

їм актуальності, що призводить до постійної конкуренції та підштовхують до пошуку 

максимально продуктивних рішень.     

На основі розглянутих методів можна отримати ряд логічних припущень, які згодом 

будуть втіленні у семантичну модель: 

- сумісність компонентів визначається на основі міжпроцесних потоків та множини 

компонентів із зовнішніх інтерфейсів, які мають власні обмеження? 

- множина процесів та компонентів має дуже велику потужність. 

- деякі компоненти та їх повний опис доступні у мережі Інтернет. 

- для web-додатку не може бути сформована кінцева структура, оскільки кількість його 

компонентів постійно змінюється. 

Потреба використання у проекті семантичних моделей базується на тому, що вони 

дозволяють формалізувати складні предметні області. Взявши за основу семантичну модель, 

можна сформувати середовище стандартизації. У нашому випадку семантична модель буде 

використовуватись для побудови інформаційного середовища, що дозволить отримати 

динамічну систему. Така система буде працювати із введенням та опрацювання інформації 

про існуючі компоненти, які будуть використовуватись для автоматизованої компонентної 

збірки Web-додатків. 
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Семантичні моделі є основою для побудови бази знань онтологічного типу, який 

визначається за формулою: 

 RMOS d ,, , 

де O - набір взаємопов'язаних онтологій, які об'єднують класифікатори, сервіси, апаратні 

системи та їх специфікації. M - семантичні метадані, R  - множина правил (логічних). 

Представлена загальна схема майбутньої автоматизованої системи компонентної збірки Web-

додатків. В даній схемі комбінація систем представлена у вигляді підсистеми первинного 

аналізу і форматування даних, підсистеми, яка формує кінцевий склад Web-додатків та 

підсистема управління збереження даних  про процеси та компоненти  (рис. 2). 

 
Рис. 2. Загальна схема автоматизованої системи компонентної збірки Web-додатків 

 

Семантична модель, побудована на такій схемі, повинна враховувати і оцінювати 

індивідуальні властивості компонентів і процесів, які входять до неї. Також потрібно 

слідувати ієрархії процесів та зберігати  списки готових рішень, які успішно застосовуються. 

Доцільним є використання компонентів, які реалізують процеси, що можуть взаємодіяти один 

з одним, використовуючи свої інтерфейси. Така взаємодія призводить до прискорення 

компонентної збірки. 

Беручи за основу схема (рис. 2), було зроблено ряд припущень, відносно майбутньої 

системи. Підбірка процесів буде відбуватися ітераційно і на кожному кроці буде формуватись 

множина процесів, які будуть претендувати на потрапляння у структури Web-додатку. 

Компоненти можна умовно розділити на зовнішіні та внутрішні. 

Зовнішні компоненти надають системі гнучкості, оскільки вона може використовувати 

компоненти в режимі віддаленого доступу, використовуючи онлайн ресурси. При наявності 

успішного підключення до мережі Інтернет, можна завантажувати компоненти, які 
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знадобилися системі для автоматичної збірки. Внутрішні компоненти потребують більшої 

уваги тому, що їх не можна завантажити онлайн. Такі компонети додаються вручну під час 

формування збірки. Вони представлені у вигляді різноманітних класів та бібліотек. 

Висновки. У статті розглянуто автоматизовану компонентну збірку Web-додатків. 

Кінцевими продуктами таких збірок є додатки, які відносяться до інформаційних систем (IC), 

тому їм приділенно достатньо уваги. До компонентів ІС застосовується структурний синтез. 

Було розглянуто способи представлення такого синтезу та ряд математично-логічних моделей, 

які орієнтовані на вирішення задач компонентної збірки. На основі розглянутих методів було 

зроблено ряд логічних припущень, які згодом будуть використовуватись у побудові 

семантичної моделі. Також було побудовано загальну схему автоматизованої системи 

компонентної збірки Web-додатків. Така схема реалізує в собі розбиття систем на підсистеми, 

що суттєво спрощує розробку. Беручи за основу майбутньої системи представлену схему, ми 

сформували ряд функціональних потреб, які повинен реалізувати  кінцевий продукт. 
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к.т.н., доц. Муляр И.В., к.т.н., с.н.с. Лоза В.Н., Войнарович С.Б.  

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К СТРУКТУРНОЙ СБОРКЕ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

В статье рассматривается автоматизированная компонентная сборка Web-приложений. 

Существует большое количество готовых решений по компонентной сборке, но такие решения 

имеют ряд недостатков, которые хотелось бы минимизировать во время построения 

собственного проекта. Основной задачей исследования является создание модели для 

компонентной сборки, которая будет базироваться на семантической модели. 

В процессе работы предлагается рассмотреть компонентную сборку, как информационную 

систему. Также большое внимание уделяется структурному синтезу. Приводятся примеры 

представления результатов структурного синтеза данных. Выполнено описание основных 

методов структурного синтеза и их графические схемы. Следует выделить три основных уровня 

компонентной сборки: процессный, компонентный и физический. После анализа было 

http://maven.apache.org/project-info.html
http://maven.apache.org/project-info.html
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предложено ряд логических допущений, которые впоследствии будут использоваться в создании 

семантической модели. Используемая семантическая модель является основой для построения 

базы знаний онтологического типа. Основным решением в создании будущей системы 

автоматизированной сборки является разбиение трех отдельных систем на подсистемы, 

которые успешно взаимодействуют друг с другом. Такая система имеет доступ к базе данных, 

которая постоянно пополняется входными данными. Входные данные проходят этап анализа и 

форматирования и в любое время могут привлекаться, как готовые решения для компонентной 

сборки. Обращение к базе данных происходит в виде запросов. 

Ключевые слова: Web-приложение, семантическая модель, компонентная сборка, 

автоматизированная система. 

 

Ph.D. Mulyar I.V., Ph.D. Loza V.N., Voinarovych S.B. 

ANALYSIS APPROACHES TO THE STRUCTURAL BUILD OF WEB-APPLICATIONS 

 

The article discusses the automatic component build for Web applications. There are a large number 

of ready-made solutions for component build, but such solutions have several drawbacks. that I would like 

to minimize during the construction of my own project. The main point of the research is the creation of a 

model for a component build. It will be based on the semantic model. 

During the research, it is proposed to consider the collection as an information system. Attention is 

also paid to the structural synthesis. There are given examples of presentation results of structural synthesis 

of data. A description of the basic methods of structural synthesis and their graphic schemes are done. It is 

worth to note three main levels of component build: processual, componental and physical. Analysis offers 

a number of logical assumptions, which will be used in creating the semantic model. Semantic model was 

taken as the basis for creating a knowledge base of ontological type.  

The main solution in creating automatic build system is dividing of three separate systems into 

subsystems that interact efficiently with each other. Such a system has access to database, which is updated 

with the input data frequently. The input data passes the analysis phase and formatting as well At any time 

it can be used as ready solutions for component build. Access to database occurs in the form of queries. 

Keywords: web application, semantic model, component build, automatic system. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОБРОБКИ ТРАФІКУ В ЧЕРГАХ МАРШРУТИЗАТОРІВ 

МУЛЬТИСЕРВІСНОЇ МЕРЕЖІ  

 

У статті наведено причини перевантажень на ділянках мереж. Проаналізовано трафік 

комп’ютерних мереж. 

Розглянуто процес керування інтенсивністю навантаження маршрутизаторів. Також 

наведено передачу декількох сервісів через єдиний порт даних, що дає змогу звільнити порти для 

інших зв'язків. Було показано структуру QoS-маршрутизатора. 

Визначено, що функціонування алгоритму керування чергами оцінюється, як його здатність 

ефективно контролювати трафік під час періодів перевантаження і вони поділяються на два 

класи: пасивні та активні. 

Проведений аналіз наявних алгоритмів керування чергами під час періодів перевантаження 

в комутаційному обладнанні. Особливу увагу приділено методам TailDrop, що працює з 

дисципліною FCFS (First Come First Served – перший прийшов перший обслуговується) і методом 

RED – (Random Early Detection - випадкове раннє виявлення) Знайдено проблеми через які їх не 

ефективно використовувати. Показано залежність ймовірності скидання від усередненої 

довжини черги методу RED. 

Ключові слова: протокол, трафік, ефективність, модель, мережа, черга, маршрутизатор, 

пакет, TailDrop, RED . 

 

Вступ. Розвиток технологій широкосмугового доступу та зростання популярності різних 

Інтернет-послуг призводить до зростання потреб, доступної смуги пропускання і відповідно 

постійного нарощування швидкостей каналів передачі даних. Через скачки трафіку та 

недосконалість методів керування трафіком на мережі виникають перевантаження, які 

призводять до переповнення черг маршрутизаторів та погіршення якості обслуговування. 

Звіти про швидкості підключення абонентів і спостереження за кількістю користувачів 

мережі Інтернет свідчать про постійне зростання швидкостей та збільшення аудиторії 

Інтернету. Так, компанія «Akamai» опублікувала звіт, згідно з яким середня швидкість 

фіксованого підключення користувачів до мережі Інтернет на середину 2016 року в світі 

складала 5,6 Мбіт/с і за рік виросла на 23%.  

Таким чином, постійне зростання швидкостей доступу і кількості користувачів призведе 

до нерівномірності пропускних можливостей каналів передачі даних і перепадів інтенсивності 

трафіку. Звідси, неминуче виникнення перевантажень на окремих ділянках мережі. Часто 

сумарна швидкість підключення абонентів на вузлі доступу, при наданні послуг без гарантії 

якості, перевищує доступну швидкість підключення до магістральної мережі. Також можливе 

виникнення перевантажень при аваріях на інших ділянках мережі та перерозподіл трафіку або 

при настанні подій поза мережі, але пов'язаних з раптовим зростанням обсягу переданого 

трафіку.  

Спочатку в маршрутизаторах пакети даних, які не можуть бути передані відразу, 

поміщалися в проміжний буфер при переповненні якого, нові пакети що надходять 

відкидалися. Переповнення буфера відбувається кожен раз при настанні перевантаження в 

мережі. Такий пасивний режим роботи буфера називають Tail Drop (відкидання кінця черги). 

Для запобігання перевантажень в чергах маршрутизатора використовуються активні методи 

керування на основі методу RED (Random Early Detection – раннє випадкове виявлення). 

Даний метод контролює тільки усереднене значення поточної довжини черги, змінює 

ймовірність скидання пакетів за лінійним законом при знаходження усередненої довжини 

черги між встановленими верхнім і нижнім порогами.  

Серед робіт зарубіжних вчених, які досліджують проблеми обробки трафіку в чергах і 

оцінки параметрів якості обслуговування, слід відзначити роботи таких авторів: 
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Гайдамаки Ю.В., Єфімушкіна В.А., Кучерявого Е.А., Печенкіна В.А., Рослякова А.В.,  

Самуйлова К.Е, Степанова С.Н., Якобсон В., Флойд С., Холлот К., Мішра В., Фенг В., 

Фенюань Р., Крісостому С., та ін.  

Метод відкидання кінця черги Tail Drop, а також метод довільного раннього виявлення 

RED не завжди справляються з керуванням трафіку, що має складну динаміку і нелінійність 

зміни навантаження, що призводить до виникнення перевантажень, явища «глобальної 

синхронізації TCP потоків, коли всі TCP-джерела при переповненні буфера втрачають пакети 

і одночасно знижують навантаження, а потім знову одночасно її підвищують. В результаті 

чого, моменти перевантаження змінюються моментами простою, що веде до неефективного 

використання ресурсів і зниження якості обслуговування. При передачі змішаного трафіку 

TCP одночасно з UDP, синхронізація TCP-з'єднань і перевантаження також призводять до 

деградації супутнього UDP трафіку. Ці явища погіршують такі параметри якості 

обслуговування трафіку, як ефективна швидкість передачі даних, відсоток втрачених пакетів, 

затримки і різновиди затримок.  

 Таким чином, задача дослідження та створення нових методів та алгоритмів 

використання сучасних протоколів транспортного рівня, які дозволяють йому добиватися 

рівномірності розподілення мережевих ресурсів та використання доступних розмірів черг в 

мультисервісних мережах, є актуальною.  

Постановка задачі. При роботі ІP-мережі з використанням різних алгоритмів обробки 

черг відсоток втрачених пакетів становить чималу частину від усього переданого трафіку, 

оскільки обладнання не здатне обробити абсолютно всі пакети і в алгоритмах є свої недоліки. 

Отже, необхідно кожен раз при прийомі пакету робити вибір, приймати його обробку або 

видаляти з черги. Для здійснення даного вибору для кожного пакета необхідний один або 

кілька критеріїв, за якими буде здійснюватися вибір. Слід взяти до уваги методи активного 

керування чергами. 

Метою роботи є аналіз чинних алгоритмів обробки трафіку в чергах маршрутизаторів 

мультисервісної мережі; 

Аналіз відомих досліджень і публікацій. Зростання популярності технологій передачі 

відео, будь-яке відео на вимогу VoD (Video–on–Demand), передача відео-програм через 

Інтернет OTT (Over-the-Top), накладає підвищені вимоги до характеристик каналу передачі 

даних, таких як гарантована швидкість передачі, втрати пакетів, затримки передачі пакетів, а 

в разі інтерактивних послуг відеоконференцій і IP–телефонії (VoIP, Video Chat) виникають 

підвищені вимоги до варіації затримок. У той же час, в мультисервісної мережі присутній 

також трафік іншого роду, наприклад передача файлів P2P, перегляд Web і трафік 

створюваний автоматичними пристроями M2M, IoT [1], який менш вимогливий до швидкості 

передачі даних і затримок. Різні програми чутливі до різних мережевих характеристик. Так 

наприклад, для голосового трафіку доступна смуга пропускання не є критичною, а значення 

джитера навпаки є дуже важливим. Для передачі файлів, більше важлива швидкість передачі, 

ніж затримки і джитер . 

Трафік мережі Інтернет в основному використовує транспортні протоколи TCP UDP, з 

переважанням TCP протоколу. Протокол TCP, на відміну від UDP протокола, передбачає 

встановлення з'єднання і підтвердження отриманих пакетів. Такі сервіси як OTT, пошук і 

перегляд Web-сторінок, передача файлів HTTP/FTP використовують в якості транспорту TCP. 

Передача аудіо і відео даних в IP-телефонії може бути з використанням як TCP, так і UDP 

протоколів. Для забезпечення необхідної якості обслуговування QoS (Quality of Service) для 

кожного типу мережного сервісу в мультисервісних маршрутизаторах використовується ряд 

технологій управління трафіком [2]. 

Доступ до мережевих послуг може бути організований за принципом «найкраща спроба» 

(Best Effort), тобто коли трафік обробляється з параметрами максимально можливими в даний 

момент часу, але без жодних гарантій щодо забезпечення якості. Для забезпечення 

гарантованої якості необхідно керувати інтенсивністю навантаження в залежності від 

пропонованих вимог. 
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Процес керування інтенсивністю навантаження в маршрутизаторі включає в себе 

наступні дії [3]: 

– моніторинг; 

– маркування; 

– згладжування; 

– скидання. 

Насамперед маршрутизатор повинен класифікувати пакети, що надходять, після чого 

стає можливим визначення навантаження кожного потоку і відповідності поточних значень 

параметрів. Далі відбувається моніторинг навантаження, якщо значення параметрів трафіку 

перевищують задані у початковий момент, то маршрутизатор виконує дії щодо обмеження 

навантаження (policing). 

Оптимізація процесу передачі трафіку ставить певні завдання на кожному етапі. 

Керування допуском навантаження в мережі базується не тільки на пропускних можливостях 

каналів, але й на ресурсах маршрутизаторів, або буферних просторах. Велика кількість 

мультиплексованих потоків, конкурують між собою, вимагаючи реалізації механізмів, що 

дозволяють регулювати кількість цих потоків в залежності від необхідних параметрів якості 

обслуговування та доступних мережевих ресурсів. 

Сучасний розвиток пакетних мереж передачі даних підняв технологію Ethernet на новий 

рівень, тим самим дозволивши надавати мультисервісні послуги з надійністю і якістю мереж 

SDH, механізмами пріоритезації та розподілу послуг, доступних в недалекому минулому лише 

в мережах ATM/FR. Технологія Ethernet вже міцно зайняла центральне місце в провідних 

мережах компаній провайдерів телекомунікаційних послуг завдяки своїй сумісності з різними 

середовищами передачі, низькою ціною за Мегабіт, простоті та гнучкості. Бізнес-користувачі 

вимагають надання послуг з гарантованим рівнем обслуговування безпосередньо в 

приміщенні офісу. Таким чином, постає завдання доставити трафік з гарантованою якістю до 

кінцевого абонента. Прості медіаконвертори, працюючи на першому рівні мережевої моделі 

взаємодії відкритих систем OSI (Layer 1) не можуть вирішити завдання щодо обробки 

різноманітного трафіку із визначеними пріоритетами та контролем якості. Для цього завдання 

підходять інтелектуальні пристрої демаркації (поділу відповідальності), тобто, комутатори 

другого рівня з можливістю обробки заголовків верхніх рівнів (Layer 2+) або маршрутизатори 

3 рівня (Layer 3), наведені на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема підключення проміжного маршрутизатора 

 

Нові пристрої забезпечують передачу декількох сервісів через єдиний порт передачі 

даних. Кожна послуга (наприклад, VoIP, важливі дані або доступ в інтернет) отримає 

гарантовану смугу пропускання і відповідний пріоритет при обробці. Це також дасть змогу 

звільнити порти для інших зв'язків і збільшить концентрацію сервісів точки присутності 

оператора. 

Кожен сервіс на вхідному порту класифікується за окремими ознаками: 

– мітка користувача на другому рівні VLAN ID; 

– пріоритет користувача на другому рівні 802.1 p; 

– код послуги заголовок третього рівня DSCP/TOS; 

– адреса відправника чи одержувача; 

– номер фізичного порта. 
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Кожному потоку присвоюється клас обслуговування CoS та індивідуальний профіль 

смуги пропускання (Bandwidth profile). Наприклад, потік з даними VoIP повинен мати 

невелику, проте гарантовану смугу пропускання CIR = const і оброблятися з найвищим 

пріоритетом для запобігання затримок у передачі пакетів. Потік, призначений для доступу в 

інтернет, може зовсім не мати гарантованої смуги пропускання CIR = 0 (Best Effort data) і 

оброблятися в останню чергу. 

Функціонування алгоритму керування чергами, оцінюється здатністю ефективно 

контролювати трафік, під час періодів перевантаження[4]. Існує декілька алгоритмів 

керування цим процесом. Вони поділяються на два класи: пасивні й активні[5]. (враховують 

стан мережі). 

Найбільш простий метод – так званий TailDrop, що працює із чергою з дисципліною 

обслуговування FCFS (First Come First Served – перший прийшов перший обслуговується). 

Цей метод скидає пакети при переповненні черги та поміщає нові пакети у чергу тільки при 

звільненні в ній місця. Можна відзначити два головних недоліки цього алгоритму. По-перше, 

неможливість реалізації принципу «справедливого розподілу ресурсів». По-друге, 

неможливість завчасного визначення моменту перевантаження. Були зроблені спроби 

удосконалити механізм TailDrop (алгоритми «імовірнісне скидання пакету» та «скидання 

початку черги»), щоб вирішити проблему заняття черги пакетами одного або декількох 

потоків, однак залишилася проблема завчасного виявлення перевантаження черги. 

Структура маршрутизатора забезпечує класифікацію, якість обслуговування та 

управління трафіком. Отже, розглянемо схему, наведену на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структура QoS-маршрутизатора 

 

Пакети надходять на вхідні порти маршрутизатора. Згодом вони проходять процедуру 

класифікації (Classification), як правило на основі аналізу заголовків IP-пакетів по полю DSCP, 

на основі адреси відправників або одержувача. Далі, у відповідності з присвоєним класом, 

пакети можуть проходити процедуру згладжування (Shaping) чи управління навантаженням 

(Policing), яка визначає на основі встановлених політик, скільки пакетів може бути допущено 

для передачі далі для кожного класу. Після застосування політик управління, пакети надходять 

в черги, які можуть бути визначені на кожен потік або на кожен клас та можуть мати ієрархічну 
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структуру у відповідності зі структурою побудови. Кожній черзі може бути привласнений свій 

метод управління (Buffer management), наприклад TailDrop чи RED, за допомогою якого 

приймається рішення про переміщення кожного пакета в чергу або рішення про його 

відновлення,  маркування. Методи управління чергою застосовуються так само для 

попереджувального скидання або маркування пакетів, щоб завчасно визначити момент 

сплеску навантаження та не допустити переповнення черги. Черги можуть мати, наприклад, 

строгий пріоритет згідно з порядком якого планувальник (Scheduler) буде обслуговувати 

пакети з різних черг, або планувальник може реалізовувати обслуговування черг у пропорції 

визначається «відносною вагою» черги. Далі на вихідному порту маршрутизатора пакети з 

різних черг можуть заново перемаркуватися (наприклад, встановлюватися нові коди DSCP в 

IP-заголовках) для інформування наступного маршрутизатора про існуючі класи 

обслуговування. 

Використання методу TailDrop для управління TCP трафіком призводить до виникнення 

явища «глобальної синхронізації», коли при переповненні буфера маршрутизатора одночасно 

скидаються всі подані пакети, і всі TCP передавачі зменшують розмір TCP–вікна і потім 

синхронно його збільшують, викликаючи нове перевантаження. Це явище також призводить 

до збільшення скидання пакетів UDP трафіку при його одночасному проходженні через 

загальну чергу маршрутизатора. В підсумку виходить, що Tail drop нераціонально 

використовує простір пам'яті маршрутизатора. Не-TCP програми, що не володіють захистом 

від перевантаження, також спричиняють затори в мережі. Для протидії цьому явищу був 

розроблений метод випадкового раннього виявлення перевантажень RED. 

Метод RED (Random Early Detection) – це випадкове раннє виявлення. Алгоритм 

дозволяє пом’якшити ефект від втрати пакетів навіть при надзвичайно великих 

навантаженнях. Якщо буфер практично порожній, то всі пакети пропускаються в звичайному 

режимі. Коли черга починає рости, то імовірність відкидання пакетів також починає рости. 

Коли буфер повністю заповнюється, ймовірність стає рівною одиниці та всі вхідні пакети 

відкидаються. Механізм RED досі є найбільш поширеним в маршрутизаторах, хоча багатьма 

дослідниками вказувалися його недоліки [7], оскільки метод відстежує лише усереднену 

довжину черги, що допускає коливанню довжини черги, і змінює ймовірність скидання 

відповідно до лінійного закону, що не дозволяє ефективно регулювати нелінійну динаміку 

трафіку. 

Метод RED [8] оцінює середнє значення черги шляхом обчислення експоненціального 

зваженого ковзного середнього 𝑎 за рекурентною формулою: 
,)1( qaa    

де q – поточне значення черзі, а   – ваговий коефіцієнт з рекомендованим значенням 

0,002. 

Якщо черга порожня, то робиться оцінка середнього значення черги a  в період 

відсутності пакетів по наступній формулі: 

,)1( mmaa   

де m  – очікувана кількість пакетів, що надійшли в чергу. Без такого припущення оцінка 
a  буде неправильна. Якщо пакет надходить у момент коли черга порожня, то m  

розраховується за формулою: 

sttm /)( 0  

де t  – поточний час, 0t – момент часу, коли черга стала порожньою, а s  – середній 

розмір пакету. 

Ймовірність маркування/скидання пакетів лінійно змінюється в інтервалі від 0 до pmax  

за формулою: 
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де thmin – мінімальний поріг середнього значення черги, до якого не відбувається 

скидання, thmax – максимальний поріг, після якого скидаються всі пакети, а pmax  – 

максимальне значення ймовірності скидання. Графік ймовірності скидання пакета наведено 

на рис. 3. 

 
Рис. 3. Залежність ймовірності скидання від усередненої довжини черги для методу 

RED 

Реальна ймовірність скидання пакетів aP  обчислюється на основі лічильника надійшли 

пакетів з моменту останнього скидання: 
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де n  – кількість пакетів, що прийшли в чергу з моменту останнього скидання. 

Тим не менше, вибір адекватних параметрів RED є складним завданням. Складність 

підбору параметрів і крайня залежність поведінки алгоритму від встановлення цих фіксованих 

значень є одним з недоліків методу RED.  

Використання RED робить неможливим поділ за класами якості обслуговування (QoS). 

Тому у випадку, коли QoS важливо, використовуються інші варіанти алгоритму, такі як 

Weighted RED (WRED) або RED In/Out (RIO). 

Висновки. На основі попереднього аналізу методів відкидання кінця черги Tail Drop, а 

також метод довільного раннього виявлення RED не завжди справляються з управлінням 

трафіком зі складною динамікою та нелінійністю зміни навантаження. Тому для запобігання 

перевантажень, контролювання середньої затримки в черзі і поліпшення параметрів якості 

обслуговування, при передачі даних по мережі на основі протоколів TCP/IP потрібна розробка 

нових методів обробки трафіку в чергах маршрутизатора. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ТРАФИКА В ОЧЕРЕДЯХ  

МАРШРУТИЗАТОРОВ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ 

 

В статье приведены причины перегрузок на участках сетей. Проанализированы трафик 

компьютерных сетей. 

Рассмотрен процесс управления интенсивностью нагрузки маршрутизаторов. Также 

приведены передачу нескольких сервисов через единый порт данных, что дает возможность 

освободить порты для других связей. Было показано структуру QoS-маршрутизатора. 

Определено, что функционирование алгоритма управления очередями оценивается как его 

способность эффективно контролировать трафик во время периодов перегрузки и они делятся 

на два класса: пассивные и активные. 

Проведен анализ существующих алгоритмов управления очередями во время периодов 

перегрузки в коммутационном оборудовании. Особое внимание уделено методам TailDrop, что 

работает с дисциплиной FCFS (First Come First Served) – первый пришел-первый обслуживается) 

и методом RED –Random Early Detection - случайное раннее обнаружение) Найдено проблемы через 

которые их эффективно использовать. Показана зависимость вероятности сброса от 

усредненной длины очереди метода RED. 

Ключевые слова: протокол, трафик, эффективность, модель, сеть, очередь, 

маршрутизатор, пакет, TailDrop, RED. 

 

Ph.D. Ognjevyj O.V., Samsoniuk B.S., Ryaba L.О. 

ANALYSIS METHODS FOR TRAFFIC IN THE QUEUES OF THE ROUTERS 

MULTISERVICE NETWORK 

 

The article presents the causes of congestion on sections of the network. Analyzed the traffic of 

computer networks. 

The process control intensity of the routers. Also, given the transmission of multiple services through 

a single data port that gives you the opportunity to free up ports for other connections. It has been shown 

the structure of a QoS router. 

It is determined that the operation of the algorithm of queue management is assessed as its ability to 

efficiently control traffic during congestion periods and they are divided into two classes: passive and active. 

The analysis of existing algorithms for managing queues during periods of congestion in the 

switching equipment. Special attention is paid to the methods TailDrop that works with the FCFS discipline 

(First Come First Served) and RED - Random Early Detection. The problems found through which to use 

them effectively. The dependence of the probability of discharge from the average queue length method 

RED. 

Keywords: рrotocol, bandwidth, efficiency, model, network, queue, router, pack, TailDrop, RED. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 

ЯКОСТІ РОБОТИ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ПРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ   
 

Розвиток сучасних телекомунікаційних мереж обумовлює необхідність створення та 

надійного функціонування значної кількості комунікаційних сервісів які забезпечують доступ та 

роботу користувачів. При проектуванні та експлуатації телекомунікаційних мереж 

використовують широкий спектр сучасних технічних та технологічних рішень їх моніторингу. 

Експлуатація телекомунікаційних мереж пов'язано із значною складністю, організаційними 

обмеженнями та специфікою, яка визначає необхідність широкого та обґрунтованого 

впровадження сучасних методів їх моніторингу і аналізу на основі інформації, що можливо 

отримати використовуючи сучасні інтелектуальні методи і засоби. При наявності різного роду 

невизначеностей та враховуючи високий рівень автономності, адаптивності та надійності 

систем управління мережа повинна забезпечуватися керованістю за рахунок підвищення їхніх 

інтелектуальних можливостей, заснованих на обробці спеціальних знань та баз даних.  

Відмінність сучасної концепції ієрархічної побудови систем управління складними 

динамічними об’єктами є використання сучасних методів та технологій штучного інтелекту як 

засобу боротьби із невизначеністю зовнішнього середовища передачі даних. Це призводить до 

необхідності інтелектуалізації кожного із рівнів управління яка обумовлена схильністю впливу 

різних факторів невизначеності на функції, що виконує система управління. Втілення цієї 

концепції припускає часткове та вибіркове використання тих чи інших технологій обробки знань 

залежно від специфіки завдань, особливостей телекомунікаційної мережі,  умов експлуатації 

тощо. 

Ключові слова: інтелектуальні технології, якість роботи, телекомунікаційна мережа, 

невизначеність, інформаційні ресурси. 

 

Вступ. У сучасному інформаційному суспільстві для задоволення доступу до ресурсів 

велике значення приділяється дослідженню та побудові сучасних телекомунікаційних мереж  

та необхідних інфраструктур. Швидкий розвиток інформаційних технологій потребує 

можливості збору та зберігання значних обсягів даних, тому задача аналізу наявної інформації 

для прийняття необхідних оптимальних управлінських рішень є актуальною. Така проблема 

як вдосконалення технологічної бази аналізу та дослідження телекомунікаційних мереж 

визначає розвиток держави та має важливе значення для майбутнього розвитку інформаційних 

технологій. Швидкий розвиток телекомунікаційних мереж обумовлює необхідність створення 

та надійного функціонування великої кількості комунікаційних сервісів, що забезпечують 

доступ та роботу користувачів із різною інформацією. Тому при експлуатації 

телекомунікаційних мереж повинен бути використаний широкий спектр сучасних технічних 

та технологічних рішень їх моніторингу і аналізу. Використання та експлуатація 

телекомунікаційних мереж пов'язано із значною складністю, організаційними обмеженнями 

та специфікою, яка визначає необхідність більш широкого і обґрунтованого впровадження 

методів їх моніторингу та аналізу на основі інформації, що можливо отримати 

використовуючи сучасні інтелектуальні методи і засоби. В даному випадку проведемо 

дослідження по використанню методів та моделей теорії нейронних мереж. Широка 

популярність нейронних мереж можна пояснити ефективністю їх застосування у задачах 

прогнозування, оптимізації, управління, класифікації образів тощо. Використання 

інтелектуальної архітектури нейронних мереж дозволяє реалізувати їх при застосуванні 

технологій значного ступеня інтеграції та відкриває перспективу створення пристроїв, здатних 

переробляти різноманітну інформацію.  

Постановка задачі. З погляду на неоднорідність, як мережевих інформаційних ресурсів, 

так і користувачів, яким ця інформація адресована, у телекомунікаційних мережах повинен 
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функціонувати досить великий набір комунікаційних сервісів, що забезпечують ефективну 

роботу користувача із різнорідною інформацією. Тому є досить очевидним, що при 

експлуатації сучасних телекомунікаційних мереж повинен бути використаний досить 

широкий спектр інформаційних інтелектуальних технологій моніторингу та аналізу. При 

виборі таких інтелектуальних технологій та відповідних математичних рішень необхідно 

враховувати особливості комунікаційного середовища передачі, доступного кожній із груп 

користувачів. У статті категорії користувачів будуть розглянуті із точки зору наявних у їх 

розпорядженні  засобів телекомунікаційного доступу до комунікаційних ресурсів та 

перспектив розвитку даного середовища передачі інформації. Широке використання 

інтелектуальних технології для підвищення якості роботи  телекомунікаційних мереж  

повинно призвести до зменшення об'єму використовуваного обладнання та затрат на 

підтримку роботи. Саме по собі завдання підвищення якості роботи  телекомунікаційних 

мереж в кожній конкретній сфері діяльності людини вирішується своїми методами та 

засобами. Хоча інтелектуальна технологія у телекомунікаційних мережах стала 

застосовуватися відносно недавно, тому перспективно використовувати ці нові підходи до 

вирішення проблеми підвищення якості роботи та раціонального використання 

обчислювальних ресурсів мереж. Інтелектуальна технологія надає нові можливості для 

побудови більш якісних телекомунікаційних мереж. Сучасні інтелектуальні технології можуть  

забезпечити більш якісне функціонування телекомунікаційних мереж та позбавляє від 

необхідності підбору необхідних апаратних рішень, по скільки інтелектуальна методологія 

розміщення обладнання дозволяє істотно підвищити якість роботи та використання ресурсів 

телекомунікаційної мережі. Таким чином, можна зробити висновок про те, що підхід, 

пов'язаний із застосуванням інтелектуальних технології, є прийнятним для більш якісної 

роботи телекомунікаційної мережі.  

Основна частина. Для оцінки якості передачі у телекомунікаційних мережах 

використовується вже існуюча система характеристик якості мережі та комплексний аналіз 

даних передачі [1]. Загальні характеристики якості, являють собою функції, задані на множині 

об'єктів, і приймають значення на деяких підмножинах - шкалах критеріїв. В основу процесу 

побудови системи характеристик якості телекомунікаційної мережі необхідно покласти 

загальні принципи, які залишалися б інваріантними при зміні класу об'єктів. У той же час 

дозволили б полегшити процес конкретизації побудови характеристик якості передачі даних. 

По скільки кінцевою метою є оцінка якості роботи телекомунікаційної мережі, розглянемо 

побудову характеристики якості для випадку максимально доступної інформації. Розробка 

характеристик якості спирається на вже існуючі для кожного конкретного досліджуваного 

об'єкта стандарти. Загально прийняті стандарти визначать шість основних характеристик 

якості як програм так і апаратної частини: функціональність, надійність, легкість і простоту 

використання, продуктивність, зручність супроводу та перенос. У стандартах наводиться 

також ряд додаткових наборів для характеристик якості, що носять рекомендаційний характер. 

Тому з'являється можливість, ґрунтуючись на методах експертних оцінок та існуючих 

стандартах, використати ієрархічну структуру споживчих характеристик якості мережевих 

телекомунікаційних послуг, що стосуються функціональності та надійності. При цьому 

показники якості роботи телекомунікаційної мережі описують її здатність виконувати функції 

по забезпеченню зв'язку між користувачами та вимірюються на межах з'єднання. 

Розглянемо загальновідому систему характеристик якості роботи мереж, що враховує 

викладені вище принципи. Сама процедура визначення показників якості телекомунікаційної 

послуги та характеристик мережі повинна враховувати наявність взаємозв'язку між 

параметрами якості телекомунікаційних послуг та характеристиками такої мережі (рис.1). Для 

цього визначаються необхідні точки вимірювання параметрів якості телекомунікаційної 

послуги та характеристик мережі, які базуються на подіях і станах, що можна спостерігати у 

точках доступу до телекомунікаційних послуг, незалежно від процесів в телекомунікаційної 

мережі, що забезпечує надання цієї послуги та аналізі даних, що передаються [1]. Сучасні 

телекомунікаційні мережі реалізують функції доставки інформації до споживачів, а самі 
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послуги доставки і надання зв'язку підтримуються певним набором типів з'єднань, що 

реалізовуються цією мережею. Характеристики ж типів з'єднань визначають властивості цієї 

телекомунікаційної мережі. Таким чином кожна телекомунікаційна послуга може 

характеризуватися своїм набором показників якості, які засновані на параметрах, що 

визначають певні характеристики роботи цієї телекомунікаційної мережі. Визначення 

характеристик мережі базується на подіях та станах, які можна спостерігати на мережному 

інтерфейсі чи з'єднані технічних засобів передачі. Базовий або стандартний рівень вимог до 

показників якості телекомунікаційних послуг ґрунтується на вимогах та запитах споживача до 

якості послуг, також самій якості телекомунікаційних послуг, які пропонуються оператором 

або провайдером мережі, якості телекомунікаційних послуг, що можуть бути досяжними 

оператором, якості телекомунікаційних послуг, прийнятної для самого споживача. Для 

визначення системи показників та визначення вимог до якості телекомунікаційних послуг 

загалом є: збір, аналіз та систематизація вимог споживачів. Споживач також бере участь у 

формулюванні вимог до окремих телекомунікаційних послуг та оцінює результат їх 

виконання.  

  

 
Рис. 1. Вимірювання параметрів якості роботи телекомунікаційної мережі 

 

У нинішніх умовах стрімкого розвитку технологій зріс інтерес до дослідження 

застосування прикладних інтелектуальних технологій у різних сферах життєдіяльності. 

Фундаментальні та прикладні роботи із створення інтелектуальних систем активно 

проводяться в багатьох галузях техніки, бо цьому сприяло дослідження в області теорії 

штучного інтелекту, ситуаційного управління, імітаційного моделювання тощо. 

Інтелектуальні системи стали досить розповсюдженим продуктом, що знаходить широкий 

попит у різноманітних областях інженерно-технічної сфери діяльності. Сама концептуальна 

архітектура будь-якої інтелектуальної системи загальновідома та містить наступні основні 

блоки та напрями: 

1) база знань із широко розвиненими механізмами висновку по цих знаннях; 

2) інтелектуальні пристрої обробки інформації; 

3) системи інформаційної підтримки прийняття рішення; 

4) база даних, що використовуються; 

5) інтерфейс із користувачем телекомунікаційної системи. 

Інтелектуальні системи можуть істотно розрізнятися як по архітектурі та і за функціями, 

що виконуються, хоча в них будуть присутні зазначені блоки. Особливо зручними для цілей 

керування телекомунікаційними системами виявилися відкриті системи, які здатні із часом 

удосконалювати своє поводження, завдяки закладеним у них алгоритмам аналізу та навчання. 

Під інтелектуальністю системи мається на увазі її здатність працювати із базою зовнішніх 

подій та ситуацій для залучення знань, що дозволяють системі уточнити запропоноване 
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завдання та намітити шляхи її рішення. Під неточністю розуміється невизначеність або 

недостатність отриманої інформації чи вибір у виконанні операції за рішенням поставленого 

завдання. Кожному із цих рівнів відповідає спеціальна підсистема, що реалізує функції 

характерні саме для цього рівня. Розглянемо загально відомий клас систем управління, що 

відповідають п’яти основним принципам організації інтелектуальної структури управління 

телекомунікаційною мережею: 

1)  наявність інформаційної взаємодії систем управління із реальним зовнішнім 

середовищем та використанням інформаційних каналів передачі даних; 

2)  відкритість систем для підвищення інтелектуальності та удосконалення власного 

поводження; 

3)  наявність механізмів прогнозу змін зовнішнього середовища і власного поводження 

системи при значних динамічних змінах; 

4)  побудова системи управління у вигляді багаторівневої ієрархічної і багатовимірної 

структури, відповідно до правила - підвищення інтелектуальності та зниження вимог до 

точності в міру підвищення рангу ієрархії у системі та навпаки; 

5)  зберігання функціонування системи при розриві зв’язків або втраті керуючих впливів 

від вищих рівнів ієрархії структури управління. 

Сучасні інтелектуальні системи управління - це системи, які практично не володіють 

якою б то не було “інтелектуальністю” у загальноприйнятому змісті. Це фактично клас систем, 

що будуються із застосуванням нових сучасних інформаційних технологій збору, обробки та 

використання знань. У системах управління, що володіють інтелектуальністю в цілому, 

властивість інтелектуальності проявляється у таких аспектах, як управління в умовах 

невизначеності, самонавчання та адаптації. Це досить складні системи із багаторівневою 

ієрархічною структурою, здатні до формування рішень, які адекватні до конкретної ситуації, 

що склалася. Розроблені відповідні моделі та методи висновку в умовах невизначеності 

інформації можуть знайти застосування на самих верхніх рівнях формування рішень в ієрархії 

інтелектуальних систем управління. Для самонавчання та адаптації інтелектуальних систем 

управління досить широке поширення одержали сучасні методи еволюційного моделювання 

на базі нейронних мереж, які настроюються за допомогою генетичних алгоритмів. Розглянемо 

принципи інтелектуального управління телекомунікаційними мережами, які орієнтуються для 

роботи в умовах неповноти або нечіткості вихідної інформації, невизначеності зовнішніх 

впливів і середовища функціонування, та вимагає залучення нетрадиційних підходів до 

управління із використанням методів і технологій штучного інтелекту. Такі системи, які 

називаються інтелектуальними системами управління, утворять новий сучасний клас, для 

якого не тільки принципи побудови, методи аналізу та синтезу ще перебувають у стадії аналізу 

та розвитку. При наявності різного роду невизначеностей високий рівень автономності, 

адаптивності та надійності систем управління повинен забезпечуватися за рахунок 

підвищення їхніх інтелектуальних можливостей, заснованих на обробці спеціальних знань та 

баз даних. Становлення концепції інтелектуальних систем управління обумовлює цілий ряд 

принципових питань. Це пов’язане із чітким визначенням знань, не тільки як форми 

машинного подання інформації, але і як інструмента для організації принципів управління. 

Найважливішим аспектом є аналіз можливостей та особливостей застосування тих або інших 

інформаційних технологій для обробки знань у завданнях інтелектуального управління. 

Порівняльний аналіз різних інтелектуальних технологій дозволяє виділити ряд загальних для 

них властивостей, головна із яких пов’язана з використанням класифікації тих або інших 

понять як засіб для встановлення зв’язків між окремими явищами розглянутої предметної 

області. Ця особливість має ключове значення для розробки принципів організації 

інтелектуального управління на основі застосування сучасних технологій обробки знань. 

Практична реалізація концепції такого управління на основі сучасних інтелектуальних 

технологій припускає наявність розгорнутої бази знань про принципи побудови та мету 

функціонування системи, специфіку використання різних алгоритмів, особливостях 

виконавчих сегментів і телекомунікаційної мережі у цілому. Склад системи при необхідності 
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доповнюється засобами самонавчання, що забезпечують узагальнення досвіду, що 

накопичується та системами інтелектуальної обробки даних [2]. 

В загальному випадку об’єкт управління може бути досить складним та включати ряд 

функціонально підлеглих підсистем. Ієрархія їхнього підпорядкування обумовлює 

декомпозицію вихідних цілей і завдань управління. Головною відмінністю сучасної  концепції 

ієрархічної побудови систем управління складними динамічними об’єктами є використання 

методів та технологій штучного інтелекту як засобу боротьби із невизначеністю зовнішнього 

середовища передачі. Необхідність інтелектуалізації кожного з рівнів управління обумовлена 

схильністю впливу різних факторів невизначеності на функції, що виконує сама система 

управління. Практичне втілення цієї концепції припускає вибіркове використання тих чи 

інших технологій обробки знань залежно від специфіки завдань, що розв’язуються, 

особливостей об’єкта, його функціонального призначення, умов експлуатації тощо.  

Ступінь невизначеності зовнішнього середовища передачі можна представити як 

добуток імовірності небажаних наслідків на відповідну величину втрат:   
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де  R – величина невизначеності;    

            ip   – ймовірності небажаних наслідків;  

    BZ  – величини втрат. 

Для оцінювання невизначеності також використовують величину середньозваженого 

модуля відхилення  Z  : 
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Також визначають середньоквадратичне відхилення:  
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Загалом, якщо взяти до уваги негативні відхилення від параметра Z , то ступінь 

невизначеності  оцінюється показником варіації ZS , де його значення визначається за 

допомогою співвідношення: 
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де Iv = {Ivi} – індикатор несприятливих відхилень невизначеності, якому відповідають: 

0, для сприятливого відхилення (Ivi=0), 

1, для несприятливого відхилення (Ivi=1). 

У відносному вираженні невизначеність оцінюють за допомогою коефіцієнта варіації Z: 
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Виходячи із величини коефіцієнта варіації Z можливо використовувати таку шкалу для 

оцінювання рівня невизначеності та відповідних зон:  
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0,0 – 0,1 мінімальна невизначеність; 0,1 – 0,25 мала невизначеність;   

0,25 – 0,5 допустима невизначеність; 0,5 – 0,75 критична невизначеність;  

0,75 – 1,0 неприйнятна невизначеність. 

Показником оцінювання невизначеності може бути також коефіцієнт можливих втрат, 

який враховує обсяг втрат по відношенню до суми абсолютних значень ймовірних втрат: 

)/( ZPZVZVZ MMMK 
.                                               (7) 

де ZVM , ZPM – відповідно ймовірні величини сприятливих та несприятливих втрат 

відносно значень показників V , P при розгляді можливих рівнів втрат Z . 

Як показує аналіз критичних ситуацій, ZVM , ZPM – умовні математичні сподівання 

щодо втрат: 
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Коефіцієнт ймовірних втрат набуває значень KZ  [0; 1 ], причому KZ = 0, якщо відсутні 

втрати, і  KZ = 1, якщо не будуть оправдані. 

Оптимізацію формування якості телекомунікаційних послуг в умовах втрат розглядаємо 

як варіант задачі прийняття рішень в умовах невизначеності. Для оцінки міри якості послуг та 

прийнятого рішення на кожному етапі підготовки визначимо вектори vX  – початкові умови 

(сукупність вихідних даних) і pY  – множина величин, які характеризують прийняте рішення. 

Якість прийнятого рішення описуємо з допомогою функції втрат RV( vX , pY ), до якої 

приводить рішення pY  при заданих значеннях vX . Розглянемо регресійну модель для етапів 

удосконалення методики оцінювання втрат, згідно якої за даним значенням величини vX  

проводимо оцінювання параметра optY , який відповідає оптимальному значенню прийнятого 

рішення. Для можливих значень  vX  величини optY  втрат використаємо функції Fp( pY ). 

При відповідних втратах визначаємо як умовне математичне сподівання Fp( pY ), якщо vX , 

pY  оцінюють на кожному етапі розрахунків:  
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де ),( vXf   – функція розподілу ймовірностей, яка характеризує якість процедури 

оцінювання;  

 M  – символ математичного сподівання. 

Для прогнозування невизначеності в умовах втрат мінімізуємо середній квадрат 

відхилень параметрів стану при заданому векторі vX . В цьому випадку обмежуються 

квадратом модуля відхилень 2||),( optpp YYY  . 

Функцію втрат для оцінювання якості телекомунікаційних послуг визначають виразом  
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який мінімізують. 

Висновки. На основі досліджень та аналізу експлуатації сучасних телекомунікаційних 

мереж бачимо, що при їх роботі використовують широкий спектр інформаційних 

інтелектуальних технологій моніторингу та аналізу. При виборі інтелектуальних технологій 

враховують особливості комунікаційного середовища передачі в умовах невизначеності 

частини параметрів роботи телекомунікаційної мережі. Використання інтелектуальних 

технології для підвищення якості роботи  телекомунікаційних мереж  призводить до 

зменшення об'єму використовуваного обладнання та затрат на експлуатацію. Інтелектуальні 

технології у телекомунікаційних мережах застосовуються недавно, тому перспективно 

використовувати ці нові підходи для вирішення проблеми підвищення якості роботи та 

раціонального використання обчислювальних ресурсів мереж. Таким чином, можна зробити 

висновок про те, що підхід, пов'язаний із застосуванням сучасних інтелектуальних технології, 

є прийнятним для більш якісної роботи телекомунікаційної мережі в умовах невизначеності 

частини параметрів.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

РАБОТЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

Развитие современных телекоммуникационных сетей обуславливает необходимость 

создания и надежного функционирования значительного количества коммуникационных 

сервисов, которые обеспечивают доступ и работу пользователей. При проектировании и 

эксплуатации телекоммуникационных сетей используют широкий спектр современных 

технических и технологических решений их мониторинга. Эксплуатация 

телекоммуникационных сетей связана со значительной сложностью, организационными 

ограничениями и спецификой, которая определяет необходимость широкого и обоснованного 

внедрения современных методов их мониторинга и анализа на основе информации, какую 

возможно получить, используя современные интеллектуальные методы и средства. При наличии 

различного рода неопределенностей и учитывая высокий уровень автономности, адаптивности 

и надежности систем управления сеть должна обеспечиваться управляемостью за счет 

повышения их интеллектуальных возможностей, основанных на обработке специальных знаний 

и баз данных.  

Отличие современной концепции иерархического построения систем управления 

сложными динамическими объектами является использование современных методов и 

технологий искусственного интеллекта как средства борьбы с неопределенностью внешней 
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среды передачи данных. Это приводит к необходимости интеллектуализации каждого из уровней 

управления, которая обусловлена подверженностью влиянию различных факторов 

неопределенности на функции, которые выполняет система управления. Воплощение этой 

концепции предполагает частичное и избирательное использование тех или иных технологий 

обработки знаний в зависимости от специфики задач, особенностей телекоммуникационной 

сети, условий эксплуатации и тому подобное. 

Ключевые слова: интеллектуальные технологии, качество работы, телекоммуникационная 

сеть, неопределенность, информационные ресурсы. 

 

 

prof. Selyukov A.V., Ph.D. Khmelnitsky Yu.V., Obertyuk I.V., Solodeеva L.V. 

THE APPLICATION OF INTELLIGENT TECHNOLOGIES TO IMPROVE THE QUALITY OF 

WORK OF TELECOMMUNICATION NETWORKS UNDER UNCERTAINTY 

 

The development of modern telecommunication networks necessitates the creation and reliable 

operation of a significant number of communication services that provide access and the user experience. 

In the design and operation of telecommunication networks utilize a wide range of modern technical and 

technological solutions for their monitoring. The operation of telecommunications networks is associated 

with significant complexity, organizational constraints, and the specificity that determines the need for the 

broad and informed introduction of modern methods of monitoring and analysis based on the information, 

it is possible to obtain using modern intelligent methods and tools. In the presence of various uncertainties 

and given the high level of autonomy, adaptability, and reliability of control systems the network must be 

ensured by the controllability by improving their intellectual abilities based on specialized knowledge and 

databases. 

Unlike modern concepts of the hierarchical organization of control systems of complex dynamic 

objects is the use of modern methods and technologies of artificial intelligence as a means of combating 

uncertainty in the external environment of data transmission. This leads to the necessity of 

intellectualization of each of the management levels which is caused by exposure to the influence of various 

uncertainty factors on the functions of the control system. This vision involves a partial and selective use of 

various technologies, knowledge processing, depending on the nature of the task, the characteristics of the 

telecommunication network, the operating conditions and the like. 

Keywords: intelligent technologies, quality of work, telecommunication network, uncertainty, 

information resources. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОТОТИПУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ВІЙСЬКОВОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
У даній статті розкрита специфіка з розробки та процедури експериментальної реалізації 

прототипу інформаційної системи управління експлуатацією транспортних засобів військового 

призначення, що пропонується впровадити в оперативно-службову діяльність інженерно-

технічних підрозділів органів охорони державного кордону.  

Дана експериментальна реалізація прототипу інформаційної системи управління 

експлуатацією транспортних засобів військового призначення дозволяє досить просто та 

оперативно справлятись із потужним за обсягом інформаційним потоком даних про наявність, 

технічний стан, рух та витрату моторесурсу транспортних засобів прикордонного загону, а 

також упродовж невеликого проміжку часу приймати керівникам обґрунтовані рішення. 

Ключові слова: інформаційна система управління, експлуатація, транспортні засоби.  

 

Вступ та постановка проблеми у загальному вигляді. Захист національних інтересів 

України у сфері прикордонної безпеки здійснюють підрозділи та органи Державної 

прикордонної служби України (ДПСУ), які для забезпечення оперативності та мобільності при 

виконанні оперативно-службових  та бойових завдань використовують сучасні транспортні 

засоби (ТЗ) та спеціальну техніку різної модифікації [1].  

В процесі їх експлуатації, як у повсякденних умовах так і в умовах особливого періоду, 

досить актуальною постає проблематика щодо якісної та умілої організації експлуатаційного 

процесу ТЗ, що необхідна для успішного вирішення завдань з автотехнічного забезпечення 

оперативно-службової діяльності підрозділів та органів ДПСУ [2]. 

Метою даної статті є розкриття послідовності й специфіки з розробки та процедури 

експериментальної реалізації прототипу інформаційної системи управління експлуатацією ТЗ 

військового призначення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження процесу інформаційного 

забезпечення експлуатаційного процесу ТЗ при обґрунтуванні відповідних вимог із 

забезпечення його безпечного протікання з часом, здійснювалось в наукових працях таких 

відомих вчених, як Говорущенко Н.Я., Васільєв В.І., Русаков В.З. та інших [3-4].  

Проте дані роботи не враховували специфіки використання ТЗ в екстремальних та 

автономних умовах несення прикордонної служби, а також не враховувались можливості 

сучасних бортових засобів технічного діагностики сучасних ТЗ нового покоління, якими у 

достатній кількості оснащені підрозділи та органи ДПСУ. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Розроблена та висвітлена автором в 

матеріалах [5] інфологічна модель інформаційного забезпечення процесу експлуатації ТЗ із 

дотримання безпечних умов її протікання, потребує перевірки на валідність та верифікацію 

відповідно до специфіки експлуатаційного процесу ТЗ військового призначення в органах 

ДПСУ. 

Для доведення валідності запропонованої інформаційної системи, яка ґрунтується на базі 

методу інформаційного забезпечення та розробленої інфологічної моделі проведемо розробку 

прототипної реалізації у вигляді програмного продукту, наявність якого доводитиме 

адекватність застосування моделі в реальному процесі управління експлуатацією ТЗ 

військового призначення в лінійному прикордонному загоні. 

Для прототипу програмного забезпечення використано штатний склад парку ТЗ 

Одеського прикордонного загону. На підставі отриманої інформації про чисельність, склад, 

марочність парку ТЗ даного прикордонного загону, а також інформації про склад основних 
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підрозділів, водіїв та експлуатацію ТЗ упродовж певного терміну (до 2…3 місяців) створено 

відповідну базу даних [5]. 

Відповідно до структури розробленої інфологічної моделі, взаємозв’язок між основними 

інформаційними таблицями (див. рис.1) представляє собою певне інформаційне середовище, 

яке включає основну базову інформацію, що необхідна керівнику інженерно-технічного 

відділу прикордонного загону для того, щоб упевнено володіти предметною областю, яка 

пов’язана з грамотним та чітким управлінням експлуатаційним процесом ТЗ в досить складній 

структурі прикордонного загону. 

 

 
Рис. 1. Структура взаємозв’язків між основними інформаційними таблицями розробленої 

інфологічної моделі 

 

При цьому основним завданням залишається автотехнічне забезпечення оперативно-

службової діяльності підрозділів охорони кордону.  

На базі розробленої інфологічної моделі створено відповідну базу даних, яка містить 

інформацію про предметну область експлуатаційного процесу ТЗ в лінійному прикордонному 

загоні. 
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Прототипне програмне забезпечення реалізує доступ до цієї бази даних та управління 

даними в ній за допомогою відповідних програмних засобів, використовуючи SQL-запити. 

Далі розглянемо основні форми та звіти, запити для їх формування та призначення у 

процесі автоматизованого управління функціями персоналу ООДК. 

Першою представлена «Відомість-вибірка про марку, модель, тип, номер ТЗ, тип 

палива» (рис. 2).  

 

 

 

Рис. 2. Скріншот «Відомості вибірки про марку, модель, тип, номер ТЗ, тип палива» 

За допомогою зазначеної відомості можливо отримати вичерпну інформацію про кожний 

ТЗ, який стоїть на балансі прикордонного загону і коли він був введений в експлуатацію. 

Наступним документом представлена «Відомість вибірка про комплектність та 

технічний стан ТЗ» (див. рис. 3). За допомогою зазначеної відомості можливо отримати не 

тільки інформацію про конкретний ТЗ, але й інформацію проте, за яким підрозділом і водієм 

закріплений даний ТЗ, а також в якому технічному стані він знаходиться на даному етапі 

експлуатації. 

Наступний документ є оперативним документом і включає перелік дорожніх листів на ті 

ТЗ, які виходили в рейс. Оперативно-інформаційна таблиця «Дорожні листи» відображена на 

рис. 4.  

За допомогою зазначеної таблиці можливо отримати вичерпну інформацію про 

специфіку використання ТЗ протягом звітного періоду, їх добовий пробіг, а також  інформацію 

про витрату пального за один рейс. 
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Рис. 3. Скріншот «Відомості вибірки про комплектність та  

технічний стан ТЗ» 

 

Крім того, в документі відслідковується мета використання ТЗ, тобто вказується зміст 

оперативно-службових завдань, що вирішувались за допомогою даного ТЗ, та інформація про 

водіїв, які керували ТЗ, і відповідно до наказу про закріплення, несуть відповідальність за 

використання даних ТЗ. 

Наступний документ є також оперативним документом і представляє собою зведену 

«Відомість вибірку про витрату моторесурсу за обраний період» (див. рис. 5). 

За допомогою зазначеної таблиці можливо отримати вичерпну інформацію про витрату 

моторесурсу кожного конкретного ТЗ за певний звітній період, а також визначитись із 

підрозділами, які не використали або перевищили ті норми витрати моторесурсу, що 

визначаються окремими наказами за прикордонних загін на поточний місяць. 
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Рис. 4. Скріншот інформаційної таблиці «Дорожні листи» 

 

Остання таблиця заслуговує особливої уваги, тому що вона може видавати інформацію 

за певний звітний період, який складає від однієї доби до 6 місяців, з урахуванням дії дорожніх 

листів, як у штабі прикордонного загону, так і на відділ прикордонної служби (ВПС).  

Це дає змогу отримати вибірку інформації про витрату моторесурсу як окремого ТЗ так 

і декількох одиниць, що використовувались протягом певного проміжку часу. Отримана 

інформація лягає в основу складання звітів про фактичний пробіг техніки за певний період, 

витрату моторесурсу, наявний технічний стан на моменти виходу в рейс та повернення, а 

також детальну інформацію про характер використання ТЗ при виконанні оперативно-

службового або бойового завдання на кордоні. 
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Рис. 5. Скріншот «Відомості вибірки про витрату моторесурсу за обраний період» 

Вище зазначені звіти формуються за допомогою п’ятьох основних SQL-запитів та 

певних функцій, описаних мовою php. 

1. SQL - запит на вибірку даних про всі ТЗ (відсортовано за штатними підрозділами): 

SELECT  

  t0.id AS id_1,  

  t0.fuel_type AS fuel_type_2,  

  t0.number AS number_3,  

  t0.vin AS vin_4,  

  t0.year AS year_5,  

  t0.engineCapacity AS engineCapacity_6,  

  t0.techTicketNumber AS techTicketNumber_7,  

  t0.usage_group AS usage_group_8,  

  t0.model_id AS model_id_9,  

  t0.color_id AS color_id_10,  

  t0.usage_type_id AS usage_type_id_11,  

  t0.department_id AS department_id_12,  

  t0.configuration_id AS configuration_id_13,  

  t0.state_id AS state_id_14,  

  t0.responsible_id AS responsible_id_15  

FROM  
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  vehicle t0  

ORDER BY  

  t0.department_id ASC 

2. SQL-запит на вибірку даних про всі дорожні листи: 

SELECT  

  t0.id AS id_1,  

  t0.docNumber AS docNumber_2,  

  t0.docDate AS docDate_3,  

  t0.expireDate AS expireDate_4,  

  t0.odoStart AS odoStart_5,  

  t0.odoEnd AS odoEnd_6,  

  t0.odoDiff AS odoDiff_7,  

  t0.fuelAmount AS fuelAmount_8,  

  t0.vehicle_id AS vehicle_id_9,  

  t0.fuel_id AS fuel_id_10,  

  t0.driver_id AS driver_id_11,  

  t0.reason_id AS reason_id_12  

FROM  

  waybill t0  

ORDER BY  

  t0.expireDate ASC 

 

3. SQL-запит на вибірку даних за одним ТЗ: 

SELECT  

  t0.id AS id_1,  

  t0.fuel_type AS fuel_type_2,  

  t0.number AS number_3,  

  t0.vin AS vin_4,  

  t0.year AS year_5,  

  t0.engineCapacity AS engineCapacity_6,  

  t0.techTicketNumber AS techTicketNumber_7,  

  t0.usage_group AS usage_group_8,  

  t0.model_id AS model_id_9,  
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  t0.color_id AS color_id_10,  

  t0.usage_type_id AS usage_type_id_11,  

  t0.department_id AS department_id_12,  

  t0.configuration_id AS configuration_id_13,  

  t0.state_id AS state_id_14,  

  t0.responsible_id AS responsible_id_15  

FROM  

  vehicle t0  

WHERE  

  t0.id = ? 

 

4. SQL-запит на вибірку даних про дорожні листи за одним ТЗ: 

SELECT  

  t0.id AS id_1,  

  t0.docNumber AS docNumber_2,  

  t0.docDate AS docDate_3,  

  t0.expireDate AS expireDate_4,  

  t0.odoStart AS odoStart_5,  

  t0.odoEnd AS odoEnd_6,  

  t0.odoDiff AS odoDiff_7,  

  t0.fuelAmount AS fuelAmount_8,  

  t0.vehicle_id AS vehicle_id_9,  

  t0.fuel_id AS fuel_id_10,  

  t0.driver_id AS driver_id_11,  

  t0.reason_id AS reason_id_12  

FROM  

  waybill t0  

WHERE  

  t0.vehicle_id = ? 
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5. Група SQL-запитів на вибірку даних із довідкових таблиць на прикладі вибірки 

моделей ТЗ:  

SELECT  

  t0.id AS id_1,  

  t0.name AS name_2,  

  t0.vehicle_type AS vehicle_type_3,  

  t0.vendor_id AS vendor_id_4  

FROM  

  vehicle_model t0  

WHERE  

  t0.id = ? 

 

Програмний продукт розроблено, використовуючи наступні технології: 

мову програмування php; 

систему керування базами даних MySQL; 

мову гіпертекстової розмітки документів html. 

Розглянемо порядок отримання та оперування інформацією. 

1. Маючи доступ на відповідний рівень підпорядкованості, за допомогою 

індивідуального логіну та паролю, керівник інженерно-технічного відділу входить в інтерфейс 

програмного забезпечення (прототип розміщено за посиланням http://base.dev.softerix.com/).  

2. Далі, входить у розділ «Звіти» і в залежності від потреби, вибирає необхідну 

інформаційну таблицю, наприклад основну «Відомість вибірка про марку, модель, тип, номер 

ТЗ, тип палива» (див. рис. 2). Крім цієї таблиці у «Звітах» представлена іще довідкова 

інформація у вигляді «Відомості вибірки про комплектність та технічний стан ТЗ» (див. 

рис. 3), а також оперативні дані у вигляді «Дорожніх листків» (див. рис. 4) та «Відомість 

вибірка про витрату моторесурсу за обраний період» (див.рис. 5).  

3. Користуючись даними вище зазначених таблиць, керівник інженерно-технічного 

відділу отримує: 

досить потужний обсяг інформації, наявність якої дозволяє йому приймати доцільні 

управлінські рішення в короткий термін; 

можливість узагальнювати наявну інформацію для складання звітів у вищі інстанції; 

спроможність здійснювати оперативний контроль за експлуатаційним процесом в 

цілому та діями підлеглих за окремими його елементами. 

3. В правому куті інтерфейсу розміщено розділ «Управління», який містить функціонал 

з додавання та редагування основних інформаційних даних. На етапі прототипу в даний розділ 

закладено дві базові функції, для розробленої моделі: «Додати ТЗ» (див.рис. 6) та «Додати 

дорожній лист» (див.рис. 7). 

http://base.dev.softerix.com/
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Рис. 6 . Скріншот «Введення даних по транспортному засобу» 

4. Натиснувши на пункт «Додати ТЗ» викликаємо появу інформаційного блоку, що 

дозволяє керівнику включати додаткові ТЗ у наявний перелік даних, тобто доповнювати їх. 

Слід зазначити, що інформацію за збереженими раніше ТЗ, можливо відредагувати за 

допомогою цієї ж форми, якщо перейти до неї зі звіту «Відомість вибірка про марку, модель, 

тип, номер ТЗ, тип палива» (див.рис. 2) за посиланням через номер шасі ТЗ. 

5. Інформаційний блок, що представлений на рисунку 7 включає в себе можливість 

додавати до бази даних нові та вносити правки в існуючі дорожні листи (при визначенні 

окремих помилок в них).Вище зазначений експериментальний прототип також дозволяє 

здійснювати перекриття ТЗ, які вийшли з ладу, за рахунок наявного резерву техніки 

прикордонного загону та маючи перед собою загальну картину його експлуатаційного 

процесу, визначати пріоритетні завдання, виходячи з оперативної обстановки, напрямку 

зосередження основних зусиль та можливостей підрозділів охорони кордону. 

 

Рис. 7. Скріншот «Введення даних за дорожнім листом» 

Висновок. Таким чином, розроблена експериментальна реалізація прототипу 

інформаційної системи управління експлуатацією ТЗ військового призначення дозволяє 
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досить просто та оперативно справлятись із досить потужним за обсягом інформаційним 

потоком даних про наявність, технічний стан, рух та витрату моторесурсу ТЗ прикордонного 

загону, а також упродовж невеликого проміжку часу приймати керівникам обґрунтовані 

рішення. Відповідно, це підтверджує валідність прототипної реалізації розробленим раніше 

удосконаленому методу інформаційного забезпечення та інфологічній моделі інформаційного 

забезпечення експлуатаційного процесу ТЗ. 

Напрямки подальших досліджень. Подальші дослідження дозволять накопичувати 

значний обсяг інформації для створення єдиної бази даних про ТЗ та їх технічний стан, а також 

накопичити та систематизувати статистичні дані про відмови та непередбачувані виходи з 

ладу ТЗ, можливі дорожньо-транспортні пригоди. Це дасть можливість розв’язати завдання 

прогнозування виникнення небезпечних несправностей, що вплине на їх запобігання або 

дозволить принаймні їх мінімізувати та створити умови для забезпечення безпеки 

експлуатаційного процесу упродовж максимально можливого терміну. 
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д.т.н., доц. Сивак В.А. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОТОТИПА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ВОЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

 

В данной статье раскрыта специфика разработки и процедуры экспериментальной 

реализации прототипа информационной системы управления эксплуатацией транспортных 

средств военного назначения, которую предлагается внедрить в оперативно-служебную 

деятельность инженерно-технических подразделений органов охраны государственной границы. 

Данная экспериментальная реализация прототипа информационной системы управления 

эксплуатацией транспортных средств военного назначения позволяет достаточно просто и 

оперативно справляться с мощным по объему информационным потоком данных о наличии, 

техническом состоянии, движении и расходе моторесурса транспортных средств пограничного 

отряда, а также в течение небольшого промежутка времени принимать руководителям вполне 

обоснованные решения. 

Ключевые слова: информационная система управления, эксплуатация, транспортные 

средства. 

 

 Ph.D. Sivak V.A. 

EXPERIMENTAL IMPLEMENTATION OF A PROTOTYPE INFORMATION SYSTEM FOR 

OPERATION MANAGEMENT OF VEHICLES FOR MILITARY USE 

 

The protection of national interests of Ukraine in the sphere of border security is undertaken by units 

of the State border service of Ukraine. They use modern vehicles and special equipment of various 

modifications for ensuring efficiency and mobility while performing operational and service, and combat 

tasks. In the course of their operation, both in everyday conditions and in the conditions of the special 

period, issues regarding quality and skillful organization of maintenance process of vehicles become very 

topical  

The purpose of this article is to reveal the sequence and specifics of the design and experimental 

implementation procedure of prototype information system for operation management of vehicles for 

military use. It is suggested to introduce into operational and service activities of the engineering units of 

the state border guard protection.  

For the proof of the validity of the developed information system based on the method of information 

provision and developed infological model, a prototype implementation in the form of a software product is 

presented, which proves the adequacy of this model in a real process operation management of vehicles for 

military use in border guard detachment. 

This experimental implementation of prototype information system for operation management of 

vehicles for military use allows to simply and quickly cope with a high volume of information flow on the 

availability, technical condition, movement and their motor operating time; as well as gives possibility for 

commanding staff to make well-grounded decisions in a short period of time. 

Keywords: management information system, operation, vehicles. 
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УДК 004.051:004.056.5-048.35                    к.т.н., доц. Стрельбіцький М.А. (НАДПСУ) 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА СТАДІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

 
У сучасних умовах кількість загроз інформації постійно зростає. Це впливає на 

ефективність функціонування правоохоронних органів. З метою запобігання реалізації зазначених 

загроз керівництво прикордонної служби адаптує всі складові відомства до вимог сьогодення. Це 

вимагає здійснювати модернізацію інформаційно-телекомунікаційних систем та їх систем 

захисту інформації. Зазначені системи являють собою складні організаційно-технологічні 

структури. Вищенаведене вимагає адаптації існуючих підходів до оцінювання ефективності 

систем захисту інформації в інтегрованій інформаційно-телекомунікаційній системі на стадії 

модернізації. 

Проведений аналіз поняття захисту інформації показав, що в наведеному визначенні 

комплексна система захисту інформації розглядається ізольовано від зовнішнього середовища. В 

дослідженнях інших авторів поняття зовнішнього середовища розглядається тільки як джерело 

загроз. Такий підхід має раціональне підґрунтя, так як позитивний вплив не призводить до 

зниження якості функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи. В статті 

пропонується розглядати зовнішнє середовище як складову яка здійснює неконтрольований вплив 

на функціонування системи. Крім того, наведено визначення поняття зовнішнього середовища як 

сукупність об’єктів, що не входять до системи захисту інформації та безпосередньо не 

приймають участь в процесі захисту інформації, але здійснюють вплив на досягнення мети 

захисту інформації.  

Вищенаведені дослідження дозволили сформувати узагальнену структуру функціонування 

системи захисту інформації. Аналіз цієї структури показав, що вплив дестабілізуючих факторів 

на процес захисту інформації здійснюється опосередковано через умови застосування системи. 

Керуюча система з метою дотримання заданого (нормативного) рівня захисту має можливість 

визначати допустимі умови застосування. Під умовами застосування системи захисту 

інформації розуміється сукупність факторів організаційно-ситуаційного характеру, які 

впливають на ситуацію в якій система виконує свої завдання та визначає допустимі результати 

виконання завдань функціонального характеру. 

Функціонування системи захисту інформації описується багатовимірним векторним 

показником. При оцінюванні якості системи необхідно визначити сукупність критеріїв які 

належать класу критеріїв придатності. Таким чином, якщо показники якості системи 

належать множині допустимих значень, то система захисту інформації придатна до 

використання за призначенням та виконує свої функції. 

В результаті проведених досліджень показано, що вектор показників якості 

функціонування системи захисту інформації складається з чотирьох складових показників: 

цілісності, конфіденційності, доступності, спостереженості. Зазначимо, що компоненти 

зазначеного вектору являються кількісними характеристиками кількісних результатів самого 

процесу захисту інформації. Будемо вважати, що їх якісна характеристика завчасно 

забезпечується ще до початку експлуатації системи захисту інформації. 

В загальному випадку на характеристики системи захисту інформації діє множина 

випадкових факторів, що визначає зазначені величини як випадкові. Разом із тим, апріорі 

випадковими є значення множини допустимих значень показника якості. Це пов’язано з тим, що 

завчасно невідомо, які повинні бути результати роботи системи захисту інформації, щоб 

забезпечити необхідний рівень захисту. Окремі дослідження при визначенні умов застосування та 

функціонування системи приймають припущення про найгірший їх варіант (з точки зору захисту 

інформації). Зазначене припущення призводить до неправомірно великих витрат ресурсів. В 

результаті проведених досліджень визначено, що показником ефективності системи захисту 

інформації є ймовірність належності значень випадкового вектору показників якості системи 

випадковій множині допустимих значень. 

В статті сформульовані семантичні аспекти оцінювання ефективності системи захисту 

інформації, наведена узагальнена структура її функціонування в інформаційно-

телекомунікаційних системах на стадії модернізації. Це дозволило обґрунтувати поняття 

ефективності захисту інформації, як властивості цілеспрямованого процесу, що 
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характеризується ступенем досягнення мети системи захисту. Дане поняття носить 

стохастичний характер та залежить від сукупності зовнішніх та внутрішніх чинників. Таким 

чином, значення ймовірності знаходження показників якості системи захисту інформації в 

допустимих межах є показником ефективності процесу захисту інформації. На підставі 

розробленого показника сформовано критерій придатності системи. 

Ключові слова: показник ефективності, система захисту інформації, модернізація 

 

Постановка проблеми. Забезпечення безпеки державних інформаційних ресурсів в 

умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій вимагає наявності високоефективних 

систем захисту інформації. Зазначені системи являють собою складні організаційно-

технологічні структури, створення яких вимагає вирішення комплексу системних задач. В 

процесі розвитку інформаційних технологій і зростанням значущості технічних засобів зв'язку 

інформація піддається все більшій кількості загроз, які за умови їх реалізації можуть призвести 

до збитків національного масштабу. У цих умовах ефективність функціонування 

правоохоронних органів в значній мірі залежить від можливості системи захисту інформації 

запобігти реалізації загроз. Це особливо актуально для прикордонного відомства, яке в значній 

мірі пов'язано з особливостями організації захисту державного кордону України, процесу 

пропуску через державний кордон осіб і транспортних засобів та вантажів, специфікою 

функціонування на адміністративній межі та на лінії розмежування в зоні проведення 

антитерористичної операції.  

Функціонування Державної прикордонної служби України (ДПСУ) здійснюється в 

умовах складної та динамічної ситуації. З метою вирішення в цих умовах завдань 

керівництвом прикордонної служби здійснюється адаптація організаційно-штатної структури 

до викликів сьогодення, провадиться раціоналізація логістичних процесів, вдосконалення 

матеріально-технічного забезпечення, зокрема модернізація інформаційно-

телекомунікаційних систем (ІТС). Вищенаведене вимагає адаптації існуючих підходів до 

оцінювання ефективності систем захисту інформації на стадії модернізації інтегрованої 

інформаційно-телекомунікаційної системи (ІІТС) прикордонного відомства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Впровадження та обслуговування систем 

захисту інформації потребує значних витрат ресурсів. Як показали аналогічні дослідження, що 

були проведені в цивільних організаціях витрати коштів на захист інформації досягають 20-

30 % усього бюджету на інформаційні технології [1]. Разом із тим, модернізація основних 

засобів інформаційно-телекомунікаційних системах вимагає також і модернізацію її системи 

захисту. У цих умовах актуальною є проблема аналізу ефективності функціонування систем 

спрямованих на забезпечення інформаційної безпеки.  

Над розв’язанням зазначеної проблеми у сфері оцінювання ефективності СЗІ працюють 

Архипов О.Є., Архипова С. А., Бородавко І.Т., Ворожко В.П., Голубничий О.Г., 

Конахович Г.Ф., Корченко А.Г., Носок С.А., Потапов В.Г., Пузиренко О.Ю., Риндюк В.А. [2-

7]. Разом із тим, на теперішній момент залишаються дискусійними методологічні підходи до 

оцінювання ефективності систем захисту інформації.  

Метою статті є розробка семантичних аспектів оцінювання ефективності процесу 

захисту інформації та на їх основі обґрунтування показника ефективності системи захисту 

інформації інформаційно-телекомунікаційних систем на стадії модернізації. 

Основний матеріал. У відповідності до [8] захист інформації в ІІТС це діяльність, 

спрямована на запобігання несанкціонованим діям щодо інформації в системі. Дане 

визначення дозволяє сформулювати поняття захисту інформації як цілеспрямований процес з 

єдиною (що є принциповим) метою – недопущення несанкціонованих дій стосовно інформації 

під час всього життєвого циклу ІІТС. Закон України "Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах" дає визначення комплексної системи захисту інформації 

(КСЗІ) як взаємопов'язаної сукупності організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів 

і методів захисту інформації. Варто зазначити, що у наведеному визначенні КСЗІ 

розглядається ізольовано від зовнішнього середовища, а саме від умов функціонування та 
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умов застосування системи. 

У роботах [9-11] використовується поняття зовнішнього середовища, як основної умови 

забезпечення функціонування ІТС, якість якої залежить не тільки від ступеня захисту 

інформації яка циркулює в ній, а й від здатності запобігання негативного впливу зовнішнього 

середовища та шкідливого програмного забезпечення. В основному всі автори, які 

розглядають в своїх роботах поняття «зовнішнє середовище» оцінюють тільки його 

негативний вплив на якість функціонування системи. Зовнішнє середовище розглядається як 

джерело загроз інформації: діяльність організацій (окремих осіб), вплив стихійного лиха, 

тощо. Такий підхід до розгляду зазначеного поняття має раціональне підґрунтя, а саме 

розгляду тільки негативного впливу, так як позитивний не призводить до зниження якості 

функціонування ІТС в цілому. Разом із тим, зовнішнє середовище може здійснювати і 

позитивний вплив на функціонування СЗІ або компенсувати окремі негативні дії. В рамках 

такого підходу зовнішнє середовище ІТС розглядається не тільки з негативної сторони, а як 

неконтрольований вплив на функціонування системи в цілому. 

Дамо визначення поняття "навколишнє середовище" в рамках терміну "захист 

інформації", а саме як сукупність об’єктів, які не входять в СЗІ (КСЗІ) та безпосередньо не 

приймають участь в процесі захисту інформації, але здійснюють вплив на досягнення мети 

захисту інформації. В подальшому поняття "навколишнє середовище" будемо розуміти як 

сукупність умов функціонування та умов застосування системи захисту інформації. 

В загальному, функціонування системи захисту інформації можна представити як 

складну людино-машинну (ергатичну) систему з множиною можливих станів яка взаємодіє із 

зовнішнім середовищем та оперує власними ресурсами із завданням досягнення мети (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Узагальнена структура функціонування СЗІ 

 

По відношенню до ІТС «зовнішнім середовищем» вважаються умови застосування 

системи на які діють різного типу дестабілізуючі фактори об’єктивного характеру, а також 

керуюча система та процес модернізації розробником. 

Керуюча система (розпорядник ІІТС) безпосередньо не входить до складу СЗІ як 
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підсистеми ІТС, але здійснює безпосередній вплив на наявність ресурсів системи, визначає 

умови застосування та, через орган керування, умови функціонування ІІТС. Наприклад, у 

прикордонному відомстві розпорядником ІТС є Адміністрація ДПС України. При створенні 

ІТС визначаються технічні умови розгортання зазначеної системи, розпорядником 

виділяються ресурси на її створення. Реалізуючи розпорядчу функцію Адміністрація через 

відповідні керівні документи формує порядок застосування СЗІ в органах охорони державного 

кордону. Наявність зворотного зв’язку, через оцінку ефективності СЗІ дозволяє Адміністрації 

здійснювати корегування умов функціонування та застосування системи в цілому. При потребі 

модернізації існуючої системи розпорядник системи надсилає розробнику технічне завдання 

на модернізацію системи. Розробник, в свою чергу, отримавши завдання на модернізацію 

системи враховує умови застосування та здійснює зміни в системі, в тому числі стосовно СЗІ.  

Таким чином, модернізація складових ІІТС приводить до зміни показника ефективності 

процесу захисту інформації, який після її оцінки порівнюється з нормативним значенням та на 

цій підставі приймається рішення керуючою системою щодо запровадження внесених змін, 

зміни умов функціонування системи чи визначення допустимих умов застосування ІІТС або 

регулювання ресурсів, які виділяються на процес ЗІ з метою дотримання відповідності 

показника ефективності захисту інформації заданому критерію. Такий підхід передбачає 

вирішення зворотної задачі оцінювання ефективності СЗІ, а саме задачу синтезу СЗІ при 

заданих умовах застосування та функціонування. Вищенаведене вимагає використання інших 

критеріїв: переваги та оптимальності, що виходить за межі статті. 

На систему захисту інформації в ІТС впливають: орган керування, який визначає умови 

функціонування ІТС та СЗІ, зокрема; наявний ресурс, що забезпечує функціонування СЗІ та 

визначає умови функціонування ІТС в цілому. Безпосередньо на сам процес захисту 

впливають умови функціонування (внутрішній фактор) та умови застосування (зовнішній 

фактор), структура та організація СЗІ, орган керування.  

Аналіз узагальненої структури функціонування показав, що вплив дестабілізуючих 

факторів на процес захисту інформації здійснюється опосередковано через умови 

застосування системи. Керуюча система з метою дотримання заданого (нормативного) рівня 

захисту має можливість визначати допустимі умови застосування. 

Під умовами функціонування СЗІ будемо розуміти сукупність факторів, які впливають 

на характеристики СЗІ (стабільність, надійність, відновлюваність, керованість, тощо). До умов 

функціонування віднесемо також природні та техногенні умови в яких функціонує система, 

способи її застосування (постійний, періодичний), структуру та організацію СЗІ, кількість та 

якість ресурсів. У якості прикладу умов функціонування СЗІ наведемо мобільний програмно-

технічний комплекс автоматизації прикордонного контролю який базується на автомобілі та 

застосовується відповідно до рішення начальника органу охорони кордону на різних ділянках 

відповідальності та в різний період. Таким чином, умови функціонування такого комплексу є 

різними (погодні умови, спосіб електроживлення, наявність каналів зв’язку, тощо), спосіб 

застосування – періодичний. 

Умови застосування СЗІ – сукупність факторів організаційно-ситуаційного характеру, 

які впливають на ситуацію в якій СЗІ виконує свої завдання та визначає допустимі результати 

виконання завдань функціонального характеру. До умов застосування ІТС ДПСУ відноситься 

оперативно-стратегічна обстановка, як некерований фактор, що визначається дійсним 

розвитком прикордонного відомства так і впливом ризиків та загроз його розвитку. Крім того, 

стратегія майбутнього використання ІТС визначає основний характер їх цільового 

застосування. Зазначені фактори за своєю суттю є випадковими, тобто до моменту запуску в 

експлуатацію ІТС (або після модернізації) їх значення невідомі. Це призводить до 

неможливості отримання розрахункового значення показника ефективності. Тому, з метою 

усунення цієї невизначеності необхідно визначити ймовірнісні характеристики всіх 

випадкових факторів 

Відповідно до визначення, поняття "захист інформації" можна розглядати як сукупність 

(послідовність) узгоджених дій протягом певного часу які спрямовані на досягнення мети 
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цього процесу. При оцінці ефективності необхідно звернути увагу на те, що це властивість 

процесу, а не самої системи. Тому в подальшому під поняттям ефективності захисту 

інформації будемо розуміти комплексну властивість цілеспрямованого процесу, який 

характеризується ступенем досягнення мети, а саме захисту інформації. 

При оцінюванні якості СЗІ, яка описується n-вимірним векторним показником 
n

Y  

необхідно визначити сукупність критеріїв, які належать класу критеріїв придатності  G , 

математичне формулювання якого має вигляд [12]: 

   A
nn

YYG : , (1) 

де n
Y  - показник якості СЗІ; 

 A
n

Y  - множина допустимих значень показника якості СЗІ. 

Таким чином, СЗІ для якої виконується умова (1) придатна до використання за 

призначенням та виконує свої функції. 

Серед множини властивостей системи захисту інформації істотними є ті, які визначають 

якість процесу захисту інформації. Структурою критеріїв захищеності інформації [13] 

визначені функціональні критерії які описують вимоги до послуг, що забезпечують захист від 

загроз одного із чотирьох основних типів: конфіденційності, цілісності, доступності, 

спостереженості, що визначає множину типів показників якості СЗІ (властивостей 

інформації): 

 

  uacip ,,, , (2) 

де i  – цілісність (integrity); 
c  – конфіденційність (confidentiality); 
a  – доступність (availability); 
u  – спостереженість (accountability). 

Разом із тим, в процесі захисту інформації витрачаються ресурси задля підтримання 

функціонування СЗІ на заданому рівні ефективності. Таким чином, СЗІ в будь-який момент 

часу можна охарактеризувати трійкою властивостей:  

результативністю – властивістю системи забезпечити захист інформації; 

ресурсоємністю, яка характеризується витратою ресурсів системи (матеріально-

технічних, часових, енергетичних, фінансових, людських тощо); 

оперативністю – властивістю системи здійснювати захист інформацій протягом 

зазначеного терміну часу. 

Із зазначеного вище можна зробити висновок, що якість захисту інформації не може бути 

охарактеризована окремими властивостями, а визначається тільки їх сукупністю, тобто 

трійкою властивостей. 

Введемо позначення зазначених властивостей: 

1n
V  – показник результативності захисту інформації; 

2n
R  – показник витрат ресурсів; 

3n
T  – показник часу. 

Тоді, показником якості СЗІ буде n–вимірний вектор, котрий містить три групи 

властивостей: 
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TRVY  , (3) 

де 
321 nnnn  . 

 

Всередині груп можливо згортання часткових показників шляхом введення узагальнених 

показників. Так, в більшості випадків витрати ресурсів можна привести до витрат коштів, тоді 
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(3) прийме вигляд: 

 

 ;;,,, rvvvvY uaci , (4) 

де iv  – показник цілісності; 

cv  – показник конфіденційності; 

av  – показник доступності; 

uv  – показник спостереженості; 





Rr

i

i

rr  - показник витрат ресурсів; 

  – показник часу. 

 

Разом із тим необхідно врахувати, при згортанні різнорідних показників узагальнений 

показник губить фізичний сенс, тому при багатокритеріальному аналізі коректним є згортання 

показників тільки всередині груп показників результатів. Згортання показників якості 

функціонування систем із різних груп є недопустимим. 

Фізичний сенс показників результативності захисту інформації полягають у визначенні 

часу, протягом якого властивість інформації не буде порушена. 

Фізичний сенс показника часу полягає у визначенні часу роботи всіх засобів 

забезпечення захисту при якому забезпечується нормативний рівень їх функціонування. З 

точки зору надійності це напрацювання до відмови та описується відомими функціональними 

залежностями теорії надійності. Даний показник являється складовим у формуванні 

показників результативності захисту інформації та може бути згорнутий в них. 

Аналогічно, показник витрат ресурсів також залежить від часу функціонування системи. 

Разом із тим, розгортання об’єкта інформаційної діяльності (ОІД) передбачає витрату певних 

ресурсів та при їх відсутності або недостатній кількості дозвіл на функціонування ОІД не 

надається. Таким чином, даний показник не потребує дослідження і може бути виключений із 

вектору показників якості СЗІ та враховуватись окремо при порівнянні двох систем з 

однаковими значеннями показника якості.  

Враховуючи вищенаведене, вектор показників якості функціонування СЗІ (4) прийме 

вигляд: 

 

 uaci vvvvY ,,, . (5) 

 

Варто зазначити, що компоненти вектору Y  являються кількісними характеристиками 

кількісних результатів самого процесу захисту інформації. Будемо вважати, що їх якісна 

характеристика завчасно забезпечується ще до початку експлуатації СЗІ. Аналогічне 

зауваження застосуємо до якісної характеристики ресурсного забезпечення. 

Система захисту інформації, як взаємопов'язана сукупність організаційних та інженерно-

технічних заходів, засобів і методів захисту [8] повинна мати властивості системи, а не бути 

просто сукупністю певних засобів. Крім того, системний підхід повинен застосовуватись на 

всіх етапах життєвого циклу – від підготовки технічного завдання до експлуатації СЗІ. 

Зазначимо, що система такого типу повинна мати чітке призначення, причому чим 

конкретніше сформульована мета системи, тим адекватніше буде її описувати показник 

ефективності. Складність формулювання мети СЗІ ІІТС полягає у її значній розосередженості 

та багатофункціональності, причому кожна із підсистем постійно підлягає модернізації. При 

такому підході значущість властивостей окремих елементів СЗІ зменшується, а 

загальносистемні завдання, такі як визначення раціональної структури і режимів 

функціонування, організація взаємодії між складовими системи, вплив умов застосування та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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функціонування системи збільшується. Системне об’єднання складових СЗІ створюють ефект 

емержентності, тобто появи властивостей які не притаманні жодному елементу окремо. 

Наочно, що аналіз ефективності функціонування СЗІ вимагає формування та вирішення 

завдання кількісного оцінювання характеристик системи. Зазначені дані, які отримані або 

математичним моделюванням, або експериментальним шляхом повинні описувати 

властивості системи, основним з яких є ефективність функціонування СЗІ. Дана властивість 

системи агрегує в собі інші системні властивості, такі як надійність, керованість, 

оперативність відновлення після збоїв, тощо. Разом із тим, кількісна оцінка ефективності 

дозволяє здійснити порівняння системи при експлуатації в різних умовах та визначити 

допустимі межі експлуатаційних умов, при яких дотримується нормативне значення 

показника захисту інформації. 

В більшості випадків при проектуванні СЗІ застосовують емпірично-інтуїтивний підхід, 

що наглядно показано в оцінюванні рівня безпеки інформаційних систем, коли оперують 

нечіткими поняттями, наприклад «достатньо захищений» [14]. Нечітке визначення у 

відношенні до інформаційної безпеки пов’язане з нечіткою постановкою завдання, вимог до 

захисту в умовах стохастичних впливів дестабілізуючих факторів. Як правило, це пояснюється 

тим, що СЗІ проектується після розробки основного функціоналу ІТС та не є складовою 

системи на стадії проектування. 

Для оцінювання ефективності функціонування системи захисту інформації необхідно 

розробити показник ефективності процесу захисту інформації, який повинен відповідати 

основним вимогам [12]: показовість (адекватність), критичність (чутливість), комплексність 

(повнота), стохастичність, простота. 

На показники результативності СЗІ впливають зовнішні та внутрішні фактори, які 

визначаються середовищем її функціонування. 

Кожна з компонент вектору Y  залежить від характеристик СЗІ та її організації, умов 

функціонування та умов застосування системи.  

  2121 ,,, BBAAYY  , (6) 

де 1A  - характеристики СЗІ; 

2A  - характеристики організації процесу ЗІ; 

1B  - характеристики умов функціонування ЗСІ 

2B  - характеристики умов застосування ЗСІ. 

У свою чергу, компоненти вектору AY  допустимих значень теж залежать від умов 

застосування системи і визначаються керуючою системою. 

  2BYY AA  . (7) 

У загальному випадку на характеристики СЗІ, її організації, умови функціонування та 

застосування СЗІ діє множина випадкових факторів, що визначає зазначені величини як 

випадковими. Разом із тим, апріорі випадковими є і допустимі значення вектору AY , який 

залежить від умов застосування системи, так як завчасно невідомо, які повинні бути 

результати роботи СЗІ, щоб забезпечити необхідний рівень захисту. Окремі дослідження при 

визначенні умов застосування та функціонування системи приймають припущення про 

найгірший їх варіант (з точки зору захисту інформації), тобто величини 1B  та 2B  є не 

випадковими. Зазначене припущення призводить до неправомірно великих витрат ресурсів. 

Таким чином, всі складові вектору показників якості функціонування СЗІ носять 

ймовірнісний характер, тому: 

 

  2121
ˆ,ˆ,ˆ,ˆˆ BBAAYY  , (8) 

  2
ˆˆ BYY AA  . 
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У результаті реальних умов експлуатації СЗІ критерій придатності (1) прийме вигляд: 

 

   AYYG ˆˆ:  . (9) 

 

З виразу (8) можна зробити висновок, що придатність процесу захисту інформації – 

випадкова подія, яка безпосередньо не може відображати якість процесу. Тому, 

характеристикою якості СЗІ є ймовірність випадкової події: 

   A
ДM YYPP ˆˆ . (10) 

Таким чином, ймовірність ДMP  - це показник ефективності СЗІ, який визначає ступінь 

виконання СЗІ своїх функціональних завдань. На її основі формується критерій придатності 

системи, тобто НОРМ
ДМДM PP  . 

Висновки дослідження перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

Сформульовані семантичні аспекти щодо оцінювання ефективності системи захисту 

інформації та наведена узагальнена структура її функціонування в інформаційно-

телекомунікаційних системах на стадії модернізації дозволила обґрунтувати поняття 

ефективності захисту інформації, як властивості цілеспрямованого процесу, що 

характеризується ступенем досягнення мети системи захисту. Дане поняття носить 

стохастичних характер та залежить від сукупності зовнішніх та внутрішніх чинників. Таким 

чином, значення ймовірності знаходження показників якості СЗІ в допустимих межах є 

показником ефективності процесу захисту інформації. На підставі розробленого показника 

сформовано критерій придатності системи. 

Подальшим напрямком дослідження може бути вирішення зворотної задачі оцінювання 

ефективності СЗІ, а саме синтезі СЗІ при заданих умовах застосування та функціонування. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА СТАДИИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

В современных условиях количество угроз информации постоянно растет. Это влияет на 
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эффективность функционирования правоохранительных органов. С целью предотвращения 

реализации указанных угроз руководство пограничной службы адаптирует все составляющие 

ведомства с требованиями современности. Это требует осуществлять модернизацию 

информационно-телекоммуникационных систем и их систем защиты информации. Указанные 

системы представляют собой сложные организационно-технологические структуры. 

Вышесказанное требует адаптации существующих подходов к оценке эффективности систем 

защиты информации в интегрированной информационно-телекоммуникационной системе на 

стадии модернизации. 

Проведенный анализ понятия защиты информации показал, что в приведенном 

определении комплексная система защиты информации рассматривается изолированно от 

внешней среды. В исследованиях других авторов понятие внешней среды рассматривается 

только как источник угроз. Такой подход имеет рациональное обоснование, так как 

положительное влияние не приводит к снижению качества функционирования информационно-

телекоммуникационной системы. В статье предлагается рассматривать внешнюю среду как 

составляющую, которая осуществляет неконтролируемое влияние на функционирование 

системы. Кроме того, приведено определение понятия внешней среды как совокупность объектов, 

не входящих на систему защиты информации и непосредственно не принимающих участие в 

процессе защиты информации, но оказывающие влияние на достижение цели защиты 

информации. 

Вышеприведенные исследования позволили сформировать обобщенную структуру 

функционирования системы защиты информации. Анализ этой структуры показал, что влияние 

дестабилизирующих факторов на процесс защиты информации осуществляется опосредованно 

через условия применения системы. Управляющая система с целью соблюдения заданного 

(нормативного) уровня защиты имеет возможность определять допустимые условия 

применения. Под условиями применения системы защиты информации понимается 

совокупность факторов организационно-ситуационного характера, которые влияют на 

ситуацию, в которой система выполняет свои задачи и определяет допустимые результаты 

выполнения задач функционального характера. 

Функционирование системы защиты информации описывается многомерным векторным 

показателем. При оценке качества системы необходимо определить совокупность критериев, 

принадлежащих классу критериев пригодности. Таким образом, если показатели качества 

системы принадлежат множеству допустимых значений, то система защиты информации 

пригодна к использованию по назначению и выполняет свои функции. 

В результате проведенных исследований показано, что вектор показателей качества 

функционирования системы защиты информации состоит из четырех составляющих 

показателей: целостности, конфиденциальности, доступности, наблюдательности. Отметим, 

что компоненты указанного вектора являются количественными характеристиками 

количественных результатов самого процесса защиты информации. Будем считать, что их 

качественная характеристика заблаговременно обеспечивается еще до начала эксплуатации 

системы защиты информации. 

В общем случае на характеристики системы защиты информации действует множество 

случайных факторов, определяющих указанные величины как случайные. Вместе с тем, априори 

случайными является значения множества допустимых значений показателя качества. Это 

связано с тем, что заранее неизвестно, какие должны быть результаты работы системы 

защиты информации, чтобы обеспечить необходимый уровень защиты. Отдельные исследования 

при определении условий применения и функционирования системы принимают предположение 

о наихудшем их варианте (с точки зрения защиты информации). Указанное предположение 

приводит к неправомерно большим затратам ресурсов. В результате проведенных исследований 

установлено, что показателем эффективности системы защиты информации является 

вероятность принадлежности значений случайного вектора показателей качества системы 

случайному множеству допустимых значений. 

В статье сформулированы семантические аспекты оценки эффективности системы 

защиты информации, приведена обобщенная структура ее функционирования в информационно-

телекоммуникационных системах на стадии модернизации. Это позволило обосновать понятие 

эффективности защиты информации, как свойства целенаправленного процесса, 

характеризующего степенью достижения цели системы защиты. Данное понятие носит 

стохастический характер и зависит от совокупности внешних и внутренних факторов. Таким 
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образом, значение вероятности нахождения показателей качества системы защиты 

информации в допустимых пределах является показателем эффективности процесса защиты 

информации. На основании разработанного показателя сформирован критерий пригодности 

системы. 

Ключевые слова: показатель эффективности, система защиты информации, модернизация 
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JUSTIFICATION OF THE INDICATOR OF THE INFORMATION PROTECTION 

SYSTEM FUNCTIONING EFFICIENCY AT THE STAGE OF MODERNIZATION 

 
In modern conditions the amount of threat information is growing. This affects the efficiency of law 

enforcement. In order to prevent the implementation of these threats border service agencies adapt all the 

components to the requirements of today. This requires carrying out the modernization of information and 

telecommunication systems and information protection systems. These systems are complex organizational 

and technological structures. The abovementioned requires the adaptation of existing approaches to 

evaluating the effectiveness of information protection in integrated information and telecommunication 

systems at the stage of modernization. 

The analysis of the protection of information concept showed that in the suggested definition the 

comprehensive system of information is considered in isolation from the environment. In studies by other 

authors the concept of environment is considered only as a source of threats. This approach has a rational 

basis, since a positive influence does not lead to a decrease in the functioning quality of the information 

and telecommunication systems. The article proposes to consider the environment as a component that 

exerts an uncontrolled influence on the functioning of the system. In addition, the article gives the definition 

of the environment as a set of objects that are not part of information protection and are not directly involved 

in the process of protecting information influencing the goal of information protection. 

The above studies have made it possible to form a generalized structure for the functioning of the 

information protection system. An analysis of this structure showed that the influence of destabilizing 

factors on the process of information protection is made indirectly through the conditions of the application 

of the system. The control system with the purpose of observing the specified (standard) level of protection 

has the ability to determine the allowable terms of use. The terms of application of the information 

protection system imply a set of organizational and situational factors that affect the situation in which the 

system performs its tasks and determines the allowable results of performing tasks of a functional nature. 

The functioning of the information protection system is described by a multidimensional vector index. 

When assessing the quality of the system, it is necessary to determine the set of criteria belonging to a class 

of validity criteria. Thus, if the system quality indicators belong to a multitude of acceptable values, then 

the information protection system is usable for its intended purpose and performs its functions. 

As a result of the conducted researches, the vector of performance indicators of the information 

protection system consists of four components: integrity, confidentiality, availability, accountability. Note 

that the components of this vector are quantitative characteristics of the quantitative results of the 

information protection process itself. We may assume that their qualitative characteristics are provided in 

advance before the operation of the information protection system. 

The system of information protection must have the properties of the system, and not simply be a 

collection of certain means. In addition, the system approach should be applied at all stages of the life cycle 

- from the preparation of the technical assignment to the operation of the system. A system of this type 

should have a clear purpose, and the more concretely the goal of the system is formulated, the more 

adequately will the efficiency index describe it. The complexity of the formulation of the information 

protection system purpose in integrated information and telecommunications system of the border agency 

is its considerable dispersal and multifunctionality. And each of the subsystems is constantly subject to 

modernization. With this approach, the importance of the properties of individual elements of the protection 

system decreases, and the definition of a rational structure and modes of operation, the organization of 

interaction between the components of the system, the impact of the conditions of application and 

functioning of the system as a system-wide task increases. System integration of the components of the 

information protection system creates the effect of consistency, that is, the appearance of properties that are 

not inherent in any element separately. 

In the general case, the characteristics of an information protection system are affected by a number 

of random factors that determine these values as random. At the same time, a priori the value of the set of 



177 
 

admissible values of the quality index is random. This is due to the fact that it is not known in advance what 

the results of the information protection system should be in order to provide the necessary level of 

protection. Some studies in determining the conditions of application and functioning of the system accept 

the assumption of a worst option (in terms of information protection). This assumption leads to an 

unjustifiably high expenditure of resources. As a result of the conducted researches it is established that the 

indicator of the effectiveness of the information protection system is the probability that the values of the 

random vector of the system's quality indicators belong to a random set of admissible values. 

The article offers the semantic aspects of the evaluation of the effectiveness of the information 

protection system, the generalized structure of its functioning in information and telecommunication 

systems at the modernization stage. This allowed justifying the concept of the effectiveness of information 

protection, as the property of a purposeful process, which is characterized by the degree of achievement of 

the protection system purpose. This concept is stochastic and depends on a combination of external and 

internal factors. Thus, the value of the probability of finding quality indicators of the information protection 

system within the acceptable limits is an indicator of the effectiveness of the information protection process. 

Based on the developed indicator, a criterion for the suitability of the system is formed. 

Keywords: indices effectiveness, information security system, modernization. 
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СЕРВІСНІ ПОСЛУГИ АРХІТЕКТУРИ LTE ДЛЯ ВИСОКОШВИДКІСНИХ МЕРЕЖ 

 
У сучасному світі важливе значення надається технологіям, які окреслюють основні 

напрями розвитку високошвидкісних мереж, яким властиві особливості: формується попит на 

нові послуги у споживачів, що приносить доходи; розвиваються нові технології передачі, 

комутації та обробки інформації які дозволяють ефективно модернізувати такі мережі, істотно 

підвищивши конкурентоспроможність мобільних операторів. Це можливо досягти за рахунок 

переходу до мереж LTE, які підтримують широкий спектр інформаційних комунікаційних послуг. 

Технологія LTE ґрунтується на фундаментальній ідеї розподілу функцій комутації та функцій 

надання послуг, що дозволяє виконати впровадження глобальної інформаційної інфраструктури, 

що надає можливість всім користувачам отримати види послуг із високою якістю, належною 

вартістю у будь-якому місці та у будь-який час.  

Щоб забезпечити такі вимоги необхідна більш гнучка архітектура такої  транспортної 

мережі, яка б легко підтримувала швидке введення в дію нових послуг та їх супроводження із 

визначеною достовірністю на всій глобальній мережі. Тому операторам надання  сервісних послуг 

необхідно впроваджувати більш швидкісні та економічні технології, покращувати надання 

сервісних послуг, підвищувати просторову ефективність мереж, забезпечуючи збалансований 

розвиток послуг які надаються користувачам. На сьогодні в Україні є всі можливості для 

розвитку LTE мереж, хоча доступ до вільних діапазонів частот для реалізації інновацій 

проблематичний. Сучасна ж LTE технологія дозволить підвищити ефективність, знизити 

затримки, розширити і вдосконалити сервісні послуги та легко інтегрується в уже існуючі 

протоколи передачі. 

Ключові слова: технологія LTE, сервісні послуги, транспортна мережа, нові технології 

передачі, інформаційні ресурси, надійність роботи. 
 

Вступ. На сьогодні рівень економічного розвитку визначається ступенем розвитку 

сучасних інформаційних технологій. Тому важливе значення надається технологіям, які 



178 
 

окреслюють основні напрями науково-технічного прогресу. Розвитку високошвидкісних 

мобільних мереж властива низка особливостей: формується платоспроможний попит на нові 

послуги у споживачів, що приносять операторам основні доходи; нові технології передачі, 

комутації та обробки інформації дозволяють ефективно модернізувати такі мережі, істотно 

підвищивши конкурентоспроможність мобільних операторів. Це досягається за рахунок 

переходу до мереж наступного покоління – LTE (Long Term Evolution), які підтримують 

широкий спектр інформаційних комунікаційних послуг. Оцінка нинішнього стану мобільних 

мереж України приводить до незаперечного висновку: перспективи визначаються тим, 

наскільки продумано та зважено будуть використані потенційні можливості наявних 

традиційних мереж зв’язку [1]. Технологія LTE ґрунтується на фундаментальній ідеї розподілу 

функцій комутації та функцій надання послуг, що дозволяє виконати впровадження 

глобальної інформаційної інфраструктури, яка надає можливість користувачам отримати всі 

види послуг із високою якістю, належною вартістю у будь-якому місці та у будь-який час. 

Щоб забезпечити такі вимоги необхідна більш гнучка архітектура транспортної мережі, яка б 

легко підтримувала швидке введення в дію нових послуг та їх супроводження із визначеною 

достовірністю на всій глобальній мережі.  

Постановка задачі. З швидким розвитком технологій та появою нових, більш 

вдосконалених мобільних пристроїв з’являється необхідність високошвидкісного 

бездротового Інтернет - з’єднання. Сучасні смартфони і комунікатори, планшети, ноутбуки та 

інші «розумні» пристрої надають своїм користувачам нові можливості. Завдяки цьому 

з’являється попит на високошвидкісний зв’язок. Тому оператори мобільного зв’язку 

починають впроваджувати у свої мережі нові технології, здатні забезпечити абонентам 

необхідну швидкість з’єднання та якість зв’язку. Однією з таких технологій є LTE. Оператори 

мобільного зв’язку у всьому світі фіксують різке зростання обсягів переданих даних, яке 

багато в чому зумовлене популярністю смартфонів і планшетів, що забезпечують зручний 

доступ до всіх нових додатків та сервісів. Розробляючи моделі розвитку своїх мереж, 

оператори закладають зростання інформаційного трафіку. Тому операторам необхідно 

впроваджувати більш швидкісні та економічні технології, покращувати надання сервісних 

послуг, підвищувати просторову ефективність, забезпечуючи збалансований розвиток цих 

мереж. Частина операторів мобільного зв’язку  Україна ініціює внесення в план використання 

радіочастотного ресурсу технології наступного покоління стандарту LTE. Оператори вже 

модернізують існуючі мережі у всіх регіонах до наступного рівня, що дозволяє передавати 

дані з більшою швидкістю. В Україні є всі можливості для розвитку LTE мереж. Розвиток 

сервісних послуг високошвидкісних мереж  в Україні та впровадження нових радіо технологій 

завжди було «важким процесом». Адже вільного діапазону частот для реалізації інновацій в 

нашій країні немає. Відповісти на це питання допоможе LTE технологія яка дозволить 

підвищити ефективність, знизити затримки, розширити і вдосконалити послуги, що на даний 

момент уже надаються та інтеграцію в уже існуючі протоколи. 

Основна частина. Сучасні системи мобільного зв’язку досить різноманітні за спектром 

застосувань, що використовується інформаційними технологіями і принципами їх організації. 

Використаємо загальновідомий наступний набір класифікаційних ознак таких мереж - спосіб 

керування системою, інакше спосіб об’єднання абонентів; зона обслуговування - радіальна, 

лінійна, територіальна; спрямованість зв’язку - односторонній або двосторонній зв’язок між 

абонентом і базовою станцією; вид роботи системи - симплекс і дуплекс; метод розподілу 

каналів у системі зв’язку, або метод множинного доступу - частотний, тимчасовий або 

кодовий; спосіб використання частотного ресурсу; категорія абонентів, які обслуговуються 

системою зв’язку абонентів - професійні абоненти, приватні особи; вид інформації, що 

передається - мова, кодоване повідомлення тощо. Розглянемо архітектуру системи  

обслуговування і передавання сервісних послуг у рамках такої системи, для випадку, коли 

зв'язок здійснюється між кінцевим обладнанням, підключеним до призначеного для 

користувача мережі, і термінальним обладнанням, розташованим у зовнішній мережі. Тут 

аналогічно поняттю наскрізного каналу є поняття наскрізної послуги як послідовність дій між 
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двома кінцевими користувачами і частин послуг - по їх відношенню до визначених мережевим 

складовим. Таким чином, виникає багаторівнева взаємодія при передачі сервісної послуги в 

різних мережевих вузлах та на різних рівнях. Передача послуги із мережі LTE розглядається, 

відповідно до мережевої архітектури, окремо в мережі доступу, де забезпечується 

конфіденційне передавання призначених для користувача даних або із заздалегідь вибраним 

або встановленим за замовчуванням рівнем якості обслуговування, і у базовій мережі, що 

також може підтримувати різну якість обслуговування та надання послуг (рис. 1). 

 

 

Сервісну послугу в такій мережі реалізують двома частинами: в каналі передачі і в 

механізмі доступу. Реалізація послуги в каналі містить усі аспекти, що стосуються 

передавання даних по інтерфейсу, включаючи сегментацію та повторне збирання призначених 

для користувача інформаційних пакетів. На фізичному рівні здійснюється управління під 

потоком призначених для користувача даних. Механізм доступу забезпечує на фізичному рівні 

передавання даних між мережею доступу і базовою мережею. Проходження послуги в 

"магістральному" каналі розглядається у функціональній сукупності рівнів 1 і 2 та 

призначених вимог надання послуг обслуговування. Розглянемо основні функції 

високошвидкісної мережі LTE, що належать до керування послугами, якістю обслуговування 

в площині користувача. До них відносяться - функція відображення, класифікації, управління 

ресурсами, узгодження (очищення) трафіку. У площині управління зосереджені функції, 

необхідні для реалізації механізмів управління і контролю. 

Функція управління послугами є координуючою функцією при установці, 

модифікуванні і керуванні послугами, а також що координує функції керування якістю 

обслуговування в призначеній для користувача площині. Розглянемо особливості надання 

послуг у високошвидкісних мережах LTE. Загальна концепція надання сервісних послуг 

передбачає наявність чотирьох класів якості обслуговування [2]: 

- голосовий (розмовний); 

- потоковий; 

- інтерактивний; 

- фоновий. 

Головною відмінністю між вище названими класами є чутливість до затримок у мережі: 

найбільш чутливим є голосова передача, найменш чутливим – фоновий потік. Голосовий і 

потоковий класи призначені для використання у реальному масштабі часу. Інтерактивний і 

фоновий класи використовуються для традиційних Інтернет – застосувань. При цьому 

 

Рис. 1. Загальноприйнята архітектура надання сервісної наскрізної 

послуги 
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передача інтерактивного класу має вищий пріоритет, ніж передача фонового класу. 

Розглянемо особливості послуг різних класів. Найбільш часто використовуваним видом 

послуг голосового класу передачі є телефонна розмова. В стандартах першого і другого 

поколінь передача мови здійснювалася за допомогою канальної комутації, а в сучасних 

системах стільникового зв'язку мова передається пакетним способом. При цьому потік 

інформації є симетричним. Особливості людського слуху та зору при здійсненні сеансу зв'язку 

в реальному часі пред'являють досить жорсткі вимоги до якості мовного потоку. 

Фундаментальними характеристиками в даному випадку є фіксована - мінімальна часова 

затримка між окремими мовними пакетами в загальному мовному потоці, а також фіксована 

структура мовних пакетів. Суб'єктивні оцінки сприйняття мови показують, що наскрізна 

затримка передачі мови не повинна перевищувати 400мс, бо інакше розмова стає практично 

неможливою і незрозумілою. Існують мережеві послуги різних класів, яким необхідно 

призначити додаткові атрибути у системі послуг якості обслуговування. Розглянемо деякі 

параметри сервісних послуг, по яких здійснюється відносна градація користувачів та каналів 

передачі [2]: 

 трафіковий клас (голосовий, потоковий, інтерактивний, фоновий); 

 максимальна швидкість передавання даних. Цей параметр визначає максимальне 

число біт, що доставляються мережею LTE за певні інтервали часу; 

 гарантована швидкість передавання даних визначає гарантоване число біт, що 

доставляються мережею за певні інтервали часу; 

 порядок доставки. Параметр, що показує, чи забезпечує наскрізний канал послідовну 

доставку пакетів даних або ні; 

 максимальний розмір (у байтах) пакетів даних, що переносять вміст послуги; 

 інформація (у бітах) про формат пакетів даних, що переносять вміст послуги, 

необхідна в мережі доступу в цілях забезпечення функціонування в прозорому режимі; 

 відносний рівень помилково переданих пакетів даних, що переносять вміст послуги; 

 залишковий коефіцієнт помилок, що відображає число помилково переданих бітів в 

доставлених пакетах даних, які переносять вміст послуги; 

 можливість доставки спотворених пакетів даних, що переносять вміст послуги. 

Параметр використовується при ухваленні рішень про пересилку спотворених пакетів даних; 

 затримка передавання (мс) визначає допустиме відхилення значення затримки в 

мережі доступу від загального часу затримки в наскрізному каналі серед 95% значень 

затримок доставлених пакетів даних впродовж часу існування усієї послуги; 

 пріоритет в управлінні трафіком відображає відносну важливість даного потоку даних 

в порівнянні з іншими потоками передачі; 

 призначення (відміна) пріоритету. Використовується для виявлення пріоритетних 

відмінностей між каналами передавання послуг, коли виконуються операції за призначенням 

і зняттям каналів в умовах обмеження ресурсів; 

 статистичний дескриптор джерела. Розмовна мова має добре відомі статистичні 

параметри; 

 індикатор службової інформації, визначений тільки для послуг інтерактивного класу, 

показує природу інформації  в прийнятих пакетах. Цей параметр є додатковим в системі якості 

обслуговування. 

 виділене призначення ( відміна пріоритету ) - «посилений» параметр призначення або 

відміни пріоритету, що містить збільшений діапазон рівнів пріоритету, а також додаткову 

інформацію про можливість додаткового зайняття каналу та додаткової міри захищеності. 

Деякі параметри взаємно суперечливі, наприклад, затримка і рівень помилок в 

прийнятих пакетах, тобто надійність. Так, при передаванні голосового потоку даних наскрізна 

затримка не повинна перевищувати 150мс при допустимій втраті інформаційних пакетів не 

більше 3%. Якщо розглядати потокову передачу, то в цьому випадку допустимі втрати 
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інформаційних пакетів не перевищують 1%, а для інтерактивного потоку даних  втрати 

інформаційних пакетів взагалі недопустимі. Послуги для інтерактивного потоку даних  (як і 

послуги фонового потоку даних) передаються у режимі з підтвердженням, і необхідність 

повторної передачі прийнятих з помилками пакетів не дає змогу виміряти величину затримки.  

Технологія LTE є логічним продовженням і вдосконаленням мереж 3G. Технологія 

здатна забезпечувати стрибкоподібне підвищення передачі даних в сучасних мобільних 

мережах.  При впровадженні LTE швидкість передачі може бути забезпечена до 326Мбіт/с або 

вище від базової станції для користувача, у зворотному напрямку вже до 172Мбіт/с. З 

урахуванням можливостей, які забезпечує сучасне LTE обладнання, інтерес до них з боку 

операторів виглядає цілком логічним. Розгортання LTE – мереж сьогодні виявляється більш 

вигідним та доцільним. Завдяки впровадження у своїй практиці інноваційної технології LTE, 

оператори отримують можливість істотного зниження операційних та капітальних витрат, 

скорочення сукупної вартості володіння мережею, розширення спектру послуг, які 

відносяться до передачі даних за допомогою високошвидкісних каналів. Важливо таке 

поліпшення і для самих абонентів – адже завдяки значному підвищенню швидкості передачі 

інформації вдається значно поліпшувати загальну якість запропонованих послуг.  

Основні можливості використання технології LTE – можливість для ноутбуків 

високошвидкісного доступу в Інтернет, можливість мобільного телебачення та відео 

спілкування для мобільних телефонів, можливість брати участь в інтерактивних іграх, 

оперативно завантажуючи супутникові карти місцевості, переглядати інтерактивний відео 

контент для комунікаторів і смартфонів. На відміну від інших стандартів мобільного зв'язку 

LTE не прив'язаний до якогось конкретного діапазону частот. На даний момент розробниками 

3GPP виділено близько 40 діапазонів, для яких виробники випускають стандартне 

устаткування LTE. Тут використовуються частоти, які раніше використовувались під інші 

стандарти (наприклад, 900, 1800 (GSM), 2100 (UMTS), 2500 (Wi-MAX) і «нові» частоти - 700-

800МГц. Не всі із можливих діапазонів знайдуть широке поширення, тим більше, що велику 

кількість діапазонів важко реалізувати в одному абонентському пристрої, бо це проблема для 

забезпечення глобального роумінгу. Зона покриття однієї базової станції  в LTE залежить від 

використовуваного діапазону частот, і чим він нижче, тим на більшу відстань можна передати 

сигнал. Розгортання таких мереж в низькочастотній області спектру більш привабливо з точки 

зору витрат і підходить для покриття районів із низькою щільністю населення. В умовах 

міської забудови радіус доступу може бути від декількох сотень метрів до декількох 

кілометрів. У густонаселених районах використання високих частот для LTE вимагатиме 

додаткових заходів для поліпшення покриття всередині приміщень. Найбільш оптимальними 

частотами для мереж на базі LTE є:  

– 800 Мгц – частоти оптимальні у плані витрат на забезпечення суцільного покриття і 

обладнання випускається провідними виробниками обладнання під LTE;  

– 1800 Мгц – частоти які будуть звільнятися по мірі зменшення кількості GSM діапазону,  

оптимальний з точки зору забезпечення у мережі балансу між ємністю і покриттям; 

– 2,5 Ггц – оптимальні частоти при забезпеченні ємності мережі і обладнання також 

випускається всіма провідними виробниками. 

Вибір оптимального діапазону для розвитку LTE – завдання досить складне. У нижніх 

діапазонах, де все добре з покриттям проте є проблема знайти смугу достатньої ширини для 

LTE. У верхніх діапазонах добре із частотним ресурсом, але базові станції потрібно ставити 

через кожні 400-500 метрів, що економічно не вигідно. Архітектура мережі LTE розроблена 

таким чином, щоб забезпечити підтримку пакетного потоку передачі з так званої «гладкою» 

мобільністю, мінімальними затримками доставки пакетів та високими показниками якості 

обслуговування. Мобільність як функція мережі забезпечується двома її видами: дискретною 

мобільністю (роумінгом) та безперервною мобільністю (хэндовером). По скільки мережі LTE 

повинні підтримувати процедури роумінгу і хэндовера із усіма існуючими мережами, для 

LTE-абонентів повинно забезпечуватися широке покриття послуг бездротового 

широкосмугового доступу. Пакетна передача дозволяє забезпечити всі сервісні послуги, 
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включаючи передачу користувальницького голосового потоку даних. На відміну від більшості 

мереж попередніх поколінь, у яких спостерігається досить висока різнотипність та 

ієрархічність мережевих вузлів, архітектуру мереж LTE називають  «плоскою», по скільки 

практично вся мережева взаємодія відбувається між двома вузлами: базової станцією, яка в 

технічних специфікаціях називається B–вузол (Node–B) і блоком управління мобільністю, 

який, як правило, включає мережевий шлюз (Gateway), тобто мають місце комбіновані блоки.  

Блок управління мобільністю працює тільки зі службовою інформацією – так званою 

мережевою сигналізацією, так що IP–пакети, що містять інформацію, через нього не 

проходять. Перевага наявності такого окремого блоку сигналізації в тому, що пропускну 

здатність мережі можна незалежно нарощувати як для користувача потоку даних, так і для 

службової інформації. Головною функцією блоку управління мобільністю є управління 

клієнтськими терміналами, що знаходяться в режимі очікування. Серед всіх мережевих 

шлюзів окремо виділені два: обслуговуючий шлюз (Serving Gateway) та шлюз пакетної мережі 

(Packet Data Network Gateway). Обслуговуючий шлюз функціонує як блок управління 

локальною мобільністю, приймає та пересилає пакети даних. Пакетний шлюз є інтерфейсом 

між набором станцій і різними зовнішніми мережами, а також виконує деякі функції IP–мереж. 

Сюди відносяться розподіл адрес, забезпечення користувальницьких політик, маршрутизація, 

фільтрація пакетів тощо. В основу принципів побудови мережі LTE покладено поділ двох 

основних аспектів: фізичної реалізації окремих мережних блоків і формування 

функціональних зв'язків між ними. Завдання фізичної реалізації вирішуються, виходячи із 

концепції області, а функціональні зв'язки розглядаються в межах шару.  

Первинним розподілом на фізичному рівні є поділ архітектури мережі LTE на область 

користувацького обладнання і область мережевої інфраструктури. Кероване обладнання – це 

сукупність терміналів користувачів з різними рівнями функціональних можливостей, які 

використовуються мережевими абонентами для доступу до LTE–послуг. При цьому у якості 

користувальницького терміналу може фігурувати як реальний абонент, який користується, 

наприклад, послугами голосового потоку даних, так і знеособлений пристрій, призначений для 

передачі-прийому певних мережевих користувацьких додатків. Для LTE було виділено кілька 

десятків різних частотних діапазонів, а також розроблено дві різні системи дуплексу, яка 

дозволяє одночасну передачу даних в прямому і зворотному каналах.  

Найбільш поширені мережі LTE із частотним розділенням, при якому для прямого та 

зворотного каналу використовуються різні смуги частот - передача відбувається на одній 

частоті, а прийом – на іншій. Перевага даної технології полягає у симетричності каналу зв'язку 

- швидкість передачі даних від абонента, так і до абонента може бути однаково високою. Хоча 

це вважають недоліком - більшість абонентів в основному завантажують дані із мережі LTE, 

тому більша швидкість у зворотному каналі їм не завжди потрібна. При цьому для будівництва 

частотної мережі LTE потрібно знайти парні частоти, і значна частина дефіцитного частотного 

ресурсу буде використовуватися неефективно (простоювати).  

Другий тип мережі LTE використовує тимчасовий поділ на прийом і передачу, які 

ведуться на одних і тих же частотах, але поперемінно - сеанс передачі ділиться на часові 

проміжки, і одні з них використовуються для передачі, а інші для прийому. Тривалість часових 

проміжків вимірюється мілісекундами, тому із точки зору користувача передача даних 

виглядає одночасно. Головна перевага таких мереж полягає в тому, що оператор може 

управляти співвідношенням часових проміжків, виділених на прийом і передачу та таким 

чином повністю використовувати частотний ресурс. При цьому для передачі даних потрібно 

вдвічі менша смуга частот та не потрібно шукати парні частоти.  

Продуктивність мережі LTE із частотним розділенням трохи краще, проте далеко не 

завжди можливо знайти два парних канали. Тому у випадку непарних частот мережі LTE 

другого типу є найбільш відповідною технологією доступу. На сьогоднішній день більшість 

LTE операторів запустили мережі в стандарті із частотним розділенням, проте інтерес до 

часового поділу зростає.  
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Оскільки деякі параметри сервісних послуг архітектури LTE для високошвидкісних 

мереж взаємно суперечливі, наприклад, затримка і рівень помилок в прийнятих пакетах, 

розглянемо надійність надання послуг користувачам мережі. 

Надійність для сервісних послуг архітектури LTE для високошвидкісних мереж можливо 

оцінити за допомогою співвідношення [2]: 
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Тут i  – параметр, який характеризує умовну ймовірність того, що послуга буде надана  

в інтервалі ),( ttt   при умові, що вона надавалась раніше. Відмова у надані послуги – подія, 

яка полягає у втраті мережею здатності виконувати потрібну функцію, тобто у порушенні 

працездатного стану такої системи. «Відмова у надані сервісної послуги» є подія, на відміну 

від «несправності мережі», що є станом та причиною відмови у надані послуги. Надійність є 

комплексною властивістю, що залежно від призначення об'єкта і умов його застосування, 

може містити в собі безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність та збереження чи певні 

поєднання цих властивостей. 

Для мереж LTE функція готовності надання послуг визначається ймовірністю того, що в 

довільний момент часу мережа готова до дії. Функція готовності )(tF відображає ймовірність 

того, що в довільний момент часу )0( Ttt   мережа готова до виконання своїх 

функціональних дій. )(tF визначається сумою ймовірностей відповідних дій. 

Коефіцієнт готовності мережі LTE – це ймовірність того, що мережа виявиться 

працездатною у довільний момент часу, крім запланованих періодів, протягом яких робота за 

призначенням не передбачено. Ймовірність того, що на певному інтервалі закінчиться 

останнє, en відновлення і мережа LTE зможе ефективно виконувати свої функції протягом 

наступного проміжку часу t , визначається  співвідношенням: 
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Інтегруючи вираз за часом   від 0 до t , знаходимо ймовірність  P   наступного 
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Періоду збереження ефективної роботи мережі LTE відповідає коефіцієнт збереження 

ефективності – значення показника ефективності використання  по призначенню за певну 

тривалість експлуатації. 

Висновки. На основі досліджень розвитку технологій та мобільних пристроїв 

з’являється необхідність у використанні високошвидкісного бездротового Інтернет - 

з’єднання. Сучасні «розумні» пристрої надають своїм користувачам нові можливості. 

Оператори мобільного зв’язку фіксують різке зростання обсягів переданих даних, яке багато 

в чому зумовлене популярністю сучасних мобільних пристроїв, що забезпечують зручний 

доступ до всіх нових додатків та сервісів. Тому оператори впроваджують більш швидкісні та 

економічні технології, покращують надання сервісних послуг, підвищують просторову 

ефективність, забезпечуючи збалансований розвиток мереж LTE. Оператори активно 

модернізують існуючі мережі до наступного рівня, що дозволяє передавати дані із більшою 

швидкістю. Таким чином, можна зробити висновок про те, що розвиток сервісних послуг 

високошвидкісних мереж в Україні проходить не так швидко як хотілось би, проте LTE 

технологія дозволить підвищити ефективність, знизити затримки, розширити і вдосконалити 

послуги, що на даний момент уже надаються та покращити інтеграцію в уже існуючі 

протоколи. 
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к.т.н. Хмельницкий Ю.В., Гунченко С.Ю., Ленков А.С., Яковлев Д.П. 

СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ АРХИТЕКТУРЫ LTE ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СЕТЕЙ  

 

В современном мире важное значение придается технологиям, которые определяют 

основные направления развития высокоскоростных сетей, которым присущи особенности: 

формируется спрос на новые услуги у потребителей, приносящей доходы; развиваются новые 

технологии передачи, коммутации и обработки информации, которые позволяют эффективно 

модернизировать такие сети, существенно повысив конкурентоспособность мобильных 

операторов. Это возможно достичь за счет перехода к сетям LTE, которые поддерживают 

широкий спектр информационных коммуникационных услуг. Технология LTE основывается на 

фундаментальной идее разделения функций коммутации и функций предоставления услуг, что 

позволяет выполнить внедрение глобальной информационной инфраструктуры, которая 

предоставляет возможность всем пользователям получить виды услуг с высоким качеством, 

надлежащей стоимостью в любом месте и в любое время.  

Чтобы обеспечить такие требования необходима более гибкая архитектура такой 

транспортной сети, которая бы легко поддерживала быстрый ввод в действие новых услуг и их 

сопровождение с определенной достоверностью по всей глобальной сети. Поэтому операторам 

предоставление сервисных услуг необходимо внедрять более скоростные и экономичные 

технологии, улучшать предоставление сервисных услуг, повышать пространственную 

эффективность сетей, обеспечивая сбалансированное развитие услуг, которые предоставляются 
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пользователям. На сегодня в Украине есть все возможности для развития сетей LTE, хотя 

доступ к свободным диапазонам частот для реализации инноваций проблематичен. Современная 

же технология LTE позволит повысить эффективность, снизить задержки, расширить и 

усовершенствовать сервисные услуги и легко интегрируется в уже существующие протоколы 

передачи. 

Ключевые слова: технология LTE, сервисные услуги, транспортная сеть, новые технологии 

передачи, информационные ресурсы, надежность работы. 

 

 

Ph.D. Khmelnitsky Yu.V., Hunchenko S.Yu., Lenkov A.S., Obertyuk I.V. 

SERVICE ARCHITECTURE FOR HIGH-SPEED LTE NETWORKS 

 

In the modern world important technologies that define the main directions of development of high-

speed networks that are characterized by features: is the demand for new services in consumer income; 

develop new transmission technology, switching and information processing, which can effectively upgrade 

these networks, greatly increasing the competitiveness of the mobile operators. This is possible due to the 

transition to LTE networks that support a wide range of information communication services. Technology 

of LTE is based on fundamental idea of distribution of functions of commutation and functions of grant of 

services, which allows executing introduction of global informative infrastructure that gives possibility to 

all users to get the types of services with high quality, by the proper cost in any place and at any time.  

To provide such requirements more flexible architecture of such transport network, that easily would 

support rapid introduction in an action of new services and their accompaniment with certain authenticity 

on all global network, is needed. It is therefore necessary to inculcate more speed and economic technologies 

the operators of grant of service services, improve the grant of service services, promote spatial efficiency 

of networks, providing the balanced development of services that get to the users. For today in Ukraine 

there are all possibilities for development of LTE of networks, although access to the free ranges of 

frequencies for realization of innovations problematic. The modern LTE technology will improve efficiency, 

reduce delays, expand, perfect services and easily integrates with existing transfer protocols. 

Keywords: LTE, services, transport network, new technology transfer, information resources, reliable 

performance. 

 

 

 

 

 

 

  



186 
 

УДК 621.396                                                         к.т.н., доц. Чесановський І.І. (НАДПСУ) 

Волинець Д.О. (НАДПСУ) 

Левчунець Д.О. (ХНУ) 

 
ВЕЙВЛЕТ-ФІЛЬТРАЦІЯ КУТОВИХ МЕТОДІВ МАНІПУЛЯЦІЇ ІЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТ 

 
У роботі описано багатомірне розширення загальновідомого методу вейвлет-фільтрації 

(трешхолдингу) та його адаптація до задачі фільтрації сигналів із кутовою маніпуляцією.  

Дана пропозиція посідає місце серед різноманіття сучасних підходів поєднання стратегії 

вейвлет обробки та інструментів аналізу даних, для вирішення проблеми вичленення ознак 

сигналу в регресійних моделях. 

Багатомірне розширення методу вейвлет-фільтрації, за рахунок комбінування прямого 

багатоканального узагальнення класичного аналізу для скалярних сигналів разом із методом 

головних компонент, дозволяє проводити обробку даних із наявним просторово-корельованим 

шумом.  

Зважаючи, на властивість символів трансльованого сигналу та їх вейвлет-перетворення до 

комутації, доречно використати її для виділення корисної складової. Так, коваріаційна матриця 

трансльованого сигналу (та шуму) містить зв’язок між інформаційними компонентами. 

Інтерпретація одноканальної символьної послідовності у вигляді багатоканального сигналу 

дозволила використати запропонований метод обробки. 

У порівнянні із класичною стратегією вейвлет обробки, кроки 2-4 є нововведеними та 

мають на меті використати зв’язок між інформаційними компонентами трансльованих 

символів. Таким чином, енергія сигналу  в основному сконцентрована в декількох великих вейвлет-

коефіцієнтах адаптивно обраних на основі вейвлет-трешхолдингу, оскільки коефіцієнти нижче 

порогового рівня можуть бути віднесені до адитивного шуму. Дійсно, вирішальною особливістю 

при зміні базису є об'єднання всіх базисних функції в кожному символі, вводячи таким чином певну 

надлишковість, що веде до кращої оцінки основних ознак (як екстремуми або сингулярності) 

зашумлених символів, які у свою чергу, визначаються типом модуляції. 

Метод демонструє перспективне застосування у випадку цифрових методів кутової 

модуляції, а їх відповідна оцінка дозволяє підвищити завадостійкість системи. Наведено приклад 

реалізації роботи методу застосовно до систем рухомого зв’язку. 

В обраному прикладі систем широкого застосування набули різновиди кутової модуляції як 

FSK, QPSK, QAM. Останні дозволяють забезпечити найбільшу розрядність досягаючи на 

практиці кількості точок сузір'я - 64, таким чином збільшуючи кількість переданої інформації. 

Зважаючи на що, наведено роботу методу на прикладі QAM сигналів із згладженого фільтром 

припіднятого косинуса. 

Подальшими напрямками досліджень є вибір параметрів фільтрації. До них можна 

віднести формування стратегії трешхолдингу для фільтрації вейвлет-коефіцієнтів; 

максимальний рівень вейвлет-розкладу. Крім того, розширення роботи методу для роботи із 

бібліотекою базисних функцій, щоб обрати найкраще представлення сигналу щодо функції із 

заданою ентропією. 

Ключові слова: вейвлет, фільтрація, трешхолдинг, метод головних компонент, 

квадратурна модуляція. 

 
Постановка проблеми. З одного боку, методики фільтрації, що базуються на вейвлет-

декомпозиції, є популярним способом виділення та фільтрації одномірних статистичних 

сигналів. З іншого боку, метод головних компонент (МГК) є одним з найвідоміших 

інструментів аналізу даних, розроблений для спрощення багатоканальних даних за рахунок 

відстежування нових інформативних складових, тим самим захоплюючи основні ознаки 

сигналу. 

Запропоноване у роботі [1] багатомірне розширення методу вейвлет-фільтрації, за 

рахунок комбінування прямого багатоканального узагальнення класичного аналізу для 

скалярних сигналів разом із методом головних компонент, дозволяє проводити обробку 
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багатоканальних даних. Відзначимо деякі типові приклади таких сигналів: дані приймачів 

MIMO або MISO систем [2]; багатоканальні радіосигнали трансльовані з одного супутника [3]; 

сигнали із фазованої антенної решітки [2]. 

Дана пропозиція посідає місце серед різноманіття сучасних підходів поєднання стратегії 

вейвлет обробки та інструментів аналізу даних, для вирішення проблеми вичленення ознак 

сигналу в регресійних моделях. Так, багатомірні сигнали можна представити регресійною 

моделлю виду 

R(t) = S(t) + N(t),  k=1,…,K.                                                 (1) 

де  1( ( )) k KR t    – реалізація сигналу розмірності K; 

1( ( )) k KtN    – центрований білий Гаусовий шум із дисперсією σ2; 

S(t) – корисний сигнал, що підлягає відновленню з отриманої реалізації. 

Наведена модель добре описує ситуації, в яких наявність просторово-корельованого 

шуму відповідає дійсності. Разом із тим, шумова складова N добре проявляє просторову 

кореляцію в рухомих системах, таких як стільникові та транкінгові. Методики часового та 

частотного розподілу (TDMA і FDMA), що застосовуються в даних системах, вимагають 

використання одноканальних сигналів, тобто K=1. В системах рухомого зв’язку, для боротьби 

із шумом вдаються до застосування еквалайзерів [3] (завади породжені впливом місцевості), 

високодобротних фільтрів та цифрових видів модуляції [3] (завади породжені впливом 

рухомих об’єктів). Давайте більш детально розглянемо приклад сигналу що поширюється в 

таких системах при K=1, для ілюстрації поведінки запропонованого методу. 

Виявлення та обробка інформаційних складових. Враховуючи вплив просторово-

корельованого шуму, застосуємо модель (1) інтерпретуючи одноканальний маніпульований 

сигнал як: 

   1, 0 1 , 0
( ( )) ( ( ))

k t K k K t
S t S t     

 , (2) 

де τ – тривалість символу. 

Аналогічно для реалізації сигналу і шуму. Таким чином Rτ(t), Sτ(t), Nτ(t) мають 

розмірність 1×K, де коваріаційна матриця шуму ( ( ) ( )) N

TN NE t t    . Перепишемо вираз (1) як 

 ( ) ( ) ( ), 0 , 1k k kNR t S t t t k K        ,                                  (3) 

де kS

 належить до певного функціонального простору (зазвичай L2). 

Коваріаційна матриця CN захоплює стохастичний зв'язок між компонентами 

трансльованих символів Rτ(t) і моделями просторової кореляції. 

Звичайно, можна фільтрувати кожен компонент R(t), ігноруючи просторову кореляційну 

структуру шумової складової, наприклад при прямому вейвлет-перетворенні. В подальшому 

цей метод береться в якості зразкового. Разом із тим, існують різні ефективні стратегії [2] для 

проведення вейвлет-фільтрації, оскільки функція S, що приймає різні значення символів, 

допускає розріджене вейвлет-представлення [4]. Таким чином, енергія S в основному 

сконцентрована в декількох великих вейвлет-коефіцієнтах адаптивно обраних на основі 

вейвлет-трешхолдингу, оскільки коефіцієнти нижче порогового рівня можуть бути віднесені 

до адитивного шуму. 

Для даного ортогонального вейвлет базису, що визначається як     , , 1 ,
,A b a bb Z a A b Z

 
   

,  

де ψ – вейвлет функція; ϕ – скейлінг функція цього вейвлету; A – певним чином обраний 

рівень декомпозиції, де в свою чергу /2

, ( ) 2 (2 )a a

a bg t g t b    – функція вейвлет-фільтрації [1]. 

Очевидно, оскільки символи трансльованого сигналу R та їх вейвлет-перетворення 

комутують, доречно використати цю властивість для виділення корисної складової. Так, 

коваріаційна матриця трансльованого сигналу CR, аналогічно до CN, містить зв’язок між 

інформаційними компонентами сигналу. 

Модифікована процедура представленої у роботі [5] багатоканальної фільтрації із 

використанням методу головних компонент (МГК) складається з кроків, починаючи з L×K 
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матриці R, що містить K сигналів (стовпці R) діадичної довжини L, такої що L>>K. 

1. Виконати вейвлет-декомпозицію на рівні A для кожного стовпця R. Цей крок виробляє 

A+1 матрицю D1, ... ,DA, що містять коефіцієнти деталізації на рівнях від 1 по A від K сигналів 

і коефіцієнти апроксимації PA від K сигналів. Матриці Da і PA, відповідно, розмірностей L2-a × 

K і L2-A × K; 

2. Визначити Ĉ  оцінку матриці коваріації, як 
1

ˆ ( )C МГК D , а потім визначити 

сингулярне представлення матриці (СПМ) Ĉ  визначивши ортогональну матрицю V такою що 
ˆ TC V V  , де ( ,1 )kdiag k K    ; 

3. Застосувати оцінку Ĉ  до коефіцієнтів деталізації після зміни базису за допомогою V 

(а саме ,1aD V a A  ), використовуючи K одномірних трешхолдинг стратегій із заданим 

пороговим значенням, наприклад 2 log( )k kh L , для k-го стовпця матриці DaV; 

4. Розкласти матрицю PA за МГК і обрати відповідну кількість a+1 інформативних 

основних компонент; 

5. Перебудувати відфільтровану матрицю 
2R  (або, що еквівалентно оцінці 

2S  від S), зі 

спрощених матриць деталізації та апроксимації, шляхом зміни базису за рахунок 

використання VT із подальшим зворотним вейвлет-перетворенням. 

Виявляється, приведене узагальнення одноканальної фільтрації еквівалентно зміні 

базису для декореляції K компонент шуму; рівно як вейвлет-фільтрації кожного рівня 

декомпозиції. Використовуючи ортогональну матрицю V, визначену в 2-му кроці, виконаємо 

заміну базису у моделі (1) визначаючи 
2 ( ) ( )R t R t V , аналогічно 

2 ( )S t  і 
2 ( )N t . Реалізація сигналу 

включає в себе шум з k слабкокорельованими компонентами, коли оцінка ˆ
NC  приймає 

відповідне значення NC . Тому достатньо фільтрації кожного компонента і зміни базису за 

допомогою VT, щоб повернутися до початкового базису. 

Як відзначається в [1], додаткове використання МГК фільтрації дозволяє підвищити 

завадостійкість, ніж при прямому розкладі, де виконується вейвлет-фільтрація кожного 

компонента ігноруючи кореляційну структуру. Дійсно, вирішальною особливістю при зміні 

базису є об'єднання всіх базисних функції в кожному 2

kS  вводячи таким чином свого роду 

надлишковість, що веде до кращої оцінки основних ознак (як екстремуми або сингулярності) 

переданих символів Sk, який у свою чергу, визначається типом модуляції. 

Фільтрація одноканальних QAM сигналів. В обраному прикладі систем рухомого 

зв’язку широкого застосування набули різновиди кутової модуляції [3], як FSK, QPSK, QAM. 

Останні дозволяють забезпечити найбільшу розрядність досягаючи на практиці кількості 

точок сузір'я - 64, таким чином збільшуючи кількість переданої інформації. Розглянемо роботу 

методу на прикладі 4-QAM сигналів із згладженого фільтром припіднятого косинуса. Приклад 

QAM сигналів R(t) і S(t) та його вейвлет-декомпозиція, для трьох випадкових символів, 

приведені на рисунку 1 а-в. Декомпозиція проведена з використанням біортогонального 

вейвлету 2.4, а також біортогонального 3.1 на рис. 1 г-е. 
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Рис. 1. 4QAM сигнал та його вейвлет-декомпозиція вейвлетом bior 2.4 для SNR=1 

 

Оскільки проведення фільтрації коефіцієнтів вейвлет декомпозиції методом головних 

компонент потребує формування багатоканального базису, слід визначити його зі змінної R(t), 

враховуючи просторову кореляцію шуму. На рис. 2 представлено графіки головних 

компонент, з першої по третю (а-в відповідно), для базису на основі 100 символів, на рівнях 

декомпозиції 4-5. 

 

 
Рис. 2. Головні компоненти сформованого багатоканального базису 

 

Як видно з рисунків, рівні декомпозиції та головні компоненти мають добре виділену 

кореляційну структуру. Запропонований метод дозволяє краще проводити виявляти та 

відсікати складові шуму, а отже підвищити завадостійкість системи. Розрахункові криві на 

рисунку 3, для 4-QAM сигналу, підтверджують висунуте твердження. 

 

 
Рис. 3. Завадостійкість 4-QAM сигналу для вейвлетів bior2.4 і bior3.1 

 

Завадстійкість методу, з використанням вейвлету bior3.1 дозволяє отримати значення 10-

4 на 5 EbN0 раніше. Разом із тим, для вейвлету bior2.4, отримано менше значення. Так 

очевидним є вплив материнського вейвлету на результат фільтрації. 

Висновки. Було запропоновано адаптацію методу багатоканальної фільтрації, що 

поєднує вейвлет аналіз і метод головних компонент. Метод бере до уваги кореляційну 

структуру шуму, таким чином дозволяє збільшити завадостійкість систем із цифровими 

методами модуляції сигналів, про що свідчать отримані результати моделювання. 

Подальшими напрямками досліджень є вибір параметрів фільтрації. До них можна 

віднести формування стратегії трешхолдингу для фільтрації вейвлет-коефіцієнтів; 

максимальний рівень вейвлет-розкладу. Крім того розширення роботи методу для роботи із 

бібліотекою базисних функцій, щоб обрати найкраще представлення сигналу щодо функції із 

заданою ентропією.  
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ВЕЙВЛЕТ-ФИЛЬТРАЦИЯ УГЛОВЫХ МЕТОДОВ МАНИПУЛЯЦИИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ 

 

В работе описано многомерное расширение общеизвестного метода вейвлет-фильтрации 

(трешхолдинга) и его адаптация к задаче фильтрации сигналов с угловой манипуляцией. 

Данное предложение занимает место среди многообразия современных подходов сочетание 

стратегии вейвлет обработки и инструментов анализа данных, для решения проблемы 

вычленения признаков сигнала в регрессионных моделях. 

Многомерное расширение метода вейвлет-фильтрации, за счет комбинирования прямого 

многоканального обобщения классического анализа для скалярных сигналов вместе с методом 

главных компонент, позволяет проводить обработку данных с присутствующим 

пространственно-коррелированным шумом. 

Учитывая, свойство символов транслируемого сигнала и их вейвлет-преобразования к 

коммутации, уместно использовать ее для выделения полезной составляющей. Так, 

ковариационная матрица транслируемого сигнала (и шума) содержит связь между 

информационными компонентами. Интерпретация одноканальной символьной 

последовательности в виде многоканального сигнала позволила использовать предложенный 

метод обработки. 

По сравнению с классической стратегией вейвлет обработки, шаги 2-4 являются 

нововведенными и имеют целью использовать связь между информационными компонентами 

транслируемых символов. Таким образом, энергия сигнала в основном сконцентрирована в 

нескольких крупных вейвлет-коэффициентам адаптивно избранных на основе вейвлет-

трешхолдинга, поскольку коэффициенты ниже порогового уровня могут быть отнесены к 

аддитивному шуму. Действительно, решающей особенностью при изменении базиса является 

объединение всех базисных функции в каждом символе, вводя таким образом избыточность, что 

ведет к лучшей оценке основных признаков (как экстремумы или сингулярности) зашумленных 

символов, которые в свою очередь, определяются типом модуляции. 

Метод демонстрирует перспективное применение в случае цифровых методов угловой 

модуляции, а их соответствующая оценка позволяет повысить помехоустойчивость системы. 

Приведен пример реализации работы метода применимо к системам подвижной связи. 

В выбранном примере систем широкое применение получили разновидности угловой 

модуляции как FSK, QPSK, QAM. Последние позволяют обеспечить наибольшую разрядность 

достигая на практике количества точек созвездия - 64, таким образом увеличивая количество 

передаваемой информации. Учитывая это, приведена работа метода на примере QAM сигналов 

сглаженных фильтром приподнять косинуса. 

Дальнейшими направлениями исследований являются выбор параметров фильтрации. К 

ним можно отнести формирование стратегии трешхолдинга для фильтрации вейвлет-

коэффициентов; максимальный уровень вейвлет-разложения. Кроме того, расширение работы 

метода для работы с библиотекой базовых функций, чтобы выбрать лучшее представление 

сигнала относительно функции по заданной энтропией. 

Ключевые слова: вейвлет, фильтрация, трешхолдинг, метод главных компонент, 

квадратурная модуляция. 
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Ph.D. Chesanovskyi I.I., Volynets D.O., Levchunets D.O. 

ANGLE-MANIPULATION METHODS WAVELET FILTERING USING PRINCIPAL 

COMPONENTS ANALYSIS 

 

A multi-dimensional expansion of wavelet filtering well-known method and its adaptation to 

thesignals with angular manipulation filtering tasks are given in the paper.  

Proposal takes place among the variety of modern approaches combining wavelet processing strategy 

and analysis tools for selecting signal features in regression models. 

Multivariate extension wavelet filtering method by combining classical analysis direct multi-channel 

generalization for scalar signals with principal components analysis, allows data processing in precense of 

spatially correlated noise. 

Broadcast signal characters and its wavelet transforms are commute. Thus, it is appropriate to use 

this property to select useful component. Covariance matrix of broadcast signal (and noise) contains a 

information components relations. Single-channel character sequences interpretation as a multi-channel 

signal allowed to use the proposed processing method. 

Compared to the classic wavelet tresholding strategy, steps 2-4 are new and surve to take advantage 

of broadcast symbols information components relations. Thus, the signal energy is mainly concentrated in 

several large adaptively selected wavelet coefficients based on wavelet treshholding. Since ratios below a 

threshold level can be attributed to additive noise. Indeed, a crucial feature in basis changing is to unite all 

basic functions of each character. Accordingly, introducing some kind of redundancy that leads to better 

basic features accounting (like extremes or singularity) of noisy symbols. In its turn, they determined by the 

type of modulation. 

The method shows promising application in the case of digital angular modulation methods, and their 

respective assessment can improve system noise immunity. An example of method implementation shown 

on mobile communication systems example. 

In the chosen system example, angular modulation types acquired  widespread use. Particulary FSK, 

QPSK, QAM varieties. The last of them, allows to achieve the highest bit per symbol ratio. Practically the 

number of constellation points reached 64. Thus, increasing the amount of transmitted information. 

Considering that, the example of the QAM signals with a raised cosine filter smoothed are given. 

Further researches shoud focus on filtering parameters. These include formation treshholding 

strategy for wavelet coefficients filtering, such as maximum wavelet decomposition level. Moreover, 

extension of the method to work with basic functions library are in interest, in order to achieve the best 

signal representation to a given entropy function. 

Keywords: wavelet filtering, treshhold, PCA, quadrature modulation. 
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ПЕДАГОГІКА 

 

УДК 37.013.46                                                  д.пед.н., доц. Артемов В.Ю. (НА СБУ) 

к.т.н., с.н.с. Литвиненко Н.І. (ВІКНУ) 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ОФІЦЕРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ 

НАВЧАННЯ 

 
У статті здійснена спроба дослідження ментальності в закритих соціальних 

співтовариствах, зокрема, у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання. 

Розглянуті організаційно-методичні особливості підготовки майбутніх офіцерів у вищих 

військових навчальних закладах. Визначено, що виховання в системі військової освіти є складовою 

національного виховання. Основна мета виховання –формування особистості військового фахівця, 

зокрема, її світогляду, громадянської позиції; гармонійний розвиток громадян-патріотів, 

високопрофесійних військових спеціалістів, свідомих захисників Батьківщини. Завданням 

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.  

Ключові слова: закрите соціальне співтовариство, вищий навчальний заклад зі 

специфічними умовами навчання, деонтологічна підготовка, національно-патріотичне 

виховання, патріотична свідомість. 

 

Вступ та постановка проблеми. Актуальність проблеми обумовлена тим, що у світі 

існують певні види діяльності, для яких організаційно-методичні аспекти професійної 

поведінки відіграють виключно визначну роль. До них відноситься, в першу чергу, державна 

служба у різного роду організаціях, що забезпечують безпеку та захист держави, суспільства, 

прав та свобод особистості. Це, насамперед, правоохоронні органи, армія, міліція, пожежна, 

прикордонна, митна, податкова служби тощо. Особливо показовим у цьому сенсі є служба в 

органах державної безпеки та розвідці. Відомий британський розвідник Джордж Блейк в своїх 

спогадах [1] чітко та ясно стверджував, що діяльність спецслужб незавжди відповідає 

загальнолюдським нормам моралі та етики: “Коли обираєш роботу у спецслужбах, необхідно 

бути готовим до брехні та обману, а, якщо у когось є сумніви щодо цього, то потрібно 

підшукувати іншу роботу. Офіцеру спецслужб за характером своєї роботи інколи приходиться 

робити те, що у звичайному житті призводить до сутичок із законом. …Іноді приходиться 

шукати компромат, примушувати, шантажувати, а у виключних випадках і організовувати 

політичні вбивства або замислювати терористичні акти. Офіцеру весь час приходиться різними 

способами схиляти людей до нелояльних вчинків. Будучи приватною особою, ніхто, мабуть, 

не хотів би вчиняти подібним чином для досягнення своїх цілей, але, якщо робота вимагає 

подібних дій, то людина цілком здатна на це, вірячи, що захищає інтереси держави або свої 

переконання…”. 

Безперечно, кожен уряд намагається напрацювати у свого народу повагу до 

правоохоронних органів. Відзначаючи неморальний характер діяльності спецслужб в цілому, 

неможна не враховувати, що вони у своїй більшості мають власні неписані моральні закони – 

“кодекс чести”, що визначається ментальністю представників такого роду закритих суспільств.  

Мета статті полягає у дослідженні організаційно-методичних особливостей підготовки 

майбутніх офіцерів у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на значну кількість праць, 

присвячених проблемам професійної підготовки у вищих навчальних закладах зі 

специфічними умовами навчання., (Грабельных Т. [2], Гида Є. [3], Гусарєв В. [4], Кукушин В. 
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проблема підготовки майбутніх офіцерів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження ментальності в закритих 

соціальних співтовариствах пов’язується із іменами Дюбі Ж., Ладюрі Е.Л., Гоффа  Ж. Ле, 

Фуко М. На пострадянському просторі значна робота виконана Гребельних Т.І. [2]. 

Актуальність таких досліджень в значній ступені обумовлена наступними факторами: 

1) специфікою їх освіти та функціонування як соціальних структур та інституцій із 

усталеними нормами, традиціями, кордонами та критеріями функціональності; 

2) ставленням до закритих соціальних структур та інституцій з боку суспільства; 

3) їхнім місцем та роллю у суспільних перетвореннях та історичному процесі. 

Закони та правила, що діють в таких інститутах та суспільствах не лише створюють 

атмосферу високої відповідальності, але й сприяють встановленню високої ступені службової 

диференціації, тотального, творчого підходу. 

Глибокі демократичні перетворення останнього часу актуалізували питання щодо 

підвищення якості функціонування таких структур. Закриті соціальні структури та інститути 

є нормою сучасного суспільства. Простір існування, виживання і взаємодії у або поза цими 

структурами в залежності від обмеження свободи вибору формують так званий 

“дисциплінарний простір”. Разом із тим, вони вимагають самовідданості аж до самопожертви, 

сміливості у прийнятті рішень, підприємництва. Гуманістичні перспективи розвитку таких 

структур, що базуються на ідеях професійної етики, є найважливішим компонентом у вирішені 

державних, національних, політичних, економічних, а також соціальних та культурних 

проблем. 

Грабельних Т.І. [2] стверджує, що проблеми ментальності в освітніх закладах для 

закритих соціальних структур доцільно здійснювати за модельним принципом на базі 

функціональних багатопрофільних моделей та одночасно за комплексом напрямів. Автор 

виявив, що модель взаємовідносин у закритих соціальних структурах та модель ментального 

потенціалу іманентно пов’язані. 

Основні закономірності розвитку індивідуальної свідомості в освітніх закладах 

деонтичного типу полягають у наступному:  

- розвиток спроможності до швидкої адаптації до конкретних умов та вимог; 

- формування функціональної направленості свідомості та мислення;  

- створення нової «граничної» картини світу, внаслідок чого змінюється ставлення до 

світу;  

- формалізація механізму взаємостосунків та взаємодії; 

- створення колективних (групових) стереотипів свідомості, що відображають механізм 

самозбереження індивідуальної свідомості; 

- перебудова ціннісно-змістової сфери в бік посилення автономності індивідуальної 

свідомості. 

Ментальність у закритих соціальних просторах такого типу виявляється в почуттях, 

відчуттях, ідеях, формах поведінки, внутрішній культурі, масштабності мислення, терпимості, 

умінні керувати та підкорятися, залишатися самим собою, не зачипаючи інтересів інших осіб. 

Зазначимо, що Гіда Є.О. [3] недостатньо обґрунтовано стверджує, що наукові 

рекомендації Бентама І. були враховані у країнах Європи та Америки як у законодавстві, так і 

у процесі формування принципів діяльності посадових осіб поліції демократичної держави у 

конкретних випадках. Скоріше, навпаки, концепції, що приймаються, мають яскраво 

виражений декларативний характер, в основі яких лежать імперативи моральної поведінки. Це 

пояснюється, швидше всього, тим, що в документах подібного типу практично неможливо 

врахувати всі можливі ситуації та їхні наслідки. Тому в реальності приходиться покладатися 

на рівень деонтологічної компетентності та деонтологічної готовності співробітників, у 

зв’язку з чим особливо важливу роль набувають питання деонтологічної підготовки.  

Інший український дослідник Гусарєв С.Д. відмічає тенденцію деонтологізації 

наукового знання у сфері досліджень юридичної діяльності, що виявилося у активізації 

використання деонтологічного підходу та зумовлюється поступовим ствердженням ідеології 
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соціологізму [4].  

Однією із перших робіт в галузі теоретичного обґрунтування поліцейської деонтології 

на пострадянському просторі є, як вже раніше зазначалося, комплекс публікацій Кукушина В. 

[5]. В своїх роботах він подає розгорнуту термінологічну базу та визначає основні напрями 

деонтологічної підготовки працівників правоохоронних органів. Зокрема, він стверджує, що 

«поліцейську деонтологію» слід розглядати як дисциплінарну науку, що знаходиться на межі 

професійної етики та соціології моралі. З огляду на це, він окреслює чотири основні аспекти, 

в яких її можна розглядати. Насправді правильніше було б визначити поліцейську деонтологію 

як міждисциплінарну науку, яка знаходиться на межі професійної етики та права, причому 

правові аспекти такої деонтології розглядаються більш глибоко, ніж у медичній та 

педагогічній деонтології.  

Достатньо ретельно педагогічні основи деонтологічної підготовки співробітників 

правоохоронних органів розкрито в роботі Соколова В.П. [6]. Зокрема, ним показано, що 

деонтологічне виховання у навчальних закладах деонтичної спрямованості становить собою 

складний та багатогранний діалектичний процес, для якого характерні наступні тенденції 

розвитку:  

- підвищення ролі виховних дисциплін; 

- розширення виховного впливу на основі використання сучасних технологій навчання; 

- підвищення ролі професійного самовиховання засобами навчальної діяльності;  

- посилення впливу особистого прикладу та авторитету викладачів тощо. 

Соколовим В.П. також були запропоновані шляхи деонтологічної підготовки курсантів у 

навчальних закладах органів внутрішніх справ, що зводяться до наступних положень:  

- максимальне використання потенціалу змісту профільних навчальних дисциплін; 

- засвоєння викладачами деонтологічних можливостей кожної профільної дисципліни, 

постановку адекватних завдань на період їх вивчення; 

- використання викладачами прийомів посилення навчальної взаємодії, активності, 

творчості та самостійності курсантів та слухачів; 

- реалізації диференційованого та індивідуалізованого підходу до курсантів різних курсів 

тощо. 

У роботі Ряпухиної І.А. та Капустиної І.Ю. [7] обґрунтовані підходи до деонтологічної 

підготовки співробітників правоохоронних органів. Оперативним співробітникам доводиться 

частіше інших стикаються з людьми із деформованими моральними основами, а також з 

людьми, які знаходяться у збудженому стані, стані потрясіння. В цих випадках такт, 

коректність, справедливе ставлення до людини виступає найважливішою умовою 

взаєморозуміння та довіри до співробітників силових структур. Тому службова діяльність 

співробітників органів внутрішніх справ не обмежується рамками правових приписів, вона 

базується також на принципах моральності на сформованих у суспільстві явищах 

справедливості та порядності. В цих умовах пріоритетне значення набувають виховні заходи, 

особистий приклад, діяльність керівника щодо створення здорового психологічного клімату в 

підрозділі, формування і розвиток традицій, стимулювання і мотивацію службової діяльності. 

Тут значний виховний момент носять кадрові рішення: переміщення співробітників по службі, 

включення до резерву для висунення, подання до присвоєння чергових та позачергових звань 

тощо. Особисті настрої співробітників, як правило, залежать від: визначення перед кожним із 

них його найближчих та віддалених перспектив у службовій діяльності, задоволення насущних 

інтересів і потреб, чіткої організації служби, створення атмосфери доброзичливості та 

взаємопідтримки; відсутності брутальності, безтактності, хамства та нестатутних 

міжособистісних відносин. 

Як свідчить історія, становлення поліцейської деонтології, проблеми адекватності 

виховання суспільством норм поліцейської етики зустрічаються не лише в національній, але й 

у міжнародній практиці. На питання, чому Парламентське зібрання Ради Європи приймає 

Європейську декларацію замість того, щоб прийняти закон з етики в рамках ООН, представник 

правового комітету Джон Уоткинсон відповідає: “Великі культурні, політичні та правові 
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розбіжності між націями та народами роблять … майже неможливим прийняття загального 

кодексу з такого складного питання, як етика поліції”. 

За кордоном поліцейська деонтологія як окрема наука розвивається порівняно давно і 

вже має практичний досвід реалізації етичних норм, закріплених у деонтологічних кодексах. 

Зокрема, президент Академії управління поліцією ФРН доктор Райнер Шульте відзначив, що 

етико-деонтологічна підготовка кадрів поліції із допоміжного фактору інтелектуального 

розвитку співробітників перетворюється сьогодні в один із основних. 

Головне завдання воєнної педагогічної деонтології за твердженням Караваєва В.А. [8] – 

розробка принципів і положень щодо продуктивної взаємодії суб’єктів пізнання у воєнному 

освітньому процесі. При цьому в ролі суб’єктів виступають як ті хто навчаються, так і, 

насамперед, викладачі. При цьому необхідно забезпечити максимальне використання 

деонтологічних можливостей кожної дисципліни, яке забезпечується як комплексуванням 

прийомів навчальної взаємодії викладачів і студентів, так і специфічними виховними 

можливостями кожної форми навчальних занять. 

У роботі видатного українського педагога Василя Ягупова [9] зазначається, що 

особливості освітнього процесу на воєнній кафедрі становлять собою морально-етичні 

вимоги, що полягають обов’язковому дотриманню та застосуванню їх в ході навчальної та 

службової діяльності. 

До них відносяться:  

- постійна готовність виконувати військовий обов’язок із захисту своєї Вітчизни, 

розвинуте почуття патріотизму, вірність військовій присязі;  

- зразкова дисциплінованість, старанність, стройова підтягнутість та фізична 

досконалість, прояв самостійності та ініціативи;  

- стремління до лідерства, володіння командирською волею та організаторськими 

здібностями, поєднання справедливої вимогливості з чуткою турботою про підлеглих, 

необхідність бути для них взірцем та учителем по життю;  

Вирішальним фактором названо засвоєння деонтологічних норм в ході освітнього 

процесу засобами поглинання у деонтологічно-орієнтований освітній простір. 

Законом України “Про вищу освіту” від 1.07.2014 р. [10] вищі військові навчальні 

заклади визначені як заклади зі специфічними умовами навчання, але особливості 

специфічних умов навчання у цих навчальних закладах цим Законом не визначено. 

Втім, особливості навчання у вищих військових навчальних закладах (ВНЗ зі 

специфічними умовами навчання) висувають високі дисциплінарні вимоги. Ці вимоги не 

йдуть у жодне порівняння із вимогами до дисципліни у цивільних вищих навчальних закладах 

і в цивільному суспільстві. Адже саме належна дисципліна забезпечує безпеку під час 

поводження з озброєнням і військовою технікою, на полігонах, тренажерах у навчальних 

класах. Одночасно високий рівень дисципліни є запорукою збереження військової та 

державної таємниці. Існує навіть термін “військова дисципліна”, який повною мірою може 

бути застосований до тих, хто навчається у вищих військових навчальних закладах. Тому 

високі вимоги до дисципліни є специфічною 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 (ВНЗ) 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 [11]. У процесі набуття академічної зрілості у 

цивільному ВНЗ особистість засвоює норми, які варіативні, можливо, незавжди формально 

визначені і, у більшості випадків, такі, що не підтримуються системою санкцій. У процесі 
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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 між цивільними й військовими вищими навчальними 

закладами в цьому сенсі є настільки великими, 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 

довгого періоду адаптації і вимушеним 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 у курсантському середовищі. Було навіть введено поняття 

«курсантська субкультура», яка визначає особливості взаємовідносин військовослужбовців у 

вищих військових навчальних закладах [12]. При цьому під субкультурою розумілася система 

цінностей традиційної культури, яка була трансформована мисленням вузькою соціальною 

або професійною групою та одержала в 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 військовому 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 заснований на принципах традицій і моралі, служить зміцненню дисципліни, а, з 

іншого боку, будучи заснованим на ритуалах, дозволяє згладжувати ті гострі протиріччя, що 

виникають у службових та позаслужбових відносинах між військовослужбовцями в умовах 

закритого 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 освітнього 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, має бути величезна роль 

деонтологічного виховання тих, хто навчається. Адже саме деонтологічне виховання може і 

повинно надавати інтегруючого впливу на педагогічний процес у вищих військових 

навчальних закладах України. 

Таким чином, можна стверджувати, що нами були виявлені специфічні умови навчання 

у вищих військових навчальних закладах. Це означає, що специфіка існує реально, а, отже, 

здійснює певний вплив на всіх учасників освітнього та виховного процесів у вищій військовій 

школі. Особливість та 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 у 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, за якою навчання 

надто слабко пов'язано із 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 лише в умовах обмежень можна виробити 

необхідні якості військовослужбовців. 

Безсумнівна позитивна якість традиційної форми навчання полягає у тому, що вона 

дозволяє за короткий час виробити у бійця навички автоматизму бойового застосування 

зразків озброєння і військової техніки. Але в сучасних умовах, в умовах високої 
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інтелектуалізації тактико-технічних характеристик озброєння і способів ведення бойових дій 

орієнтуватися лише на автоматизм навичок вже не можливо. На перше місце стає мислення, 

творче застосування набутих навичок. 

Військова педагогіка у традиційному розумінні цього терміну - це галузь педагогічної 

науки, що має своєю метою, по-перше, забезпечення військово-педагогічного процесу 

навчання і виховання військовослужбовців та військових колективів, їх підготовку до 

військово-професійної діяльності і ведення бойових дій [2], по-друге, формування у 

командного складу компетентностей, які забезпечують виконання ними високого рівня 

навчання і виховання військовослужбовців у ввірених їм колективах, особисту 

відповідальності за виконання посадових обов'язків. Цілком очевидно, що друге завдання є 

пріоритетнішим у вищій військовій школі. 

Висновки. Виховання в системі військової освіти є складовою національного виховання. 

Його головна мета - формування особистості військового фахівця, зокрема, її 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.  

Все це робить актуальним створення деонтологічного напряму у педагогіці як нової 

наукової течії, що має власний, досить чітко окреслений об'єкт і предмет дослідження, має 

власні завдання дослідження, інтегрує апробовані в інших галузях педагогіки методи 

дослідження і пропонує свої специфічні, а також має власну сферу практичного застосування. 

Однак, зберігаючи назву «деонтологічний», цей напрям в педагогічній науці не може 

спиратися виключно на ідеї деонтології у класичному розумінні цього слова.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 

ОФИЦЕРОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ СО СПЕЦИФИЧЕСКИМИ 

УСЛОВИЯМИ ОБУЧЕНИЯ 

 

В статье осуществлена попытка исследования ментальности закрытых социальных 

сообществ, в частности, в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения. 

Рассмотрены организационно-методические особенности подготовки будущих офицеров в 

высших военных учебных заведениях. Определено, что воспитание в системе военного 

образования является составной национального воспитания. Основная цель воспитания – 

формирование личности военного специалиста, его мировоззрения, гражданской позиции; 

гармоничное развитие граждан-патриотов, высокопрофессиональных военных специалистов, 

сознательных защитников Родины. Задачей национально-патриотического воспитания 

является также формирование у молодого поколения высокого патриотического сознания, 

чувства любви к Украине, уважения к украинской истории, выдающихся памятников культуры, 

отечественных исторических деятелей.  

Ключевые слова: закрытое социальное сообщество, высшее учебное заведение со 

специфическими условиями обучения, деонтологическая подготовка, национально-

патриотическое воспитание, патриотическое сознание. 

 
Ph.D. Artemov V.U., Ph.D. Lytvynenko N.I. 

ORGANIZATIONAL-METHODICAL FEATURES OF TRAINING OF FUTURE OFFICERS AT 

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS WITH SPECIFIC CONDITIONS OF LEARNING 

 

The article suggested the use of structural and ontological approach (according to the methodology 

of the "Protégé") in the education of future law enforcement officers. The conceptual schema theory of 
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education, based on ontological approach and meets Postnonclassical ideas in science, and that is based on 

the consideration of education as a process that has spiritual and moral orientation. The place of education 

in the ontological Postnonclassical period of application of science and the role of structural and 

ontological approach defined competency model. 

A structural ontological approach, the central idea is to build a hierarchical structure of concepts 

proper behavior on the basis of humanitarian values and subject knowledge. Carrying out structural and 

ontological analysis based on competence approach based deontological component, particularly deontic 

logic. 

According to the proposed structural and ontological approach was developed a two-tier model 

content deontological component skills. This model served graduate in close connection with the humanities 

concepts deontological type at the top level and specific professional requirements at a lower level. To detect 

such requirements are useful professiogram analysis, which usually consist based on the requirements of 

professional practice. On the other hand, the assembly may be subject professiogram ontological research. 

Ontology-based entry in the real world entity of life with all its actually existing objects and concepts 

that are products of individual and collective thinking and based on generally accepted system of values. 

Unlike existing techniques within the structural and ontological approach the authors proposed to use the 

experience of building professiogram. Built using structural and ontological approach allowed for ontology 

modeling and defined as professional requirements and bottlenecks in the educational plan deontological 

training of law enforcement officers. 

Keywords: closed social community, higher education institution with specific conditions of learning, 

deontology training, national-patriotic education, patriotic consciousness. 
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МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ У 

ФОРМУВАННІ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДОРОСЛИХ 

 
У статті проведено аналіз та опис методів кооперативного навчання у контекстіх 

використання для вивчення англійської мови дорослими людьми та формування їх англомовної 

лексичної компетентності. Аналіз психологічних та психофізіологічних особливостей людей 

дорослого віку, а також особливостей пізнавальної діяльності щодо опанування ними англійською 

мовою засвідчив, що найбільш оптимальними методами формування англомовної лексичної 

компетентності у дорослих є педагогічні технології, котрі передбачають елементи співпраці, 

тобто методи кооперативного навчання. На користь цього висновку свідчить те, що при 

вивченні англійської мови недостатньо засвоїти матеріал, а потрібно ще його трансформувати 

та донести до інших, чому сприяють методичні основи кооперативного навчання, оскільки воно 

передбачає елементи самостійної та групової роботи. При розробці методики впровадження 

кооперативного навчання у процес формування англомовної лексичної компетентності було 

проведено аналіз існуючих методів кооперативного навчання та здійснено їх адаптацію для 

дорослої аудиторії. На основі використання методів кооперативного навчання нами було 

розроблено програму та описано методику вивчення англійської мови дорослою аудиторією, яка 

включала блоки навчального матеріалу, котрий вивчався за конкретними методами співпраці 

(кооперації).  

Ключові слова: кооперація, співпраця, дорослі люди, кооперативне навчання, методика, 

навчання, англомовна лексична компетентність. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодення вказує на те, що суто 

академічні знання та вузькопрофільні вміння на даний момент не відповідають портрету 
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«компетентного фахівця». Ефективність праці фахівців залежить від їхніх здібностей 

критично та аналітично мислити, налагоджувати контакти і співробітничати, брати на себе 

відповідальність і проявляти готовність та прагнення до підвищення професійного рівня.  

У сучасному світі знання іноземної мови є невід’ємною складовою професійної 

діяльності фахівців у будь-якій галузі економіки, культури чи науки. Розширення кола 

повноважень працівників та об’єм завдань, які ставляться перед ними у сфері бізнесу, 

медицини, освіти, туризму, торгівлі, налагодження культурних, ділових та наукових зв’язків, 

передбачають спілкування та комунікацію з партнерами у більшості випадків англійською 

мовою. Тобто, на сьогодні знання іноземної мови та володіння культурою іншомовного 

спілкування є невід’ємними складовими комунікативної компетентності фахівця, яка, в свою 

чергу, є однією з компонентів його професіоналізму. Іншомовна комунікативна 

компетентність фахівця включає в себе лексичну компетентність, яка передбачає вміння 

лексично правильно використовувати мовні форми та грамотно будувати речення. 

У більшості педагогічної та методичної літератури, присвяченої навчанню англійській 

мові, розглядаються особливості організації освітньої діяльності для дітей та молоді. 

Питанням формування англомовної лексичної компетентності у дорослих уваги приділено не 

достатньо. Аналіз форм та особливостей опанування англійською мовою у дорослому віці 

вказує на те, що найбільш доцільним методом формування англомовної лексичної 

компетентності у дорослих є використання кооперативного навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної 

проблеми. Питання щодо навчання людей дорослого віку розглядаються в літературних 

джерелах лише або з точки зору психологічних особливостей даної вікової категорії (Б. 

Ананьєв), або умов успішного навчання дорослої людини (Т. Андрющенко, Л. Сігаєва, І. 

Фольварочний). І лише деякі особливості навчання дорослих іноземній мові розглянуті у 

роботах Т. Григор’євої, Р. Єфімової, Г. Бурденюка. 

Аналіз психологічних та психофізіологічних особливостей людей дорослого віку, а 

також особливостей пізнавальної діяльності щодо опанування ними англійською мовою 

показав, що найбільш оптимальним методом формування англомовної лексичної 

компетентності у дорослих є використання педагогічних технологій, котрі передбачають 

елементи співпраці, тобто методів кооперативного навчання. 

Багато вітчизняних та зарубіжних науковців досліджували особливості кооперативного 

навчання – його переваги та недоліки, серед яких зарубіжні дослідники Р. Джонсон та 

Д. Джонсон, С. Каган, Р. Славін, українські – М. Артюшина, М. Байда, Р. Борківська, 

В. Сініцька, С. Ратовська. Нині кооперативне навчання визнається та широко застосовується 

в освіті. Таке навчання допомагає педагогам працювати з великою аудиторією, підвищує 

академічні досягнення учнів та вдосконалює їх соціальний розвиток. Але аналіз педагогічної 

та методичної літератури засвідчив, що більшість праць присвячена втіленню кооперативних 

методів у навчання учнів та студентів, не існує методики використання кооперативного 

навчання дорослих, загалом, і формуванню у них англомовної лексичної компетентності, 

зокрема. У проаналізованих роботах не проведено узагальнення та систематизації методів 

кооперативного навчання щодо формування у дорослих людей англомовної лексичної 

компетентності, і не надано рекомендацій щодо втілення їх в освітній процес вивчення 

англійської мови дорослою аудиторією. 

Отже, метою даної статті є аналіз методів кооперативного навчання та опис методики 

їх використання у процесі формування англомовної лексичної компетентності у дорослих. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Одне з найважливіших завдань вивчення 

дорослими англійської мови полягає в забезпеченні учня такими знаннями та вміннями, котрі 

необхідні для самовираження та діяльності у сучасному суспільстві. Ми маємо на увазі 

постійний розвиток людини як особистості, індивідуальності, громадянина, працівника 

протягом усього його життя. І крім того, вчені довели, що люди готові сприймати інформацію 

та навчатися протягом усього їх життя.  
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Головними принципами навчання дорослих повинні бути: з одного боку – активна роль 

того, хто навчається, в побудові і втіленні програми навчання, а з іншого – активна співпраця 

дорослого учня з його педагогом. Основними відмінностями між дорослим учнем і дитиною 

та їхніми процесами навчання є те, що на відміну від дитини дорослий учень під час навчання 

прагне самореалізації, повної самостійності, самовдосконалення. Доросла людина має певний 

життєвий досвід (побутовий, професійний, соціальний), який може бути використаний в якості 

джерела вивчення як і для самого учня, так і для його колег. Як ми вже зазначали, доросла 

людина приймає рішення вивчати англійську мову для вирішення важливих життєвих 

труднощів та досягнення певної мети. Такий учень обов’язково розраховує на використання 

набутих вмінь, навичок знань та якостей. Його навчальна діяльність визначається певними 

побутовими, професійними та соціальними факторами, які можуть як обмежувати, так і 

сприяти процесу навчання. Процес вивчення англійської мови дорослою людиною має бути 

організований у вигляді тісної співпраці з викладачем на усіх етапах його навчання: 

діагностики, реалізації, планування, корекції та оцінювання. При цьому дуже часто буває 

важко досягти того, щоб атмосфера навчання у групі залишалася дружньою, неформальною, 

яка б базувалась на самоповазі, підтримці, співпраці та відповідальності всіх представників 

навчальної діяльності. Врахування перерахованих особливостей найкраще може бути 

реалізоване під час впровадження кооперативного навчання. 

Викладач, котрий навчає групу дорослих учнів, повинен пам’ятати, що:  

1) вік не знижує навчальні здібності людини, вона здатна опановувати знання та 

інтелектуальні здібності аж до 60 років;  

2) під час навчання у дорослих учнів розвиваються загальні та спеціальні здібності, що 

синтезуються в здібностях до пізнавальної діяльності, до навчання. 

Успіх навчання групи за кооперативними методами залежить від викладача, його вмінь 

скоординувати навчальну діяльність, при цьому важливо, щоб йому вдалося поєднувати 

індивідуальну роботу кожного учасника груп та підгруп з роботою в парах та групах в цілому. 

Важливим фактом є те, що дорослі учні повинні усвідомлювати, що передусім це сумісна 

діяльність, в якій кожному відводиться своя роль, тобто кожен зберігає свою індивідуальність.  

Педагогічна технологія кооперативного навчання має потужний потенціал для 

активізації навчальної діяльності дорослих та формування у них англомовної лексичної 

компетентності.  

З метою висвітлення особливостей методики кооперативного навчання представимо 

короткий опис методів, що застосовуються у даній педагогічній технології та спробуємо 

адаптувати ці методи до дорослої аудиторії. 

Існує надзвичайно багато методів кооперативного навчання, зокрема:  

1. «Круглий стіл»; 

2. Групове дослідження; 

3. «Пилка - 1»; 

4 «Пилка - 2»; 

5. Складана картинка; 

6. Кути; 

7. Графіті; 

8. Трьохступеневе інтерв’ю; 

9. Команди-ігри-турніри; 

10. Навчаємось разом; 

11. Навчаємось в команді; 

12. Думай – працюй у парі – ділись; 

13. Кажи та переключайся. 

Для створення власної методики їх використання були обрані найбільш ефективні, 

зокрема: “Навчаємось разом”, “Навчання в команді”, «Пилка-1», «Пилка -2». 

1. Метод «Навчаємось разом» 



202 
 

Авторами методу «Навчаємось разом» (Learning together) були Р. Джонсон і Д. Джонсон, 

які розробили метод в 1987 році в університеті штату Міннесота [1].  

Основними принципами цього методу є: 

- нагороди – всій команді; 

- індивідуальний підхід; 

- рівні можливості. 

Група отримує нагороди в залежності від досягнення кожного дорослого учня. Всередині 

групи учні самостійно розподіляють ролі для кожного члена групи для: 

- виконання загального завдання (у кожного, таким чином, своя частина, своє 

підзавдання); 

- відслідковування; 

- моніторингу; 

- активності кожного члена групи у вирішенні загального завдання; 

- культури спілкування всередині групи. 

Таким чином, з самого початку група має подвійне завдання: з одного боку, академічне 

– досягнення якоїсь пізнавальної, творчої цілі, а з іншого – соціальне або соціально-

психологічне: в ході вирішення поставленого завдання підтримання певної культури 

спілкування. І те, і інше є однаково важливим. Викладач обов’язково повинен відслідковувати 

не тільки успішність виконання академічного завдання групами, але і їх спосіб спілкування 

один з одним, спосіб надання один одному необхідної допомоги. 

Етапи організації: 

1. Формуються групи по 3-5 учнів у кожній за рівнем навченості. 

2. Група отримує головне завдання, яке поділяється на декілька підзавдань, над якими 

працює кожна окрема мала група. Результати роботи малих груп об’єднуються в один 

спільний результат, який є вирішенням головного завдання. 

3. До вибору завдань для кожної групи здійснюється диференційований підхід, оскільки 

вони відрізняються за обсягом та складністю. Загальна оцінка малої групи формується в 

залежності від роботи кожного учня. Кожен член малої групи обов’язково повинен приймати 

активну участь у роботі загальної групи в силу своїх знань та можливостей. Тому слід 

приділити значну увагу розробці завдань та формуванню малих груп відповідно до 

психологічних та індивідуальних особливостей кожного члена групи.  

2. Метод «Навчання в команді» 
Даний метод приділяє особливу увагу «груповим цілям» (team goals) та успіху усієї групи 

(team success). Успішний результат може бути досягнутий у разі роботи кожного окремого 

члена групи у тісній взаємодії з іншими членами цієї ж групи. Метод «Навчання в команді» 

передбачає формування невеликої групи з 4-5 членів. Цей метод ставить за мету першочергово 

приділити увагу груповим цілям. Отже, метою кожного учня повинна бути не лише думка про 

те, щоб зробити щось, а основною метою даного методу є те, що учні повинні дізнатися щось 

нове разом, а також здобути нові навички, оволодіти новими знаннями та вміннями, при цьому 

важливо, щоб кожен учасник групи знав про індивідуальні здобутки іншого. Уся група 

повинна бути зацікавлена в засвоєнні навчальної інформації кожним її членом, оскільки успіх 

усієї команди залежить від вкладу кожного, спільним вирішенням поставленої перед ними 

проблеми [2].  

Даний метод зводиться до трьох основних принципів: 

- «нагороди» (team rewards) – групи отримують одну на всіх у вигляді бальної оцінки, 

якогось сертифікату, значка відзнаки або інших видів оцінки їх спільної діяльності. Для цього 

їм слід виконати одне запропоноване для всієї групи завдання. Підгрупи не змагаються одна з 

одною, оскільки всі команди мають різні «планки» і час на її досягнення; 

- «індивідуальна» або персональна відповідальність кожного учня означає, що успіх чи 

невдача всієї групи залежить від успіху чи невдачі кожного її члена. Це стимулює всіх членів 

команди слідкувати за успіхами один одного і всієї команди, приходити на допомогу своєму 
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приятелю в процесі засвоєння матеріалу, щоб кожен учасник відчував себе експертом з даної 

проблеми; 

- рівні можливості для досягнення успіху означають, що кожен учень приносить бали 

своїй групі, котрі він заробляє шляхом покращення власних попередніх результатів. 

Порівняння, таким чином, проводиться не з результатами інших учнів, а з власними, раніше 

досягнутими. Це дає можливість учням, що відстають, рівні можливості в отриманні балів для 

своєї команди. Так як стараючись з усіх сил покращити результати попереднього опитування, 

екзамену і успішний учень, і учень, що відстає, приносять своїй команді рівну кількість балів. 

Як показали дослідження в J. Hopkins University, це дозволяє їм відчувати себе повноправними 

членами команди та стимулює бажання підняти особисту «планку». 

Етапи організації: 
1. Викладач повинен провести оглядово ознайомлення з новим матеріалом, акцентуючи 

увагу саме на тому, які питання будуть винесені на індивідуальні завдання. Лекція має бути 

оглядовою, але інформаційною та практичною за значенням. 

2. Учні починають опрацьовувати зміст лекції разом, тим самим допомагаючи один 

одному зрозуміти її зміст. Робота в групах передбачає задання питань один до одного для того, 

щоб краще зрозуміти або роз’яснити незрозумілі моменти. Дозволяється задавати питання 

викладачу лише в тому випадку, якщо ніхто з учнів не може знайти на нього відповідь. 

3. Індивідуальні завдання виконуються учнями після опрацювання основного тексту 

лекції. На етапі виконання індивідуальних завдань виключається допомога один одному, 

оскільки кожен учасник малої групи повинен працювати самостійно. Особливістю даного 

методу є те, що викладач оцінює індивідуальну роботу кожного члена групи. 

4. Оцінювання проводиться за порівняльною ознакою: учасник групи може підвищити 

оцінку команди лише в тому випадку, якщо його результат роботи вищий, ніж середня оцінка 

за попередньо виконані роботи. Переможцем стає та команда, сумарна кількість балів якої за 

підсумками найвища серед інших. 

3. Метод «Пилка-1» 
Даний метод названий «Jigsaw», що в перекладі з англійської – пилка. Е. Аронсон у 1978 

році розробив даний підхід. Він є одним з найбільш популярних на сьогоднішній день. Ця 

методика вперше була використана у 1979 році у м. Остін, Техас [2].  

Етапи організації: 
1. Викладач поділяє групу на підгрупи по 4-6 чоловік. Кожна підгрупа працює над 

завданням, попередньо розбитим на логічні блоки. Кожен учасник підгрупи шукає матеріал із 

своєї власної теми.  

2. Як експерти з одного питання, учні, котрі вивчали однакові питання працюючи у 

малих групах, обмінюються інформацією. Даний процес називається «зустріччю експертів». 

3. Потім учні повертаються кожен у свої групи і навчають усього нового, що самі 

дізналися в інших членів підгрупи. А ті доводять до відома свою частину завдання (немов 

зубці пилки). 

4. Вчитель не прикладає додаткових зусиль, так як вірний шлях для засвоєння матеріалу 

полягає в тому, щоб слухати партнерів по групі. Учні повинні бути зацікавлені, щоб їх 

партнери вірно виконали завдання, оскільки це буде відображатися на сумарній оцінці. Кожен 

учень, а також вся мала група доповідають за темою. 

5. Наприкінці викладач може поставити питання з теми будь-якому членові команди. 

Протягом роботи групи викладач відслідковує групову динаміку та індивідуальну діяльність 

кожного учня, тому навіть після завершення роботи він уже може зробити деякі висновки про 

освітній процес загалом. Оцінювання та перевірка засвоєння учнями матеріалу проводиться 

шляхом вибіркового опитування.  

4. Метод «Пилка -2» 
Р. Славін розробив видозміну методу «Пилка» у 1986 році і назвав її «Пилка-2». Даний 

підхід являє собою роботу учнів, поділених у групи по 4-5 осіб [3]. 

Етапи організації: 
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1. Кожна мала група працює над однаковими завданнями, замість того, щоб кожен 

учасник підгрупи виконував індивідуальну частину загальної роботи. Але кожен член одержує 

завдання, в якому стає експертом, оскільки виконує його добросовісно і глибоко вникає в 

сутність питання. 

2. Потім експерти з різних груп зустрічаються. 

3. Після завершення заняття проводиться та оцінюється індивідуальний контрольний 

зріз. Група, що одержала найвищу кількість балів, перемагає. 

Таким чином, методів кооперативного навчання є багато, але серед них нами були 

обрані, на нашу думку, найбільш вдалі та популярні, з одного боку, та зручні для реалізації у 

дорослій аудиторії – з іншого. Аналіз представлених методів та особливостей організації 

дозволив нам адаптувати їх до формування англомовної лексичної компетентності 

досліджуваної вікової категорії. 

Як відомо, найголовнішою умовою ефективного освітнього процесу є його особистісна 

зорієнтованість, яка сприяє тому, щоб кожен учень, незалежно від віку, самовдосконалювався, 

ставав самодостатнім, творчим суб’єктом навчання, пізнавальної діяльності та спілкування, 

самостійною та гармонійно розвинутою особистістю. Безумовно ця задача має бути 

реалізована педагогом [4]. Роль вчителя у процесі вивчення англійської мови за методами 

кооперативного навчання полягає у плануванні, а також розробці кооперативних занять 

(уроків). З метою досягнення максимальних результатів педагог повинен правильно 

організувати роботу кооперативних груп, провести роз’яснювальну роботу та підготовку. Від 

цього залежатиме результат роботи групи та результат навчання. Отже, перед початком 

втілення методів кооперативного навчання в освітній процес та у його ході нами був 

реалізований комплекс заходів, а саме: 

1. Прийняття певних організаційних рішень перед початком занять: 
- попереднє анкетування, бесіди та спостереження з метою подальшого формування груп 

та підгруп; 

- визначення цілей, які переслідуються, зокрема соціальних та академічних; 

- визначення розмірів груп та підгруп; 

- зарахування дорослих учнів до певної групи (вони можуть бути різностатеві, за рівнем 

і стилем навчання, культури, а також за терміном знаходження у групі); 

- вибір класу для занять; 

- підготовка відповідних матеріалів; 

2. Розробка занять: 
- інструктаж щодо сумісної роботи дорослих учнів; 

- установлення взаємозалежності один від одного; 

- пояснення основних критеріїв для успішного виконання завдань; 

- особистісний підхід; 

- визначення норм соціальної поведінки; 

3. Координація та втручання: 
- координація учнівської поведінки; 

- цільова допомога, навчання співробітництву; 

4. Оцінювання результатів та процесу групової та індивідуальної роботи: 
- оцінювання соціальних цілей; 

- оцінювання академічних цілей. 

Наступним етапом нашої діяльності була розробка блоків завдань для роботи дорослих 

груп у ході кооперативного навчання з метою формування їх англомовної лексичної 

компетентності. Для цього нами були опрацьовані основні вимоги до вправ як основного 

засобу організації навчальної діяльності та визначено типи вправ для формування лексичної 

компетентності [5]. 

Основною з вимог до структурних компонент вправи «завдання» є мотив або іншими 

словами вмотивованість до виконання мовленнєвої дії. У завданнях до вправ має чітко 
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вказуватися, з якою метою учні виконують вправу. Мотивація забезпечувалася шляхом 

стимуляції пізнавальної потреби дорослих учнів під час роботи кооперативних груп. 

Не менш важливим принципом є елемент новизни, оскільки у реальному житті людина 

дізнається про щось нове або зазвичай інформує про певні події. Наявність новизни у 

завданнях забезпечувалася шляхом наявності автентичних мовних матеріалів, які раніше не 

були опрацьованими учнями, і впровадження елементів кооперативного навчання у процес 

вивчення англійської мови. 

Наступною вимогою до завдання та до його змісту була пізнавальна спрямованість, 

оскільки вивчення англійської мови невідривно пов’язано з пізнавальними інтересами 

дорослих учнів. 

Для визначення сукупності завдань для формування англомовної лексичної 

компетентності дорослих учнів у дослідженні ми опиралися на критерії класифікації вправ, 

котрі були запропоновані С. Ніколаєвою та Н. Скляренко [6].  

Критеріями відбору були: 

1. Спрямованість вправи на прийом і видачу інформації; 

2. Комунікативну спрямованість; 

3. Характер виконання; 

4. Участь рідної мови; 

5. Місце виконання. 

Основними для формування англомовної лексичної компетентності дорослих учнів 

стали такі критерії: 

1. Формування лексичних навичок та вмінь дорослих учнів у системі роботи над 

основними видами мовленнєвої діяльності має базуватися на знаннях про слово, лексичні 

одиниці, їх основні функції, що були набуті раніше; 

2. У роботі над формуванням англомовної лексичної компетентності враховується 

взаємозв’язок мови та мовлення, а також мислення; 

3. Формування лексичної компетентності відбувається з урахуванням когнітивних 

процесів ментальності, а саме мислення, уяви, уваги, пам’яті, сприйняття; 

4. Формування лексичної компетентності відбувається на всіх етапах засвоєння лексики 

англійської мови (осмислення, застосування знань у схожих ситуаціях, застосування знань в 

ідентичних ситуаціях, запам’ятовування, сприйняття); 

5. Для ефективного формування лексичної компетентності існує необхідність 

багаторазового відтворення та прослуховування нових лексичних одиниць у процесі 

мовлення. 

Отже, з дотриманням певних вимог нами було розроблено програму вивчення 

англійської мови дорослими людьми на курсах «ENGLISH TOP» м. Хмельницького. Метою 

цієї програми було формування англомовної лексичної компетентності. 

Таблиця 1 

Програма кооперативного навчання дорослих (лексика) 

№ за 

п/п 
Тема Метод Кількість годин 

1 блок 
1. Овочі, фрукти та спеції «Навчаємось разом» 2 
2. Наше місто «Навчаємось разом» 2 
3. Кольори та їх вплив «Навчаємось разом» 2 
4. Злочин та покарання «Навчаємось разом» 4 

5. 
Подорожі по світу (Італія, США, 

Велика Британія) 
«Навчаємось разом» 4 

6. Погодні умови «Навчаємось разом» 4 

7. 
Шлюб та розлучення. Основні 

причини 
«Навчаємось разом» 4 
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8. Робимо покупки «Навчаємось разом» 4 
9. Види спорту «Навчаємось разом» 4 
10. Національна кухня країн світу «Навчаємось разом» 2 

 

2 блок 
1 Преса, яку читаємо Навчання в команді 2 
2 Свята в Україні та світі Навчання в команді 4 
3 Риси характеру Навчання в команді 4 
4 Війна статей Навчання в команді 2 
5 Речі, які нас дратують Навчання в команді 2 
6 Що таке щастя? Навчання в команді 2 
7 Подорожі Навчання в команді 4 
8 Освіта Навчання в команді 4 

9 
Проблеми навколишнього 

середовища  
Навчання в команді 4 

10 Наші страхи Навчання в команді 4 
 

3 блок 
1 Найбільші міста України Пилка - 1 2 
2 7 чудес світу Пилка - 1 2 
3 Кухня світу Пилка - 1 4 
4 Етапи життя Пилка - 1 2 
5 Освіта, бізнес Пилка - 1 2 

 

4 блок 
1 Екологія Пилка - 2 2 
2 Залежності Пилка - 2 2 
3 Здоровий спосіб життя Пилка - 2 2 
4 Жанри фільмів Пилка - 2 2 
5 Люди Пилка - 2 2 

Детальніше: 

Метод «Навчаємось разом» 
Нами було сформовано 3 підгрупи, завдання кожної з яких полягало в підготовці 

доповіді на наведені теми. 

Завданням першої підгрупи було підготувати доповідь на англійській мові про 

найкорисніші овочі та обґрунтувати свою думку іншим членам підгрупи. Важливою умовою 

є те, що теми доповідей не повинні повторюватись. 

Метою другої підгрупи було підготувати розповідь на англійській мові про найкорисніші 

фрукти на їхню думку та пояснити чому вони зупинили свій вибір саме на них; 

Третя підгрупа готувала розповідь про найпопулярніші спеції та трави. Далі кожен член 

групи повинен був доповісти іншим членам підгрупи та групи чому він обрав саме той чи 

інший інгредієнт та надати якнайповніше пояснення у чому полягає його користь. 

За аналогічною методикою учням були запропоновано розібрати наступні теми:  

1. Cities I would like to visit in the USA, Italy, France; 

2. Colors which have influence on us: dark, light, neutral; 

3. Crime and punishment: the most famous murders, terrorist attacks, murderers. 

4. Hometown: what is your town famous for, what are top professions in your town, what 

problems does your town have? 

5. Weather: What impact has bad, good weather; what do you like about each season; 

6. Marriage and divorce: Main reasons why people marry, divorce, cheat on; 
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7. Shopping: How do you feel about shopping; What do you like to buy; Where do you like o 

go shopping; 

8. Sports: Winter sports; Summer sports; Sports that are popular in Ukraine; 

9. Food: The most popular dishes in Ukraine; in Italy; in Poland; 

10. Music: What music do you like; What music do you hate; What music did you listen to 

when you were younger, how your tastes changed. 

Метод «Навчання в команді» 
Викладач подає учням оглядово матеріал, з яким учні повинні більш детально 

попрацювати самостійно. Потім нами були підготовлені картки з індивідуальними питаннями. 

Завданням кожного учня було опрацювати власне питання та дати на нього якомога більш 

розгорнуту відповідь. Кожен член команди працював самостійно.  

Нами було запропоновано текст на тему «Dream». 

Далі було запропоновані картки з поданими темами, на які учні повинні були дати 

розгорнуті відповіді: 

1) What is your dream job? 

2) What thing do you dream about buying? 

3) When you were a child, what was your dream for the future? Has it changed? 

4) What kind of life do you dream about having? 

5) What place do you dream about visiting? 

6) What vacation do you dream about taking? 

7) Do you think having dreams and aspirations is a waste of time? 

8) If you dream you can do it. 

9) What is your dream house? 

10) A dream is a wish your heart makes. 

11) All dreams can come true if we have the courage to pursue them. 

Крім того, за поданим зразком нами були розглянуті наступні теми:  

- Magazines and newspapers: What is better? 

- Holidays in Ukraine and in the world; 

- Traits of Character; 

- Gender Roles; 

- Annoying Things; 

- Happiness: What is it? 

- Travelling; 

- Education; 

- Environment and Pollution; 

- Fears and Feelings; 

Загальна оцінка виставлялася за порівняльною ознакою по 10-ти бальній шкалі. Кожен 

учасник групи міг підвищити оцінку команди лише в тому випадку, якщо його результат 

роботи вищий, ніж середня оцінка за попередньо виконані роботи. Оцінки дорослим учням не 

оголошувалися, а фіксувалися в записах педагога (це зумовлено особливостями навчання 

дорослих), проте було проведено словесний аналіз роботи групи та кожного її учасника. 

Метод «Пилка – 1» 
Нами було запропоновано учням опрацювати 4 тексти на подану тему. Після 

опрацювання дорослі учні з кожної команди («експерти»), які опрацьовували однакову тему, 

збиралися і обговорювали текст, пояснювали один одному незрозумілі моменти та ділилися 

враженнями. Після цього вони назад поверталися до своєї групи та доносили зміст свого 

тексту іншим учасникам. За таким самим алгоритмом працювали і решта груп.  

Нами було представлено учням тексти про найбільші міста Великої Британії. 

За поданим алгоритмом нами були опрацьовано і інші теми, зокрема: 

1. Ukraine: The Biggest Cities and the most Wonderful Facts about them; 

2. 7 Wonders of the World; 

3. Cuisine: Ukrainian, American, British, Italian; 
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4. Family: Birth, Christening, Wedding, Funeral; 

5. Education: Business, Medicine, Pedagogy, IT Technologies; 

Метод «Пилка – 2 » 
Кожна мала група працює не над індивідуальним завданням, а над груповим. Проте 

кожен учасник групи отримував завдання, в якому ставав експертом. Потім експерти з усіх 

груп зустрічалися та ділилися новим матеріалом, розбирали незрозумілі моменти. Оцінювання 

відбувалося шляхом виконання контрольних тестових завдань.  

Ми представили учням тексти на тему найбільш популярних видів кави у світі та методів 

їх приготування. 

Крім того, нами були розглянуті за подібним алгоритмом й інші теми, а саме: 

1. Ecology: Deforestation, Overfishing, Ozone Layers; 

2. Dependencies: Drugs, Computer Games,  Alcohol; 

3. Healthy Lifestyles: Diets, Sports, Positive thinking; 

4. Film Genres: Thriller, Comedy,  Horror films;   

5. People: Newborns,  Teenagers, Adults. 

Отже, представлені теми та методи кооперативного навчання нами були втілені в 

освітній процес курсів англійської мови. Дієвість кооперативного навчання для формування 

англомовної лексичної компетентності у дорослих потрібно було перевірити на практиці. 

Апробація розробленої методики та програми навчання проводилась у ході 

експериментального дослідження, яке проводилось у період 2015-2016 років. Її втілення дало 

позитивні результати, що було підтверджено застосуванням методів математичної статистики. 

Висновки. Отже, формування англомовної лексичної компетентності дорослих є 

цілеспрямованим педагогічним процесом. При розробці методики впровадження 

кооперативного навчання для формування досліджуваної якості особистості було проведено 

аналіз існуючих методів кооперативного навчання та здійснено їх адаптацію для дорослої 

аудиторії. На основі аналізу методів кооперативного навчання з дотриманням відповідних 

вимог нами було розроблено програму та описано методику вивчення англійської мови 

дорослою аудиторією, яка включала блоки навчального матеріалу, котрий вивчався за 

конкретними методами співпраці (кооперації). Втілення представленої методики в освітній 

процес курсів англійської мови показало позитивні результати. 

Напрямками подальших досліджень авторам вбачається аналіз можливостей 

використання кооперативних технологій для формування англомовної граматичної 

компетентності дорослого контингенту.  
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ КООПЕРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ФОРМИРОВАНИИ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У 

ВЗРОСЛЫХ 

 

В статье проведён анализ и описание методов кооперативного обучения в контексте 

использования для изучения английского языка взрослыми людьми и формирования их 

англоязычной лексической компетентности. Анализ психологических и психофизиологических 

особенностей людей взрослого возраста, а также особенностей их познавательной деятельности 

в плане овладения английским языком показал, что наиболее оптимальным методом 

формирования англоязычной лексической компетентности у взрослых является педагогическая 

технология, которая предусматривает элементы сотрудничества, то есть методы 

кооперативного обучения. В пользу этого вывода свидетельствует то, что при изучении 

английского языка недостаточно усвоить материал, а необходимо его трансформировать и 

донести другим, чему благоприятствуют методические основы кооперативного обучения, 

поскольку оно предусматривает элементы самостоятельной и групповой работы. При 

разработке методики внедрения кооперативного обучения в процесс формирования англоязычной 

лексической компетентности был сделан анализ существующих методов кооперативного 

обучения и проведена их адаптация для взрослой аудитории. На основании использования 

методов кооперативного обучения нами была разработана программа и описана методика 

изучения английского языка взрослой аудиторией, включающая блоки учебного материала, 

который изучается конкретными методами сотрудничества (кооперации).  

Ключевые слова: кооперация, сотрудничество, взрослые люди, кооперативное обучение, 

методика, учена, англоязычная лексическая компетентность. 

 

Ph.D. Borovyk L.V., Basaraba I.O.

 

METHODOLOGY OF USE COOPERATIVE LEARNING OF METHODS IN THE 

FORMATION OF ENGLISH LEXICAL COMPETENCE IN ADULTS 

 

In the article the analysis and description of the methods of cooperative learning in context use for 

English language learning adults and the formation of English lexical competence. The analysis of 

psychological and psychophysiological peculiarities of people of adult age, as well as features of the 

cognitive activity for the acquisition of English has shown that the most optimal method of forming the 

English lexical competence of adults is the pedagogical technology, which include elements of cooperation, 

that is, methods of cooperative learning. In favor of this conclusion is demonstrated by the fact that the 

study of English is not enough to learn the material and need to transform it and to convey to others, aided 

by methodical principles of cooperative learning because it involves the elements of independent and group 

work. To develop the methodology of implementation of cooperative learning in the process of forming the 

English lexical competence has been the analysis of existing methods of cooperative learning and 

implemented their adaptation for an adult audience.  

On the basis of use of methods of cooperative learning, we have developed a program and the method 

of English language learning adult audience, which included units of the educational material that has 

been studied for specific methods of cooperation (cooperation).  

Keywords: cooperation, collaboration, adults, cooperative learning, methods, teaching, English 

lexical competence. 
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УДК 37.02: 37.09     к.т.н., с.н.с. Гахович С.В. (КНТЕУ) 

к.т.н., доц. Савченко Т.В. (КНТЕУ) 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  
 

У статті розглянуті питання практичного запровадження системи дистанційного 

навчання у вищому навчальному закладі. Розглянуті цілі і послідовність дій при впровадженні 

системи дистанційного навчання у вищому навчальному закладі. Окремо розглянуті питання 

планування організаційно-штатної структури підрозділу дистанційного навчання його завдання 

і функції. Також розглянуті синхронна, асинхронна і змішана форма дистанційного навчання, 

розглянуто вибір методів і засобів дистанційного навчання. Визначені функції, які мають бути 

реалізовані програмним середовищем системи дистанційного навчання. 

Ключові слова: система дистанційного навчання, технології дистанційного навчання, 

синхронне, асинхронне, змішане навчання, методи дистанційного навчання 

 

Вступ та постановка проблеми. Сучасні тенденції надання освітніх послуг ВНЗ 

України часто спрямовані на створення та впровадження в освітній процес інноваційних 

систем і новітніх технологій. Це вимагає їх ретельного аналізу, дослідження наслідків 

застосування для організації навчального процесу у ВНЗ та досягнення поставленого завдання 

по якості навчання відповідно до стандартів вищої освіти. Все це виводить проблему 

впровадження нових технологій навчання на одне з перших місць у теорії педагогіки та 

практики освітньої діяльності ВНЗ. 

На теперішній час широкого використання як в світі в цілому так і в Україні зокрема 

знаходять технології дистанційного навчання. Впровадження технологій дистанційної форми 

навчання у ВНЗ потрібне для розширення цільової аудиторії студентів, можливості економії 

коштів та отримання додаткового доходу, можливості експорту знань, а також для того, щоб 

«іти в ногу із часом», який вимагає більш інтерактивних і мобільних способів отримання 

навчання і знань. Використання таких технологій поряд з традиційною (класичною) схемою 

навчання у ВНЗ дозволяє більш якісно розкрити навчальний потенціал студента, спрощує 

механізм отримання навчальної інформації і загалом робить процес навчання зручнішим для 

студента, який в конкретний момент може обирати ту чи іншу схему навчання в залежності 

від своїх побажань. 

Але використання нових технологій навчання, зокрема дистанційного навчання, 

потребує якісного аналізу можливостей застосування таких технологій у конкретному ВНЗ, а 

також чіткого планування щодо запровадження і підтримки функціонування на належному 

рівні такої системи навчання. Спираючись на отриманий практичних досвід, а також на аналіз 

літератури з даної тематики у статті розглянуті основні методологічні засади створення, 

забезпечення та ефективного функціонування і розвитку системи дистанційного навчання 

(СДН) у ВНЗ. 

Мета статті. Визначити методологічні основи впровадження системи дистанційного 

навчання у ВНЗ, розглянути основні цілі, методи і функції дистанційного навчання і на їх 

основі запропонувати орієнтовну організаційно-штатну структуру та компоненти структури 

системи дистанційного навчання, планування ресурсів, функцій програмного середовища 

дистанційного навчання. 

Викладення основного матеріалу статті. Серед цілей впровадження СДН у ВНЗ можна 

виділити такі [1]: 

1) підтримка традиційного (класичного) навчального процесу, коли через програмні 

платформи системи дистанційного навчання здійснюється поширення навчальних матеріалів 

а також «доопрацювання» занять, які були пропущені тими, хто навчається з тих чи інших 

причин; 

2) реалізація дистанційного навчання для тих, хто навчається, що не можуть 

відвідувати очні заняття; 
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3) робота з новими цільовими аудиторіями (інклюзивне та неперервне навчання, 

підвищення кваліфікації, курси перепідготовки тощо). 

Впровадження системи дистанційного навчання у ВНЗ необхідно здійснювати у такій 

послідовності [2, 3]: 

1. Прийняття рішення керівництвом ВНЗ про запровадження системи дистанційного 

навчання, визначення цілей і задач для рішення яких організовується даний процес; 

2. Створення підрозділу вищого навчального закладу, у функції якого входитиме 

забезпечення СДН. 

3. Підготовка необхідного технічного забезпечення (апаратно-програмної частини), 

для чого спочатку необхідно провести ревізію можливостей обладнання, комп’ютерів, 

комп’ютерних та інших мереж зв'язку, аудиторного фонду та програмного забезпечення, а 

потім за необхідності придбати все необхідне для забезпечення його функціонування. 

4. Визначення системи мотивації персоналу та оплати праці за такі форми як робота в 

он-лайн режимі, створення навчальних матеріалів, ведення дистанційного курсу, адаптація 

матеріалів, розробка програмного педагогічного забезпечення. 

5. Вибір програмної платформи для системи дистанційного навчання вищого 

навчального закладу. 

6. Підготовка до роботи у СДН, тих, хто навчається та персоналу, що включає 

знайомство з новим програмним забезпеченням, принципами створення навчально-

методичних комплексів у СДН та електронних курсів, основами ведення навчального процесу 

в режимі он-лайн, можливостями використання дистанційних технологій у процесі очного 

навчання, правилами створення програмованих тестів та контрольних заходів в он-лайн 

режимі. 

7. Створення електронних навчальних курсів з навчальних дисциплін, що може 

включати як розробку власних курсів так і придбання готових курсів сторонніх розробників. 

8. Залучення тих, хто навчається до дистанційного навчання (підключення, підтримка, 

супроводження). 

9. Підтримка навчального дистанційного процесу, що включає роботу з 

користувачами, поточні роботи з дистанційними курсами, моніторинг діяльності тих, хто 

навчається, викладачів і тьюторів, підтримка зв’язку із розробниками курсів чи програмної 

платформи СДН. 

До нормативної документації на основі якої можливе впровадження дистанційної 

форми навчання у ВНЗ:  

1. Положення про дистанційне навчання (використання технологій дистанційного 

навчання) у ВНЗ.  

2. Положення про порядок розробки інформаційних ресурсів.  

3. Положення про норми навантаження викладачів.  

4. Положення про розрахунок і оплату праці працівникам, які задіяні у системі 

дистанційного навчання. 

5. Положення про сертифікацію (експертизу) інформаційних ресурсів. 

6. Положення про авторські права та ін. 

Необхідно чітко прописати механізм документообігу: 

• кількість документів (накази, розпорядження, інструкції, відомості);  

• розташування місця формування документів (електронний ректорат, електронний 

деканат);  

• взаємозв’язок документів при їх формуванні (накази про переведення, відомості про 

здачу іспитів); 

• шлях і час руху документу;  

• місце зберігання і використання документів (електронний деканат, база даних, 

електронна бібліотека);  

• зовнішні та внутрішні інформаційні зв’язки (кабінет студента, кабінет викладача, 

форуми, чати, вебінари) тощо. 
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Також, в процесі підготовки навчального закладу до впровадження системи 

дистанційного навчання здійснюється планування ресурсів (фінансових, технічних, 

інформаційних, часових, кадрових).  

Фінансові ресурси ‒ розрахунок необхідний мінімум для придбання обладнання, 

програмного забезпечення, доступу до мережі Інтернет, оплати діяльності учасникам 

навчального процесу. Тут необхідно вирішити організаційні фінансові та бухгалтерські 

питання дистанційного навчання.  

Часові ресурси ‒ це терміни на розробку та впровадження електронних навчально-

методичних комплексів, контроль навчального процесу, виконання завдань тими, хто 

навчається згідно з навчальним планом.  

Кадрові ресурси ‒ це розробники, викладачі, працівники технічної та інформаційної 

служб.  

Окремо слід зупинитися на плануванні штатного розкладу, а саме, на формуванні 

мінімального набору посад, який повинен бути залучений до підготовки та реалізації 

навчального процесу із застосуванням дистанційних освітніх технологій: 

• адміністрація; 

• викладачі дистанційного навчання; 

• відділ локальних координаторів; 

• розробники електронних навчально-методичних комплексів; 

• технічний відділ з підтримки комунікацій; 

• відділ організації веб-контенту і підтримки бази даних; 

• дизайнер навчальних курсів; 

• приймальна комісія; 

• бухгалтерський відділ; 

• відділ експертизи електронних навчально-методичних комплексів; 

• відділ з підвищення кваліфікації викладачів дистанційного навчання та інших 

співробітників. 

Загалом, для введення СДН у вищому навчальному закладі обов’язковим є створення 

відповідного підрозділу, наприклад, лабораторії чи центру дистанційного навчання, 

основними завданнями якого повинні бути: 

  відбір кадрового складу, що здатен підтримувати дистанційну форму навчання 

засобами інтернет-комп’ютерних технологій; 

  створення, налагодження та постійна підтримка у робочому стані технічної 

інфраструктури вищого навчального закладу; 

  створення чи встановлення і налагодження платформи системи дистанційного 

навчання; 

  розроблення і супровід баз навчальних матеріалів, забезпечення доступу до них; 

  створення навчальних віртуальних лабораторій; 

  забезпечення зв’язку між викладачами (методистами, консультантами, тьюторами) та 

тими, хто навчається; 

  організація та проведення контрольних заходів; 

  організація відеоконференцій, вебсемінарів, консультацій; 

  підвищення кваліфікації викладачів і співробітників вищого навчального закладу 

щодо впровадження СДН. 

Системне середовище дистанційного навчання є сукупністю методів і програмних 

засобів, що забезпечують реалізацію технології дистанційного навчання. На нашу думку, таке 

середовище може утворюватися двома способами: 

 за допомогою платформ (систем) дистанційного навчання (Моodle, Lotus Learning 

Spase, Blackboard Learning Sustem, «Прометей», ГЕКАДЕМ. «Віртуальний Університет», «Веб-

клас ХПІ», «АГАПА»); 
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 за допомогою сукупності служб і сервісів мережі Інтернет (блог, електронна пошта, 

он-лайн дошка, он-лайн відео та аудіо, чати, форуми, он-лайн засоби проведення тестування, 

он-лайн презентації, електронні бібліотеки, сервіси публікації книг тощо). 

Системне (програмне) середовище дистанційного навчання повинно реалізовувати такі 

функції: 

 реєстрація та авторизація тих, хто навчається, тюторів, викладачів, адміністрації 

навчального закладу; 

 регулювання рівнів доступу до дистанційних ресурсів, можливості перегляду та 

внесення змін; 

 розміщення і перегляд різного типу і структури інформації та навчальних матеріалів; 

 взаємодія учасників дистанційного навчання; 

 ведення, зберігання та надання звітів щодо діяльності учасників дистанційного 

навчання; 

 реалізація контрольних заходів; 

 можливість зворотнього зв’язку з викладачем; 

 можливість on-line спілкування (в тому числі аудіо- або відеозвязок). 

Слід зазначити, що ефективність впровадження СДН у вищому навчальному закладі 

залежить від виконання кількох умов: 

 розуміння керівництвом вищого навчального закладу ролі дистанційних технологій 

у сучасному освітньому процесі; 

 достатній об’єм джерел фінансування; 

 наявність або можливість швидкого розвитку технічної інфраструктури вищого 

навчального закладу; 

 створення умов у вищому навчальному закладі для росту і розвитку персоналу, 

технологій, інфраструктури; 

 можливості використання міжнародного досвіду. 

До технічної інфраструктури навчального закладу відносяться засоби передачі 

інформації (електронні комунікації), мережні протоколи взаємодії різного рівня, апаратне 

забезпечення (ПК, сервер, мережне обладнання), програмне забезпечення всього 

технологічного ланцюга подання інформації для обраної форми дистанційного навчання 

(синхронне, асинхронне, змішане). 

У сучасній педагогічній теорії про синхронні й асинхронні методи навчання 

застосовують до електронного та дистанційного навчання.  

Асинхронне навчання відбувається за умови, коли віддалений «слухач», оснащений 

пакетом інформаційних засобів, нагромаджує знання, навички, уміння, а навчальний заклад 

періодично контролює кількість і якість засвоєння знань.  

Синхронне навчання ‒ це дистанційне навчання у сучасному розумінні, тобто коли 

віддалений «клас», група (рідше ‒ окремий здобувач освіти) перебувають у синхронній 

взаємодії з тьютором (методистом, викладачем або консультантом-наставником, що 

здійснює методичну й організаційну допомогу тим, хто навчається у межах конкретної 

програми дистанційного навчання), віддаленою інформаційною базою, пристроєм, що тестує 

та ін.  

Змішане дистанційне навчання ‒ це досить нова методика навчання, що поєднує 

дистанційний формат, очні заняття і самопідготовку. Ця система навчання  / викладання 

поєднує в собі кращі аспекти та переваги викладання в класній кімнаті та інтерактивного або 

дистанційного навчання і створює доступні та мотивуючі курси для тих, хто навчається. 

Змішане навчання дозволяє здійснити більш ефективну передачу знань з меншим відривом 

від виробництва, надає можливість спілкування при використанні комп’ютерних технологій 

і швидкого застосування отриманих знань.  

Крім здійснення доступу до навчальних матеріалів, керування знаннями та 

консультування у режимі он-лайн змішане навчання передбачає очне й мобільне навчання, 
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тобто очне консультування, навчання в аудиторії, розповсюдження друкованих матеріалів 

та електронних матеріалів на фізичних носіях тощо. Все це здійснюється для того щоб 

досягти цілей навчання, якісного застосування знань на практиці, врахувати особливість 

цільових груп тих, хто навчається та різні стилі навчання, що в результаті сприяє 

підвищенню якості й ефективності навчання. 

Важливим моментом у реалізації СДН у вищому навчальному закладі є вибір 

сукупності методів, форм і засобів дистанційного навчання. Педагогічні методи і прийоми, які 

використовуються при дистанційному навчанні, класифікують так [4]: 

 методи навчання за допомогою взаємодії того, хто навчається з освітніми ресурсами 

при мінімальній участі викладача і студентів (самонавчання). Для розвитку цих методів 

характерний мультимедійний підхід, коли за допомогою різноманітних засобів створюються 

освітні ресурси: друковані, аудіо-, відеоматеріали та навчальні матеріали, що надходять з 

комп’ютерних мереж; 

 методи індивідуалізованого викладання і навчання, для яких характерні взаємини 

одного студента з одним викладачем чи одного студента з іншим студентом (навчання «один 

до одного»). Ці методи реалізуються в дистанційній освіті в основному за допомогою таких 

технологій, як телефон, звичайна та електронна пошти; 

 методи, в основі яких лежить надання студентам навчального матеріалу викладачем 

чи експертом, при яком студенти займають пасивну позицию у комунікації (навчання «один 

до багатьох»). Ці методи, властиві традиційній освітній системі, одержують новий розвиток 

на базі сучасних інформаційних технологій; 

 методи, для яких характерна активна взаємодія між всіма учасниками навчального 

процесу (навчання «багато до багатьох»). Розвиток цих методів пов’язаний з проведенням 

навчальних колективних дискусій і конференцій. 

Методи забезпечують досягнення необхідних цілей дистанційного навчання, якщо буде 

забезпечена необхідна для цього науково-навчальна матеріальна база і викладач зможе обрати 

необхідні та доцільні організаційні форми занять. У педагогічній практиці вищого 

навчального закладу при традиційних формах здобуття освіти стали усталеними такі 

організаційні форми навчання: лекції, практичні, семінарські та лабораторні заняття, 

консультація, екскурсія, навчальна конференція, самостійна і науково-дослідна робота, 

навчальна та виробнича практики, курсова, дипломна робота (проект) [5]. Всі вони мають 

місце в СДН з певною специфікою, що зумовлена використання засобів комп’ютерних і 

телекомунікаційних технологій.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином розглянуті у статті 

методологічні основи запровадження системи дистанційного навчання у ВНЗ на підставі 

визначених цілей запровадження СДН дозволили чітко визначити послідовність дій 

керівництва ВНЗ по впровадженню СДН, запропоновано основний перелік нормативною 

документації для супроводження процесу надання освітніх послуг з використанням 

технологій дистанційного навчання. Надані пропозиції по організаційно-штатній структурі 

підрозділу, який буде займатись реалізацією СДН у ВНЗ. Розглянуті та проаналізовані різні 

форми дистанційного навчання на підставі чого зроблений висновок про найбільшу 

ефективність застосування змішаної форми дистанційного навчання, що зробить процес 

запровадження СДН у ВНЗ поступовим і спростить викладачам/консультантам перехід до 

підготовки і використання технологій дистанційного навчання. 

Перспективою подальших досліджень є розгляд питань можливості моделювання і 

аналізу результатів запровадження системи дистанційного навчання у ВНЗ для оцінки 

ефективності і доцільності використання такої системи у конкретному вищому навчальному 

закладі. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 

В статье рассмотрены вопросы практического введения системы дистанционного 

обучения в высшем учебном заведении. Рассмотрены цели и последовательность действий при 

внедрении системы дистанционного обучения. Отдельно рассмотрены вопросы планирования 

организационно-штатной структуры подразделения дистанционного обучения его задачи и 

функции. Также рассмотрены синхронная, асинхронная и смешанная форма дистанционного 

обучения, рассмотрен выбор методов и средств дистанционного обучения. Определены функции, 

которые должны быть реализованы программной средой дистанционного обучения. 

Ключевые слова: высшее учебное заведение, система дистанционного обучения, технологии 

дистанционного обучения, электронные курсы, функции дистанционного обучения синхронное, 

асинхронное, смешанное обучение, методы и приемы дистанционного обучения, программные 

средства дистанционного обучения, педагогические методы и приемы. 
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METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR INTRODUCING A DISTANCE LEARNING 

SYSTEM IN A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION 

 

The article considers the issues of modern trends and new technologies in the training of applicants 

for higher education and on their basis the topical issues of practical implementation of the distance 

learning system in higher education institutions are considered. The objectives and sequence of actions of 

the management of the higher educational institution during the commissioning of the distance learning 

system are considered in detail. Separately, the questions of planning the organizational and staff structure 

of the distance learning unit of its tasks and functions are considered. The article proposes an indicative 

list of normative documents that will regulate the activities of the administration to work with the distance 

learning system and the procedure for interaction with other units of the educational institution. A variant 

of forming the organizational and staff structure of the unit is proposed, which will deal with the practical 

use of the distance learning system for working with higher education applicants. Also features of 

synchronous, asynchronous and mixed form of distance learning are considered. The article briefly 

discusses software that provides the operation of distance learning technologies, and also considers the 

choice of various methods, forms and means of distance learning. A modern classification of pedagogical 

methods and techniques is considered, which are oriented and used by higher educational institutions for 

distance learning. 

Keywords: higher education institution, distance learning system, distance learning technologies, e-

learning courses, distance learning functions, synchronous, asynchronous, mixed instruction, methods and 

methods of distance learning, distance learning software, pedagogical methods and techniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 378.14:613                                                       к.пед.н., доц. Матеюк О.П. (ХмНУ) 

Суходоля Ю.О. (ХмНУ) 

к.пед.н., доц. Прохоров О.А. (ВІКНУ) 
 

ВАЛЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТІВ 

ЯК ПРІОРИТЕТ ТА РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 

Стаття присвячена проблемі формування валеологічної культури студентів  у вищій школі 

як пріоритетному напрямку освіти. 

Розглянуто валеологічну культуру студентів як базовий компонент формування загальної 

культури студентів у їх підготовці до майбутньої професійної діяльності.  

Доведено, що здоровий спосіб життя створює для студентської молоді соціокультурне 

мікросередовище. В його умовах виникають реальні передумови для високої працездатності, 

трудової та громадської активності, психологічного комфорту, найбільш повно розкривається 

потенціал студентів, процес їх самовдосконалення актуалізується.  

Описано форми і методи роботи щодо формування валеологічного світогляду як системи 

відповідних переконань особистості й почуття відповідальності за власне здоров’я. Виявлено 

визначальні детермінанти системи оздоровлення організму: формування персональних умінь та 

навичок запобігання захворюванням, шкідливим звичкам; психопрофілактика емоційних зривів, 

стресів та депресивних станів; здійснення активної превентивної роботи і організації 

інтерактивних форм навчання молоді здоровому способу життя. 

Обґрунтовано вимоги до сучасної освіти, яка має бути спрямована на збереження і 

зміцнення здоров’я особистості студентів та вимагає вдосконалення здоров’язберігального 

середовища вищої школи, пошуку ефективних технологій освіти та самоосвіти студентів у сфері 

формування культури здоров’я.  
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Пропонується розробка комплексу заходів, що включають забезпечення соціально-

економічних умов повноцінної життєдіяльності студентів, цілеспрямоване формування їх 

свідомості і поведінки, які відповідають цінностям здоров’я, та створення умов для 

оптимального режиму праці та відпочинку. 

Як один із найбільш ефективних шляхів реалізації формування валеологічної культури 

розглядається розробка та запровадження на рівні вищих навчальних закладів комплексної 

програми збереження і підтримання здоров’я студентської молоді. 

Ключові слова: валеологічна культура, здоровий спосіб життя, культура здоров’я, 

студенти, вища школа. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Актуальність дослідження. У сучасних 

умовах соціально-політичних змін, трансформації соціальної структури суспільства і системи 

охорони здоров’я актуалізується проблема розумного ставлення молоді до здоров’я, яка 

останнім часом із суто медичної переросла в соціальну. Ця проблема обумовлена, по-перше, 

особливою важливістю юнацького періоду для усього подальшого життя; по-друге, наявністю 

негативних тенденцій здоров’я студентської молоді; по-третє, тим, що саме молодь є 

потенціалом трудових і популяційних ресурсів будь-якої держави.  

Україна вступає в постіндустріальне, інформаційне суспільство, ключовим чинником 

якого є людський фактор. При цьому сучасний освітній рівень, умови праці і всезростаюча 

напруженість розумової діяльності вимагають від фахівця не лише відповідної кваліфікації, 

високого освітнього та культурного рівня, а й міцного здоров’я, гарної фізичної та 

функціональної підготовленості, високих моральних і вольових якостей.  

Охорона здоров’я студентів традиційно вважається одним з найважливіших соціальних 

завдань суспільства. Успішна підготовка висококваліфікованих кадрів тісно пов’язана зі 

зміцненням і охороною здоров’я, підвищенням працездатності студентської молоді. У зв’язку 

з цим, пріоритетним завданням сучасної системи освіти є підготовка фахівців високого рівня 

професіоналізму, однією з основних складових якої є сформованість валеологічної культури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної 

проблеми та на які спирається автор. Останнім часом вченими активно досліджується 

питання формування валеологічної культури особистості та здоров’язберігаючої діяльності 

фахівців різних галузей. Соціально-психологічний та філософський напрями дослідження 

проблем збереження здоров’я у різних аспектах відображено в працях І. Аршави, А. Бойко, 

Ю. Лисицина, Е. Бойко, Е. Носенко, В. Оржеховської. Проблему відповідального ставлення 

людини до свого здоров’я розкрито у працях В. Ананьєва, Т. Бойченко, М. Віленського, 

В. Смирнова. Проблемі підвищення валеологічної культури молоді присвячені дослідження 

Ю. Бойчук, І. Моткін, С. Куркуленко, Л. Курняк, Н. Науменко, В. Процюк, О. Файчук.  

Мета статті – розкрити вимоги до освітнього процесу вищої школи з метою формування 

здорового способу життя і, як результату, – валеологічної культури майбутніх фахівців та 

окреслити напрямки вдосконалення здоров’язберігального середовища вищих навчальних 

закладів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблемам здоров’я молоді особливу увагу 

приділено в багатьох урядових документах. Так, Національна доктрина розвитку освіти ХХІ 

ст. визначає, що пріоритетним завданням системи освіти є виховання людини в дусі 

відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як до найвищої 

індивідуальної і суспільної дійсності.  

Досліджуючи еколого-валеологічну культуру молоді, С. Жульова відмічає, що ставлення 

до здоров’я як до культурної цінності, сформоване в молодому віці, зберігається в дорослому 

житті та передається дітям, що впливатиме на здоров’я нації  протягом наступних поколінь 

[1].  

На сучасному етапі розвитку суспільства висуваються специфічні вимоги до освітнього 

процесу вищої школи з метою формування здорового способу життя і, як результату, – 

валеологічної культури майбутніх фахівців. До таких вимог відносяться:  

– формування у студентської молоді ціннісного відношення до свого здоров’я; 
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– сприяння всебічному фізичному розвитку і досягненню високого рівня загальної 

рухової підготовки індивіда; 

– основою впливу на формування здорового способу життя вважати перенесення 

відповідних знань, умінь і навичок з однієї сфери діяльності в іншу;  

– комплексне формування здорового способу життя, який враховує всі можливості 

освітнього процесу, а також індивідуальні особливості особистості;  

– необхідність удосконалення і розвитку самого процесу формування основ здорового 

способу життя, незалежно від професійної спрямованості підготовки студентів тощо [2]. 

У формуванні загальної культури студентів, у їх підготовці до майбутньої професійної 

діяльності валеологічна культура виступає важливим базовим компонентом. 

Поняття «валеологічна культура», його зміст у науковій літературі трактується 

неоднозначно. Так, введення цього поняття починається з виникненням валеології як науки. 

Значна кількість вчених ототожнюють поняття «валеологічної культури» та «культури 

здоров’я» (М. Віленський, В. Казначеєв, Л. Майборода, В. Петленко, P. Серебряков). Однак, 

такі науковці як Д. Колесов, Е. Казін, А. Горшкова, О. Файчук та інші вважають, що доцільно 

розділяти ці два поняття, адже під культурою здоров’я слід розуміти адаптивний і 

продуктивний план розвитку особистості, а під валеологічною культурою – переважно 

діяльність, пов’язану зі збереженням та покращенням здоров’я. Так, сучасний дослідник 

Д. Колесов вважає, що валеологічна культура – це «культура формування правильного 

ставлення до здоров’я» [3]. Однак, аналізуючи сутність даного феномена, Є. Казін пояснює 

валеологічну культуру, як науку про моральне, фізичне і духовне здоров’я, що є невід’ємною 

частиною культурології [4]. При аналізі поняття «валеологічна культура» як загально-

філософської категорії А. Горшкова характеризує її як специфіку взаємодії людини і 

суспільства, збереження і укріплення здоров’я в різні історичні епохи та як інтегративну 

особистісну якість індивіда, що характеризується його поведінкою і діяльністю, що 

ґрунтуються на світогляді [5]. 

Валеологічну культуру особистості В. Колбанов розглядає не лише як валеологічну 

обізнаність, але й як динамічний стереотип поведінки, вироблений на основі істинних потреб, 

що сприяють здоровому способу життя, що визначає обережне ставлення до здоров’я 

оточуючих [6].  

Для сучасних досліджень феномену «здоровий спосіб життя» характерне комплексне 

розуміння досліджуваного питання. Так, у дослідженнях провідних фахівців наукової 

спільноти наведені різні визначення щодо поняття «здоровий спосіб життя», щодо його 

сутності багато дослідників розглядають такі детермінанти як суб’єктивний чинник або 

об’єктивні умови життєдіяльності.  

Науковці, що розглядають філософські та соціальні проблеми медицини, вбачають у 

формуванні здорового способу життя людину, мотиви її вчинків, спосіб мислення, тобто 

чинники суб’єктивного порядку, адже у власному бутті людина відповідальна за власний 

спосіб життя. Медико-гігієнічні дослідження здоровий спосіб життя ототожнюють з 

раціональним поєднанням фізичних і психічних навантажень, ефективним раціональним 

режимом праці та відпочинку, оптимізацією активності, особистої гігієни, раціональним 

харчуванням, відсутністю шкідливих звичок, заняттям фізичною культурою. Крім того, 

здоровий спосіб життя визначається як «спосіб життєдіяльності, спрямований на зміцнення і 

покращення здоров’я людей». При цьому сам спосіб життя містить в собі чотири категорії: 

економічну – «рівень життя», соціологічну – «якість життя», соціально-психологічну – «стиль 

життя», соціально-економічну – «устрій життя». 

На сьогодні поняття здорового способу життя трактується як типова сукупність форм і 

способів культурної щоденної життєдіяльності особистості, що об’єднує норми і цінності 

керованої діяльності і сприяє повноцінному виконанню навчально-трудових, соціальних і 

біологічних функцій. Загальновідомо, що поведінка і спосіб життя безпосередньо або 

опосередковано впливають на здоров’я людини. Безсумнівно, дослідження поведінкових 

чинників ризику щодо здорового способу життя майбутніх фахівців має суттєвий вплив на 
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розробку відповідних ефективних програм щодо формування культури здоров’я 

студентського контингенту. 

Згідно даних ВООЗ, здоров’я людини на 50-55 % визначається умовами і способом 

життя, на 25 % – екологічними умовами, на 15-20 % обумовлено генетичними факторами та 

лише на 10-15 % – діяльністю системи охорони здоров’я.  

І. Логінов, зазначає, що «...економічні труднощі, скорочення фінансування 

профілактичного спрямування системи охорони здоров’я, пасивні форми відпочинку, 

збільшення навантаження в процесі навчання призводять до зростання захворюваності, 

соціальної дезадаптації молоді» [7]. Суттєвий зміст даних визначень полягає в тому, що 

здоровий спосіб життя – це боротьба людини з повсякденними труднощами життєдіяльності; 

боротьба з чинниками, що негативно впливають на її здоров’я. 

Стан здоров’я студентства в основному визначається його способом життя, який 

останніми роками настільки змінився, що компенсаторні механізми молодої людини насилу 

справляються з підвищеним навантаженням. Щоденна діяльність студентства наповнена 

такими факторами ризику як гіподинамія та гіпокінезія, переїдання, інформаційне 

перевантаження, психоемоційне перенапруження, зловживання лікарськими препаратами 

тощо, що, в кінцевому рахунку, призводить до розвитку так званих хвороб цивілізації. 

У способі життя студентської молоді має місце боротьба між біологічним (бажанням 

отримати задоволення) і соціальним (розумом, мораллю). Залежно від переважання тих чи 

інших тенденцій молода людина організовує свій індивідуальний спосіб життя. 

Важливе місце в процесі формування здорового способу життя студентської молоді 

займають особистісно-мотиваційні якості суб’єкта, його життєві орієнтири. Особистісно-

мотиваційна установка студента на втілення власних соціальних можливостей є в основі 

формування здорового способу життя. 

Студенти не займаються формуванням свого здоров’я, тому що це вимагає вольових 

зусиль, а в основному займаються попередженням порушень здоров’я та реабілітацією 

втраченого. Чинники здорового способу життя, за даними багатьох дослідників, 

використовують лише 10-15% молоді, що зумовлено низькою активністю особистості, 

поведінковою пасивністю. Збереження і зміцнення здоров’я є в прямій залежності від рівня 

культури, що відображає ступінь усвідомлення і ставлення людини до самої себе, тобто 

систему знань про здоров’я. 

Як зазначають Н. Зимівець та В. Петрович, у формуванні ставлення до здоров’я важливу 

роль відіграють певні форми і методи роботи щодо опанування студентами знань щодо понять 

«здоров’я», «здоровий спосіб життя», «сприяння здоров’ю»; формування валеологічного 

світогляду – системи відповідних переконань особистості й почуття відповідальності за власне 

здоров’я та його визначальні детермінанти. Ця система спрямована на оздоровлення 

організму, «інвестування» у здоров’я, оскільки внески в здоров’я сьогодні сприятимуть 

процвітанню та благополуччю завтра; формування персональних умінь та навичок 

запобігання захворюванням, функціональним відхиленням, шкідливим звичкам, 

психопрофілактики емоційних зривів, стресів та депресивних станів; здійснення активної 

превентивної роботи і організації інтерактивних форм навчання підлітків і молоді здоровому 

способу життя [8]. 

Як справедливо зазначає З. Бондаренко, у переважній більшості ВНЗ навчальний план 

підготовки фахівців не передбачає окремих навчальних дисциплін, які б готували до 

поліпшення стану здоров’я, розкривали студентам мету й технологію формування у молоді 

відповідального ставлення до нього [9]. 

Удосконалення змісту професійної освіти, тобто системи наукових знань, умінь і 

навичок, в процесі оволодіння якими у студентів формується науковий світогляд, 

розвиваються мислення і здатності, передбачає не лише розробку спеціального курсу 

«Валеологія», а й доцільне включення валеологічних питань до навчальних програм з різних 

наукових дисциплін, що вивчаються у ВНЗ. 
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Перш за все, необхідно формувати світоглядну позицію особистості, що 

характеризується взаємозв’язком валеологічної культури, засвоєної індивідом і світоглядними 

цінностями (щастя, любов, мир, самореалізація та ін.), та детермінують вплив стилю життя на 

здоров’я і досягнення бажаних благ. 

A. Попова і О. Шнейдер відзначають, що структура здорового способу життя студента 

повинна включати такі компоненти: 

– психологічний комфорт; 

– оптимальний руховий режим; 

– раціональне харчування;  

– раціональний режим життя; 

– статева і батьківська культура; 

– профілактичні заходи;  

– безпечну поведінку [10]. 

Поділяючи позицію О. М. Попової, відзначимо, що здоровий спосіб життя створює для 

студентської молоді таке соціокультурне мікросередовище, в умовах якого виникають реальні 

передумови для високої працездатності, трудової та громадської активності, психологічного 

комфорту, найбільш повно розкривається потенціал студентів, актуалізується процес їх 

самовдосконалення. А освітні установи покликані формувати міцну життєву установку на 

здоров’я і здоровий спосіб життя на різних етапах розвитку контингенту студентів.  

Отже, для формування здорового способу життя студентської молоді, необхідна 

розробка комплексу заходів, що включають: по-перше, забезпечення соціально-економічних 

умов повноцінної життєдіяльності; по-друге, цілеспрямоване формування свідомості і 

поведінки, які відповідають цінностям здоров’я; по-третє, створення умов для оптимального 

режиму праці та відпочинку, а також рухової активності. 

Серед низки загальнолюдських цінностей безсумнівним є пріоритет здоров’я. Реалізація 

права студентів на здоров’я вимагає розробки на рівні ВНЗ спеціальної комплексної програми, 

що забезпечує збереження і підтримання здоров’я студентства. На нашу думку, програма 

передбачає здійснення діяльності за такими основними напрямками: 

1. Створення соціокультурного простору, орієнтованого на формування здорового 

способу життя студентів ВНЗ:  

– формування установки педагогічного колективу і студентської молоді на здоров’я як 

вищу цінність  

– створення здорового мікроклімату для розвитку вільної особистості, здатної 

адаптуватися і самостверджуватися в умовах нового суспільства. 

2. Організацію соціальної реклами цінностей здорового способу життя у студентському 

середовищі: 

– створення ідеалу здорової молодої людини; 

– формування моди на здоров’я за допомогою засобів масової комунікації (газети, радіо, 

Інтернет, соціальна реклама). 

3. Формування медико-соціальних умов для підтримки та відновлення здоров’я в умовах 

ВНЗ: 

– проведення моніторингу здоров’я для одержання оперативних даних про психічний і 

фізичний стан студентської молоді; 

– забезпечення медичного обслуговування студентів;  

– удосконалення профілактичної роботи з попередження захворювань серед 

студентської молоді; 

– забезпечення режиму та якості харчування студентів. 

4. Контроль за чинниками ризику порушення здоров’я, що пов’язані із організацією 

освітньої і наукової діяльності у ВНЗ: 

– виконання фізіолого-гігієнічних вимог до навчального процесу; 

– дотримання психогігієнічних вимог у діаді «викладач – студент» (створення 

сприятливого психологічного фону навчання);  
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– підтримка нормальних санітарно-гігієнічних умов у навчальних аудиторіях 

(дотримання параметрів мікроклімату, світлового режиму, вимог шумозахисту, вентиляції 

тощо). 

5. Забезпечення конкурентоспроможності моделі здорового способу життя студентів 

серед інших способів дозвілля студентської молоді: 

– розробка перспективних навчально-виховних оздоровчих програм; 

– розробка заходів щодо підвищення мотивації до занять спортом та відвідування 

спортивних секцій;  

– збільшення обсягу існуючих оздоровчих заходів щодо охорони здоров’я студентів, 

зміцнення здоров’я і профілактика захворювань; 

6. Розвиток технологій освіти та самоосвіти студентів в сфері формування культури 

здоров’я: 

– розробка навчально-освітніх програм збереження та зміцнення здоров’я студентів і 

реалізація їх в освітньому процесі ВНЗ; 

– розробка навчально-методичного забезпечення зміцнення здоров’я, здорового способу 

життя, профілактики соціально небезпечних захворювань. 

Висновки. В сучасних умовах соціальної, економічної і політичної нестабільності 

нашого суспільства молодь відчуває найбільший негативний вплив навколишнього 

середовища, а також змінених для неї умов життя і навчання у поєднанні з високим розумовим 

навантаженням. 

Сучасна освіта, на нашу думку, має бути спрямована на збереження і зміцнення здоров’я 

особистості студентів та вимагає вдосконалення здоров’язберігального середовища вищої 

школи, пошуку ефективних технологій освіти та самоосвіти студентів у сфері формування 

культури здоров’я. Ефективність процесу формування валеологічної культури студентів в 

умовах вищої школи можна суттєво підвищити шляхом розробки та запровадження 

комплексної програми збереження і підтримання здоров’я студентства. Тому, створення 

відповідного методичного інструментарію щодо використання здоров’язберігальних 

технологій навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців є доцільним напрямком 

подальших розвідок з цієї тематики досліджень. 
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к.пед.н., доц. Матеюк О.П., Суходоля Ю.О., к.пед.н., доц. Прохоров О.А. 
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ КАК ПРИОРИТЕТ И РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Статья посвящена проблеме формирования валеологической культуры студентов в высшей 

школе как приоритетному направлению образования. 

Рассмотрена валеологическая культура студентов как базовый компонент формирования 

общей культуры студентов в их подготовке к будущей профессиональной деятельности. 

Доказано, что здоровый образ жизни создает для студенческой молодежи социокультурную 

микросреду. В ее условиях возникают реальные предпосылки для высокой работоспособности, 

трудовой и общественной активности, психологического комфорта, наиболее полно 

раскрывается потенциал студентов, актуализируется процесс их самосовершенствования. 

Описаны формы и методы работы по формированию валеологического мировоззрения как 

системы соответствующих убеждений личности и чувство ответственности за собственное 

здоровье. Выявлено определяющие детерминанты системы оздоровления организма: 
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формирование персональных умений и навыков предупреждения заболеваний, вредных привычек; 

психопрофилактика эмоциональных срывов, стрессов и депрессивных состояний; осуществление 

активной профилактической работы и организации интерактивных форм обучения молодежи 

здоровому образу жизни. 

Обоснованы требования к современному образованию, которое должно быть направлено на 

сохранение и укрепление здоровья личности студентов и требует совершенствования 

здоровьесберегающей среды высшей школы, поиска эффективных технологий образования и 

самообразования студентов в сфере формирования культуры здоровья. 

Предлагается разработка комплекса мероприятий, включающих обеспечение социально-

экономических условий полноценной жизнедеятельности студентов, целенаправленное 

формирование их сознания и поведения, соответствующих ценностям здоровья, и создание 

условий для оптимального режима труда и отдыха. 

Как один из самых эффективных путей реализации формирования валеологической 

культуры рассматривается разработка и внедрение на уровне высших учебных заведений 

комплексной программы сохранения и поддержания здоровья студенческой молодежи. 

Ключевые слова: валеологическая культура, здоровый образ жизни, культура здоровья, 

студенты, высшая школа. 

 

 

Ph.D. Mateyuk O.P., Suhodolya Yu.O., Ph.D. Prokhorov O.A. 

STUDENT VALEOLOGICAL CULTURE AS PRIORITY AND RESULT OF STUDYING AT 

HIGHER SCHOOL 

 

The article is devoted to the problem of student valeological culture formation at higher school as a 

priority field in education. 

It was considered valeological culture of the students as a basic component of general culture 

formation of students in preparation for their future careers. 

It is proved that a healthy lifestyle creates for students sociocultural microenvironment. Thus there 

are real prerequisites for high performance, employment and social activity, psychological comfort, most 

fully revealed student’s potential, process of their self improvement are actualized. 

We describe the forms and methods of forming valeological worldview as a system of respective 

personality beliefs and sense of responsibility for their own health. It was found decisive determinants of 

health improvement system, included shaping of abilities and disease prevention skills and harmful habits, 

psychoprophylaxis emotional breakdowns, stresses and depressions, implementation of active preventive 

work and organization of interactive learning healthy lifestyles of youth. 

The requirements to modern education system are substantiated, which should be aimed at preserving 

and strengthening of student health and requires the improvement of learning environment at higher 

school, searching of effective technologies of education and students self-education in the health culture 

area. 

It is proposed to develop a set of measures, which include providing of socio-economic conditions for 

the students vital functioning, purposeful shaping of their consciousness and behaviour that corresponds 

health values, and creating the optimal conditions for work and rest. 

As one of the most effective ways to implement the formation of valeological culture, is considered 

the development and implementation of an integrated program of saving and maintenance of student youth 

health at higher education institutions. 

Keywords: valeological culture, healthy lifestyle, health culture, students, higher school. 
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ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЯК СПЕЦИФІЧНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 
У статті акцентується увага на тому, що особисто орієнтований підхід до виховання 

студентської молоді вимагає відповідних педагогічних технологій, критичного аналізу, відбору і 

конструювання особисто значимого змісту і засобів виховання. Для подолання недоліків у 

сучасних дослідженнях необхідний перехід на інноваційні технології здійснення навчально-

виховного процесу у соціокультурному просторі вищої школи. У якості методологічного 

імперативу виникає потреба визнання особистісно орієнтованого виховання як специфічної 

організації навчально-виховного процесу, який створює оптимальні умови для індивідуального 

розвитку особистості студента, котрі проявляються у процесі самоосвіти, самовиховання, 

самопроектування та саморозвитку особистості. 

Розглянуто суперечністі між необхідністю створення умов особистісно орієнтованого 

виховання студента та його індивідуальним розвитком у соціокультурному середовищі вищої 

школи. 

Ключові слова: розвиток особистості, соціокультурне середовище, особистісно орієнтоване 

виховання, цілісний процес освіти, міжособистісні відносини, соціальні процеси 

 

Постановка проблеми. Серед пріоритетних напрямків державної політики в контексті 

інтеграції вітчизняної освіти до європейського та світового освітнього простору визначено 

проблеми постійного підвищення якості освіти, модернізації його змісту і форм організації 

навчально-виховного процесу; впровадження інновацій та інформаційних технологій. 

Модернізація системи вищої освіти в Україні характеризується поєднанням традицій, що 

склалися у вітчизняній вищій школі і новими ідеями, які пов'язані з входженням України до 

європейського і світового освітнього простору. Активний перехід до ринкових відносин 

спонукає викладачів вищої школи активізувати науковий пошук, навчально-виховну 

діяльність зі студентською молоддю щоб запобігти падінню престижу освіти і 

професіоналізму та створити протидію негативним проявам у молодіжному середовищі. 

Актуальна суспільна проблема полягає в тому, щоб система вищої освіти забезпечувала 

багатогранний розвиток схильностей, обдарувань і здібностей сучасного студентства, їх 

індивідуальності в контексті формування освітнього простору, який дозволяє кожній 

особистості досягти високих меж соціальної взаємодії і духовного самовдосконалення. 

Аналіз досліджень та публікацій. Проблема розвитку особистості в різні періоди 

цікавила як класиків-психологів (Л. Божович, Л. Виготський, Г. Костюк, А.Леонтьєв, С. 

Рубінштейн та ін.) так і представників сучасної психологічної науки (Л. Анциферова, І.Бех, Л. 

Буєва, Н. Коломенський, С. Максименко, В. Семиченко, В. Слободчиков, та ін.). Педагогіку 

особистості створювали багато відомих педагогів (Е. Бондаревська, В. Ільїн, Н.Миропольська, 

В. Серіков, О. Скрипченко та ін.). Розвиток особистості представляється як певне 

самоконструювання індивідом свого внутрішнього світу. При цьому відбувається 

безперервний пошук та обґрунтування змісту діяльності і життя особистості взагалі. 

Відсутність пошуку змісту веде до знеособлювання індивіда й до втрати життєвого змісту. 

Особистісний підхід в освіті та вихованні, проголошений головною тенденцією сучасної 

педагогічної теорії й практики, не має однозначного розуміння (І. Бех, , В. Давидов, В. Ільїн, 

С. Максименко, та ін.). Синтез різних інтерпретацій особистісного підходу може забезпечити 

перехід до нових систем і технологій освіти та виховання.  

Все більша увага в педагогіці звертається на проблему особистісно орієнтованої освіти 

та виховання, яка звернена не на формування особистості із заданими властивостями, а на 

створення умов для повноцінного прояву й розвитку особистісних функцій людини. Концепції 
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особистісно орієнтованої освіти ґрунтуються на фундаментальних дослідженнях природи 

педагогічного знання (А. Алексюк, І. Підласий, О. Савченко, М.Ярмаченко), цілісності 

освітнього процесу (В. Бутенко, В. Бондар, А. Верхола, В. Козаков, ІІ. Лернер, В. Паламарчук, 

М. Скаткін, та ін.); на проблемах управління навчально-виховними процесами (В. Маслов, В. 

Пікельна, В. Сластьонін, В. Сухомлинський та ін.);  на досвіді емоційно-цілісного ставлення 

до світу (І. Лернер, В. Мясищев, М. Скаткін та ін.), досвіді ціннісно-орієнтаційної діяльності 

(Т. Баранова, Л. Божович, В. Василенко, О. Кононко); на працях, що стосуються психологічної 

підтримки  навчально-виховного процесу підготовки фахівців (Г. Балл, В. Войтко, О. Киричук, 

Г. Костюк, С. Максименко, В. Роменець, А. Фурман). 

Привертають увагу дослідження, присвячені питанням виховання у вищій школі, де, 

зокрема розглядаються проблеми індивідуального розвитку студента (В. Журавський, І. 

Ісаєва, В. Кремень, Д. Пащенко, В. Сластьонін та ін.). 

Мета статті полягає у висвітленні проблеми підвищення соціально-культурного статусу 

вищих навчальних закладів і, таким чином, розширення меж їх гуманно-демократичного 

впливу на сучасне суспільство. Вищі навчальні заклади покликані давати не лише наукові 

знання, а й формувати соціально прийнятні норми життя громадян (взаємодопомога, 

національна свідомість, відповідальність, міжетнічна повага та ін.) і сприяти духовній зрілості 

молоді. 

Виклад основного матеріалу. Перспектива розвитку України буде залежати від 

інтеграції її основних соціальних сил, прояву їх інноваційності в усіх сферах соціальних 

відносин. Тільки включеність в процес реформ основних соціальних сил суспільства 

забезпечить завершення модернізації системи формування нових соціальних інститутів. У 

цьому зв'язку аналіз соціальних змін українського суспільства, статусу, колективної поведінки 

і соціальних дій основних суспільних груп є важливим соціальним запитом. Особливу роль у 

соціальній динаміці перехідного суспільства відіграє студентська молодь. 

Поза сумнівом, що виховання - одна з найбільш гострих, складних і, якщо можна так 

виразитися, запущених проблем сучасної системи освіти. Джерела й прояви цієї занедбаності 

можна бачити не тільки в сформованій у країні політичній і соціально-економічній ситуації, 

але, й у понятійному апараті, що стосується проблеми виховання. 

Зрозуміло, що найбільш впливовою об'єктивною причиною тут є відсутність у 

сьогоднішній Україні суспільно визнаної й поділюваної більшістю громадян системи 

національних орієнтирів і соціальних цінностей, які служили б основами моральності 

конкретної людини й усього суспільства. Багато хто в цьому зв'язку зазначає, що ми живемо в 

умовах моральної несвоєчасності. У тому числі й тому, що комуністичні ідеали, що стали 

звичними, відкинуті,  а взамін люди не одержали нічого, що цементувало б моральні основи 

суспільства, на чому можна було б вибудовувати виховання молодого покоління в системі 

освіти. 

Активний перехід до ринкових відносин спонукає викладачів вищої школи активізувати 

науковий пошук, модернізувати навчально-виховну діяльність зі студентською молоддю щоб 

запобігти падінню престижу освіти і професіоналізму та створити протидію негативним 

проявам у молодіжному середовищі. Актуальна суспільна проблема полягає в тому, щоб 

система вищої освіти забезпечувала багатосферний розвиток нахилів, обдарувань і здібностей 

сучасного студентства, їх індивідуальності у контексті формування освітнього простору, 

котрий дає змогу кожній особистості досягти високих меж соціальної взаємодії і духовного 

самовдосконалення. Сьогодні існує нагальна потреба підняти соціально-культурний статус 

вищих навчальних закладів та у такий спосіб розширити межі їх гуманно-демократичного 

впливу на сучасне суспільство. Вони покликані давати не лише наукові знання, а й формувати 

соціально прийнятні норми життя громадян (взаємодопомога, національна свідомість, 

відповідальність, міжетнічна повага та ін.) і сприяти духовній зрілості молоді.  

Якщо раніше на перший план виступали інтереси колективу, суспільства, шкодячи 

певною мірою інтересам і розвитку самої особистості, то в нинішній суспільно-політичній 

ситуації в Україні відбулися зміни, які знайшли відображення в самому житті і були закріплені 
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в Законах України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, а також Державною національною 

програмою “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), в яких чітко проглядається зацікавленість 

держави у тому, щоб молоде покоління було здатне самостійно й активно діяти, адаптуючись 

до умов життя, що змінюються. Саме розвиток особистості, здатної до самостійного 

вирішення проблем, самовизначення і творчого саморозвитку, виступає в якості однієї з 

найважливіших цілей сучасної освіти. 

До завдань гуманітарної парадигми входять розвиток досвіду творчої діяльності 

особистості, ціннісно-змістових структур її життєдіяльності, спрямованих на самостійну 

постановку і вирішення складних і неординарних завдань, розкриття свого внутрішнього 

світу. Провідна роль у цьому належить вищим навчальним закладам, тому що саме вони з їх 

величезним науковим потенціалом є могутньою, мобільною системою, здатною на високому 

професійному рівні вирішувати, завдання, що стоять перед суспільством. 

Зміна ціннісних орієнтирів в українському суспільстві спричинила розробку нових 

досліджень у педагогіці, де стали активно впроваджуватися ідеї особистісно-орієнтованого, 

ціннісно-орієнтованого, культурологічного та інших підходів у вирішенні проблем і завдань 

індивідуального розвитку студентів. Сучасна система освіти в нашій країні визначається 

розвитком інноваційних процесів, що характеризуються науковою обґрунтованістю та  

адекватністю цілям, завданням, умовам економічного, національно-політичного, науково-

технічного, культурного розвитку нашого суспільства. Безперервна освіта здійснюється як 

суспільно-історичний та особистісний процес. Наявність особистісних процесів безперервної 

освіти є невід'ємною характеристикою освітнього цілісного суспільно-історичного процесу. 

Ця характеристика вперше стала цільовою для системи освіти, орієнтованої на період 

індивідуального людського життя. Вищі навчальні заклади України орієнтують свою 

діяльність на реалізацію національної доктрини розвитку освіти в Україні, що є основним 

державним документом, який встановлює пріоритет освіти в державній політиці, стратегію й 

основні напрямки його розвитку.  

Одним з очікуваних результатів реалізації доктрини є якість освіти, що досягається на 

основі індивідуалізації освітньо-виховного процесу за рахунок різноманіття видів і форм 

освітньо-виховних програм, що враховують інтереси та здібності особистості. 

Тож, досить гостро сьогодні проявляється суперечність між необхідністю створення 

умов особистісно-орієнтованого виховання студента та його індивідуального розвитку у 

соціокультурному середовищі вищої школи в нових суспільних умовах і недостатньою 

готовністю останньої до здійснення такої роботи.  

Освітньо-виховний процес у сучасному його розумінні практично не розглядає здатність 

до духовної самоорганізації, тобто до становлення людини як індивідуальності, як предмета, 

мети, змісту освітньої діяльності. Традиційна освіта не прагнула залучити людину до вищих 

змістів і одним з вищих принципів духовного життя, за словами Г.Гессе, було стирання 

індивідуальності. Невизначеність цієї галузі, відсутність однозначного її розуміння 

призводить до абстрактного формулювання таких цілей особистісної освіти типу “розвиток  

творчої індивідуальності”. 

Проблема індивідуальності в психології розглядається в роботах А.Адлера, К.Юнга, 

Г.Олпорта, В.С.Мерліна, К.К.Платонова та ін. У них спостерігається тенденція до цілісного, 

інтегрального, міждисциплінарного дослідження людської індивідуальності. У духовному 

житті індивідуальне визначається цінностями й ідеалами, які регулюють становлення й 

розвиток індивідуальності. Індивідуальність має ряд інтегральних характеристик: 

індивідуальний стиль діяльності, індивідуальний стиль спілкування, індивідуальний інтелект, 

унікальний сенс життя й ін. 

У філософії і педагогіці проблемі індивідуального підходу до навчання та 

індивідуального розвитку особистості присвячені окремі дослідження (В. Гінецінський, Г. 

Дилигенський, А. Журавльов, А. Кірсанов, В. Моляко, Ю. Орлов, В. Паламарчук, В.Хессе, та 

ін.). Є дисертаційні дослідження, що вивчають природу й механізми розвитку особистості й 

індивідуальності, особисто розвиваючі ситуації в просторі розвитку особистості того, кого 



227 
 

навчають, та інші проблеми (Н. Верцинська, І. Ємельянов, А. Зеленцова, Л. Пермінова та ін.). 

Якщо у відношенні особистісно орієнтованої освіти можна констатувати наявність науково 

обґрунтованих концепцій, то стосовно особистісно орієнтованого індивідуального розвитку 

особистості в процесі виховання можна відзначити, що проблема вивчена недостатньо, як у 

науково-педагогічній літературі так і у спеціальних наукових дослідженнях. 

Звернувшись до власне педагогічної сторони проблеми, побачимо, що одна із помилок, 

які часто зустрічаються, яких не уникли й багато авторів, котрі займаються цією проблемою, 

полягає в тому, що поняття “виховання” і “освіта” називають рядоположними; нерідко 

говорять про “виховуюче навчання” або “навчальне виховання”, що заплутує те очевидне 

положення, що виховання є органічною складовою, частиною цілісного процесу освіти. 

Навчання й виховання - це дві сторони однієї медалі - освіти. 

Про виховання можна говорити у двох змістах, що, на думку авторів, і створює 

передумови для понятійної плутанини. У широкому змісті виховання - це процес соціалізації 

індивіда, становлення й розвитку його як особистості протягом всього життя в ході власної 

активності й під впливом природного, соціального й культурного середовища, у тому числі 

спеціально організованої цілеспрямованої діяльності батьків і педагогів. Соціалізація охоплює 

всі процеси трансляції наявної культури: її стихійного впливу (з боку вулиці, однолітків, 

побутових і професійних відносин, спілкування з іншими людьми), вплив організованих 

“високих” форм (мистецтво, родина, засоби масової інформації), нарешті, впливу 

цілеспрямованого (закони, правові норми, школа, церква й ін.). У вузькому змісті виховання - 

це знаходження індивідом у процесах освіти суспільно визнаних і схвалюваних даним 

суспільством соціальних цінностей, моральних ідеалів і правових норм, адекватних їм якостей 

особистості й зразків поведінки. 

В обох цих значеннях виховання представляє собою взаємодію внутрішніх психічних 

процесів, які забезпечують активне покладання особистістю себе у світі предметної, 

соціальної й духовно-моральної культури, самовиховання, саморозвитку, самореалізації, з 

одного боку, і зовнішніх впливів з іншого. Результатом такої взаємодії виступає особистість 

людини як унікальний сплав індивідуального й соціокультурного, як єдність знання, 

переживання й досвіду. Змістовна характеристика виховання виражається в остаточному 

результаті в категоріях права, моралі й моральності. Будь-який вид діяльності людини має 

моральний аспект, якому не можна навчити, але до якого можна прилучити шляхом 

виховання, переживання в почуттях, осмислення досвіду здійснення особистістю власних 

вчинків. 

На відміну від навчання, яке ґрунтується, насамперед, на логіці й когнітивних процесах, 

у вихованні переважають емоційний, ціннісно-орієнтований, поведінковий компоненти 

активності, міжособистісні відносини, що виробляють у людині моральні принципи, цінності, 

установки, риси характеру, моральну позицію стосовно до природи, суспільства, праці, до 

інших людей і до самого себе. Навчання має справу переважно зі штучними - символічними, 

знаковими, модельними - об'єктами й системами. Виховання ж опирається на реальні 

міжособистісні відносини, соціальні процеси і явища загальнолюдської й національної 

культури як на природні події навколишньої людини дійсності, здатні викликати емоційні 

переживання. 

Якщо задатись питанням, чи є в нашій домінуючій школі (початковій, середній, вищій) 

пояснювально-ілюстративній системі навчання можливості забезпечити єдність навчання й 

виховання в цілісному освітньому процесі то, вочевидь, такої можливості просто нема, 

оскільки розбіжність наукової педагогіки на дві галузі - теорію навчання (дидактику) і теорію 

виховання - задано самою класичною просвітительською освітньою парадигмою. Її основи 

були закладені в Європі ще у XVII столітті. Із цього часу основною місією освіти перестало 

бути виховання члена громади, поєднуваної християнськими цінностями, на перший план 

вийшов прагматичний імператив - підготовка підростаючого покоління до життя й праці. Про 

це свідчить і такий очевидний факт: дотепер оцінюється лише рівень засвоєння знань, умінь, 

навичок. а рівень вихованості фактично залишається “поза кадром”, і якщо мова не йде про 
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пороки й девіантну поведінку, то й не береться до уваги, скажемо, при вступі колишнього 

школяра до коледжу або вишу. Із введенням же  тестування для випускників  шкіл або 

формальних “кредитів” у вищому навчальному закладі, як єдиних вимірників академічних 

успіхів абітурієнтів, про оцінку їхньої вихованості потрібно просто забути 

Виховання чомусь виноситься за дужки цілісного процесу освіти й у силу проголошення 

головною метою навчання - засвоєння основ наук і/або розвитку теоретичного мислення учнів 

уже в початковій школі (системи Л.В. Занкова, Д.Б. Ельконіна В.В. Давидова, наприклад). При 

цьому соціально - моральний зміст досвіду людства залишається осторонь і передається (за 

додаткові гроші батьків) у систему додаткової освіти дітей і молоді. 

Для подолання недоліків у сучасних дослідженнях необхідний перехід на інноваційні 

технології здійснення навчально-виховного процесу у соціокультурному просторі вищої 

школи. У якості методологічного імперативу виникає потреба визнання особистісно 

орієнтованого виховання як специфічної організації навчально-виховного процесу, який 

створює оптимальні умови для індивідуального розвитку особистості студента, котрі 

проявляються у процесі самоосвіти, самовиховання, самопроектування та саморозвитку 

особистості. 

Роль соціокультурного середовища вищого навчального закладу повинна проявлятися у 

спроможності створювати умови для особистісного росту кожного студента. Створення таких 

умов викликане потребами формування нової генерації педагогів, які повинні оволодіти 

джерелами соціальної та професійної діяльності, високою культурою, з розвинутими 

індивідуальними здібностями. Педагоги нової генерації повинні бути спроможними 

концептуально осмислювати та проектувати власну освітньо-виховну діяльність; виховувати 

особистостей, готових брати на себе відповідальність у прийнятті рішень, умінні відстоювати 

свою власну позицію. Крім того, на можливість отримання значних результатів у вихованні 

студентської молоді можна розраховувати шляхом встановлення органічно цілісного 

освітньо-виховного простору, який являє собою організовану ефективну педагогічну систему, 

що реалізується в позааудиторних умовах і дає можливість студентові відчути себе 

особистістю та орієнтуватись на індивідуальний розвиток. 

Особистісно орієнтований підхід до виховання студентської молоді потребує 

критичного аналізу, відбору і конструювання особистісно значимого змісту і засобів 

виховання з опорою на загальнолюдські цінності, творчу самореалізацію 

Увага авторів до цього питання зумовлена новими вимогами до якості життя і виховання 

сучасної молоді та можливостями виконання нової парадигми виховання традиційними 

педагогічними засобами; потребами активізації внутрішніх стимулів до саморозвитку, 

самовдосконалення особистості і можливостями традиційних педагогічних технологій; 

актуальністю особистісно орієнтованого підходу до сучасного виховання та застарілим 

педагогічним інструментарієм впливу на особистість.  

Результати, отримані у процесі дослідження проблеми, засвідчили, що її сутність 

коротко зводиться до того, що існуюча в Україні система вищої освіти потребує суттєвого 

оновлення. Розрізнені теоретичні дослідження, вибудувані на застарілих методологічних 

підходах та джерельній базі, не відповідають світовим тенденціям та сучасним ринковим 

вимогам до підготовки фахівців для нової української школи. Сьогодні вища школа України 

потребує суттєвих змін як у теоретичному обґрунтуванні концептуальних засад перебудови 

навчально-виховного процесу, так і практичного оновлення освітніх і особливо виховних 

технологій. 

Вивчення питання підтвердило, що перспективно доцільним для підготовки фахівців на 

сучасному етапі розвитку української школи може бути особистісно орієнтоване виховання, 

що поєднується з можливостями і перевагами індивідуалізованого та диференційованого 

підходів. Однак, для його впровадження і масового використання слід створити належні 

умови, пов'язані насамперед із зміною підходів, управління та матеріальної бази вищої школи. 

Вивчення проблеми особистісно-орієнтованого виховання студентів вищого 

навчального закладу обумовлена сукупністю діючих соціально-економічних факторів, які, з 
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одного боку, пов'язані із процесами розвитку творчої особистості, а з іншого, - із процесами 

відновлення самої освітньо-виховної системи . 

Здійснений теоретичний аналіз довів соціальну значимість проблеми і недостатню 

дослідженість її в педагогічній практиці. На думку авторів, сьогодні  не знайшли ще достатньої 

теоретичної розробленості особистісно-орієнтовні методики цілеспрямованого розвитку 

індивідуальності під впливом змін соціокультурного середовища вищого навчального 

закладу; відсутні належні організаційно-педагогічні умови, спрямовані на забезпечення 

особистісно-орієнтованого виховання та індивідуального розвитку студента; немає 

необхідних виховних програм для їх реалізації. 

Соціокультурне середовище вищого навчального закладу повинне бути, з одного боку, 

представлене відносинами, цінностями, символами, предметами, а з іншого боку, містити в 

собі культурні норми життєдіяльності співтовариства, традицій, прийнятих співтовариством, 

правил, зразків поведінки, що найчастіше реалізується на рівні спілкування. Ці підходи можна 

екстраполювати на організацію виховного процесу у вищій школі з урахуванням особливостей 

віку і специфіки діяльності студента.  

Особистісно орієнтоване виховання розвинулося на гуманістичних принципах і 

найбільше відповідає потребам демократичної освіти, яку сьогодні розбудовує Україна. 

Гуманістичний характер освіти – прioритет загальнолюдських цінностей, життя і здоров'я 

людини, вільного розвитку особистості, виховання почуття громадянина, працездатності, 

поваги до прав і свобод людини, любові до природи, Батьківщини, родини. Гуманістичний 

напрямок центрований на людині, культурі і соціумі як взаємопов'язаних детермінантах 

виховання. Ці особливості гуманістичної парадигми створюють передумови для виникнення 

в її контексті особистісно орієнтованих методик виховання. Особистісно орієнтовна методика, 

спрямована на перехід студентів на більш високий рівень особистісно орієнтованого 

виховання та індивідуальний розвиток. Вона містить у собі комплекс бінарних методів 

(переконання та самопереконання, корекції і самокорекції, метод дилем та  рефлексії, 

соціальної проби і виховуючі ситуації та ін.); прийоми (тренінгові, емпатії і довіри, 

самоаналізу, самоконтролю, самооцінки, самосвідомості та ін.); різноманітні форми виховного 

впливу (тематичні вечори, конкурси, фестивалі, диспути, зустрічі із цікавими людьми, тощо).  

Висновок. Очевидно, що навчально-виховний процес у вищій школі, неможливий без 

певного культурного поля. Модернізаційні процеси в системі освіти вищої школи, які 

відбуваються в нашій країні, органічно включені в процеси функціонування наявного і нового 

культурного середовища. Кому, як не науковцям та студентам системи вищої школи, 

виступити в ролі генераторів і трансляторів культурного потенціалу в сучасному світі. Для 

цього вища школа, насамперед, має систематично виконувати одну з дуже важливих своїх 

функцій – культуротворчу. Вища школа має певною мірою завершити процес освоєння 

людиною культурного поля, з іншого – вона має виступити в ролі ініціатора втілення в 

суспільстві нових тенденцій, в яких адекватно відобразяться найвизначніші напрями 

виховання студентської молоді.  

Ефективність особистісно орієнтованого виховання та індивідуального розвитку 

студента передбачає застосування, зокрема, таких педагогічних умов як: а) культивування 

загальнолюдських цінностей і гуманних відносин; б) надання студентові свободи у виборі 

місця, ролі і ступеня участі у виховних справах з врахуванням інтересів і самооцінки, 

здібностей та можливостей студента. Ці умови, з одного боку, є відносно самостійними, а з 

іншого. - вони взаємозалежні і взаємодоповнюють одна одну або ж можуть бути доповнені 

іншими умовами та якостями.  
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 к.т.н. доц. Пампуха И.В., Жогина Л.В., Бурый С.В., Мукогоренко О.С. 

ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ КАК 

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО -ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В статье акцентируется внимание на том, что лично ориентированный подход к 

воспитанию студенческой молодежи требует соответствующих педагогических технологий, 

критического анализа, отбора и конструирования лично значимого содержания и средств 

воспитания. Для преодоления недостатков в современных исследованиях необходим переход на 

инновационные технологии осуществления учебно-воспитательного процесса в 

социокультурном пространстве высшей школы. В качестве методологического императива 

возникает потребность признания личностно ориентированного воспитания как специфической 

организации учебно-воспитательного процесса, который создает оптимальные условия для 

индивидуального развития личности студента, которые проявляются в процессе 

самообразования, самовоспитания, самопроектирования и саморазвития личности. 

Рассмотрены противоречие между необходимостью создания условий личностно 

ориентированного воспитания студента и его индивидуальным развитием в социокультурной 

среде высшей школы  
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Ключевые слова: развитие личности, социокультурная среда, личностно ориентированное 

воспитание, целостный процесс образования, межличностные отношения, социальные 

процессы 

 

Ph.D. Pampuha I.V., Zhogina L.V., Bury S.V. ,Mukogorenko O.S. 

PERSONALLY ORIENTED EDUCATION STUDENTS ORGANIZATION AS A SPECIFIC 

TRAINING - EDUCATIONAL PROCESS 

 

In the paper the grate attention to the clime that the personal oriented approach to youthful student 

educational process need the corresponding educational technology, critical analysis, person-sensitive 

educational way selection and construction have been stressed. To contemporary research bugs overcoming 

it need to brand new educational technology within the higher school sociocultural space bounds converse. 

As the methodological imperative the need of personal oriented education acknowledgement as the 

educational process specific arrangement that makes optimal conditions to individual student self 

development emerge. 

Higher school education modernization processes that take place in our country are seamlessly 

included in conventional and new cultural environment functioning. 

Higher school student personal-oriented education problem discovery is specified by society and 

economical factors assembly that from the one side associate with processes of individual creativity 

development and from the other side associate with renovation of education system itself. 

For the sake of given above the higher school in the first place must perform one of the most important 

of it functions the cultural-develop one. Higher school at a certain degree has to complete cultural space 

learning of the human individual and by the other side it must take a part as the improving originator of 

new society trends that represent the best ways of youth student’s education. 

The conflicts between need to make conditions for self oriented student education for student 

development in higher school sociocultural space and new social environment have been reviewed. 

Keywords: student individual development, sociocultural space, self oriented education, integral 

educational process, interpersonal attitudes, social processes. 
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УДК 378:37.011.33:052                                            д.пед.н., проф. Плахотнік О.В. (КНУ) 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

 
У статті розглядається проблема формування професійно-економічної культури студентів 

вищих навчальних закладів у сучасних умовах модернізації освіти. Сьогодні істотно зростає роль вищого 

навчального закладу в умовах розвитку тенденцій глобалізації, які поширюються на всі сфери соціально-

економічного життя, в тому числі і на освіту як складову частину культури. Відповідно до логіки 

дослідження, правомірним є визначення авторського бачення процесу формування професійно-

економічної культури, що полягає в логічній погодженості цілей, засобів і методів цілісного 

педагогічного процесу  з урахуванням ціннісних мотивацій, а сутність і спрямованість його - у 

реконструюванні гуманістично  орієнтованих моделей навчання і виховання. Формування професійно-

економічної культури студентів повинно здійснюватися і на заняттях, і в позааудиторній навчально-

виховній діяльності. Професійно-економічну культуру студентів економічних спеціальностей ВНЗ 

ми розглядаємо не як просту суму знань, умінь і навичок, а трактуємо її більш широко - як частину 

загальної культури, що має своєю метою подальше удосконалення і самовдосконалення особистості та 

компетентності майбутнього фахівця.  

Ключові слова: модернізація освіти, професійна культура фахівця, професійно-економічна 

культура, цілісний педагогічний процес, моделі навчання і виховання, компетентність майбутнього 

фахівця. 

 

Глибокі соціально-економічні зміни в світі, перехід до ринкової економіки ставлять 

перед сучасним суспільством важливу педагогічну проблему - сформувати економічну 

культуру молодої людини, яка сприятиме здійсненню ефективної економічної діяльності та 

дозволить оцінювати цю діяльність з позиції не тільки економічної доцільності, а й моральної 

цінності. 

Сучасність висуває високі вимоги до економічної підготовки фахівців. Проте, сутність 

цієї підготовки не узгоджується із запитами суспільства та роботодавців: економічні знання 

мають суто теоретизований характер, відірваний від реальної дійсності, а студенти не 

володіють достатнім рівнем економічної культури 

Актуальність проблеми полягає в тому, що економічне виховання молоді стає 

першочерговим завданням системи вищої освіти. Необхідно привчати майбутніх фахівців до 

того, що будь-яке рішення, будь-яка дія мають бути економічно обґрунтованими. Вивчення 

кожного технічного пристрою, кожного технологічного рішення і дії має передбачати їх 

економічний аналіз та економічне обґрунтування. І навпаки, кожен економічний проект, 

кожне економічне рішення слід підкріплювати відповідним технологічним забезпеченням. 

Дослідники зазначають, що ядром економічної культури суспільства є розвинута 

громадська економічна свідомість, де формуються ціннісні, нормативні основи економічного 

буття, тим самим, розвинена громадська економічна свідомість є ідейним джерелом творчої 

діяльності у економічній сфері. Розгляд сутності економічної культури суспільства дозволяє 

усвідомити її тісний взаємозв’язок з типом мислення, менталітетом і традиціями народу. Саме 

ці чинники визначають цінності та ідеали, що знаходять вираження і закріплення в 

економічній системі суспільства. 

Загальновідомо, що розвиток у трудовій, виробничій діяльності залежить від 

того, хто буде займатися цією діяльністю.  Мотивацію вибору формує багато факторів, 

але головне – це освіта, професійне становлення фахівця. Дослідження цього феномена в 

педагогічній науці відносять до проблем професійного навчання і виховання як  базових 

категорій, що визначають процес формування професійної культури особистості.  

Аналіз досліджень та публікацій. Вивчення педагогічної та психологічної літератури 

показало, що проблемі формування професійної культури особистості, і зокрема економічної,  

вже приділяли певну увагу науковці А.Аменд, Ю.Васильєв, О.Вачевський, А.Нісімчук, 

О.Плахотнік, О.Падалка, І.Сасова, І.Смолюк, О.Шпак, які досліджували  соціально-економічні 
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питання, а саме: економічну освіту та виховання молоді.  Вчені Є.Бондаревська, Л. Макарова, 

А. Маркова, П.Решетников, Ю.Шаров вивчали способи формування професійної культури. 

І.Ісаєв та його учні  виділяють  професійну культуру як атрибутивну властивість окремої 

професійної групи людей, що представляє собою ступінь оволодіння прийомами і способами 

вирішення спеціальних професійних задач. 

Але, незважаючи на безумовну цінність і значимість досліджень, очевидна 

фрагментарність розробок обумовлює необхідність системного вивчення та узагальнення 

теоретичних і прикладних засад проблеми формування професійної економічної культури в 

системі підготовки студентів. Побудова такої системи стосовно економічних спеціальностей 

особливо актуальна, постільки формує у свідомості студентів сучасні соціально-економічні 

уявлення і поняття.  

Мета цієї статті полягає у висвітленні питання змісту професійно-економічної культури 

студентів, підходів до проблеми сприйняття, визначення процесу формування професійної 

культури, економічної культури, професійно-економічної культури студентів економічних 

спеціальностей з врахуванням усіх складових цілісного педагогічного процесу (ЦПП).  

Виклад основного матеріалу. Короткий огляд джерел і літератури з даної проблеми 

показав, що процес передачі культури, формування професійної, економічної культури 

відбувається, практично, поза часовими рамками і нами підкреслюється значимість цього процесу. 

Молоде покоління орієнтоване в майбутнє, отже мова йде про застосування отриманих знань, 

умінь і навичок, але вже в іншому часовому витку, в інших економіко-соціальних умовах. 

Передача культури, знань від старшого покоління до молодшого - це ретроспективна дія, що 

спостерігається в нинішній відрізок часу, у процесі навчання. За переконанням І. Лернера, 

процес навчання  повинен знаходити своє завершення у культурі, ціннісному сприйнятті 

особистістю всього засвоєного [4]. 

Ми припускаємо, що дослідження сутності цього феномена можна проводити, виходячи 

із системи виробничо-педагогічної культури, розробленої І. Ісаєвим для вишів. Автор виділяє 

наступні структурні компоненти: аксіологічний, технологічний, індивідуально-творчий. 

«Аксіологія» - філософське вчення про цінності; аксіологічний – такий, що має  ціннісне 

значення (О.Плахотнік) [6, с. 103]. У нашому дослідженні цей компонент представлений 

наступними важливими цінностями: мотиваційною значимістю професійно-економічної 

культури; когнітивною («пов'язаною з пізнанням») і ціннісно-емоційною. 

Зміст компонентів визначався шляхом анкетування.  Професійно-економічна культура – 

вид знань, який включає в себе економічну і професійну культуру через компоненти, критерії, 

рівні і особистісні якості фахівця. В умовах ВНЗ знання закладені в цілісний педагогічний 

процес (ЦПП), що знайшло відображення в державних стандартах освіти, навчальних планах, 

навчальних та робочих програмах.  

Відповідно до логіки дослідження, правомірним є визначення нашого бачення процесу 

формування професійно-економічної культури, що полягає в логічній погодженості цілей, 

засобів і методів цілісного педагогічного процесу з урахуванням ціннісних мотивацій, а 

сутність і спрямованість його - у реконструюванні гуманістично  орієнтованих моделей 

навчання і виховання. Очевидно, що формування професійно-економічної культури студентів 

повинно здійснюватися і на заняттях, і в позааудиторній виховній роботі. Ми звужуємо 

проблему, розглядаючи формування професійно-економічної культури студентів ВНЗ тільки 

в процесі навчання. Професійно-економічну культуру студентів економічних спеціальностей 

ВНЗ ми розглядаємо не просто як суму знань, умінь і навичок, а трактуємо її більш широко - 

як частину загальної культури, що має своєю метою подальше удосконалення і 

самовдосконалення. Бути культурним - значить уміти професійно користуватися безліччю 

речей, втілювати в собі і пропускати через себе все те, що створене тисячоліттями й актуальне 

сьогодні. 

У цьому ж контексті висловлюється і М.Махмутов, підкреслюючи, що професійно-

функціональна неграмотність виникає як наслідок науково-технічного прогресу, тобто 

створює деяке «відставання» індивідуума; але ж саме вона і породжує потребу в самоосвіті, 
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саморозвитку. О.Яковлева, вивчаючи проблему розвитку професійної культури особистості, 

відзначає, що характеристики професіоналізму є не предметними, а процесуальними. Кожна 

людина перетворює цей досвід в особистісний сенс. 

Розгляд цієї проблеми з особистісної позиції дає підстави для твердження, що актуальна 

форма творчої самореалізації,  як складової професійної культури, включає в себе механізм 

розгортання професійного творчого потенціалу особистості [5]. Особистісна культура 

відрізняється від усього накопиченого багатства культури, зокрема, тим, що завжди несе в собі 

уявлення  про цілі, мотиви і потреби, характерні саме для даної особистості. Мотивації або 

потреби особистості, як її стан, розглядаються в якості складової її професійної культури. 

Доведено, що в переліку вищих потреб людини одне з головних місць займає мотивація в 

самореалізації [4]. Діяльність у політехнічній, соціальній, духовній сферах суспільного життя 

передбачає постійне оновлення знань, одержання нових культурних настанов, їхнє 

осмислення. 

Назване положення дає нам можливість вважати науково обґрунтованим тлумачення 

професійно-економічної культури, насамперед, як здатності фахівця в царині економіки 

відкривати нові знання. Отже, поняття   «професійна культура фахівця» ми  розуміємо як 

сформованість професійних економічних знань, умінь і  навичок, які є головним показником, 

що дозволяє судити про фахівця, як про професіонала; професійна культура є низкою вимог, 

які ставляться перед певною групою фахівців, а також способи виконання цих вимог. Разом з 

тим, не менш істотною ознакою професіоналізму є і здатність студентів до організації і 

контролю свого навчання, самостійна робота з організації своєї професійної діяльності та  

уміння вибірково освоювати економічну інформацію. Специфіка професійно-економічної 

культури студентів ВНЗ полягає в тому, що вона формується у сфері спілкування. У зв'язку з 

цим важливим фактором, головною складовою педагогічного процесу стає індивідуально-

орієнтована взаємодія викладача зі студентами (І. Бех, Н. Бібік, І. Зязюн, Т.Давиденко, І. Ісаєв, 

О. Плахотнік, О. Савченко, Н. Шеховська та ін.). 

У свою чергу, виконання будь-якої ролі стає можливим завдяки тому, що існують 

суспільні норми, форми ідеальної поведінки, загальноприйняті правила, які обмежують дії 

кожного індивіда. Форми, способи і сфери прояву творчих начал у цій роботі нерозривно 

пов'язані з формуванням професійної культури студентів. Професійна культура студентів, на 

нашу думку, - це рівень оволодіння навчальними нормами і науково-методичними 

принципами, експериментальною, дослідницькою і дослідно-конструкторською діяльністю в 

процесі навчально-професійної діяльності. 

Вищевикладені аргументи дозволяють констатувати той факт, що істотно змінилися не 

тільки соціально - економічні джерела розробки проблеми економічної культури, але також 

значно розширилася предметна царина її об'єктивного існування і буття. 

Економічна культура характеризує економічні відносини, комунікативні зв'язки, які 

виникають між людьми з приводу виробництва, обміну, розподілу споживання матеріальних 

благ; економічні відносини, що визначають всі інші суспільні відносини, є їх базисом; а 

комунікативні процеси визначає економічний склад мислення. Практичне застосування 

студентами набутих професійно-економічних знань,  умінь і навичок можна представити у 

вигляді структури економічної культури в таблиці 1. 

Під економічною культурою студентів розуміємо спеціалізовані економічні знання, інтереси, 

уподобання, які  надаються студентам і які стають підставою їхніх цілеспрямованих дій у процесі 

наступного відтворення, творчого застосування теоретичних і практичних знань. На наших очах 

формується нова етика ділових відносин, де студенти будуть конструкторами і провідниками 

економічної культури [2]. У зв'язку з цим організація навчальної діяльності в ВНЗ має 
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Таблиця 1 

СТРУКТУРА    ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Культура виробничо-

економічної діяльності 

 Культура економічних  

інновацій 

Культура маркетингової 

діяльності 
Економічна культура 

Культура фінансово-

економічної діяльності 

Менеджмент - культура  Податкова культура 

професійну спрямованість, сприяє систематизації, поглибленню і практичній реалізації 

теоретичних знань, дозволяє інтегрувати зазначені аксіологічний, технологічний, творчий, і 

особистісний компоненти професійно-економічної культури. 

Аксіологічний компонент стимулює пізнавальний процес визначення цінностей 

економічної культури, яка включає економічні теорії, ідеї, погляди, знання. Цінностями 

економічного виховання є економічні якості і норми поведінки: дисциплінованість, завзятість, 

організованість. У структурі професійної, економічної культури цінності виконують функцію 

перспективних стратегічних цілей і мотивів життя і діяльності. Творчий компонент діяльності по 

формуванню професійно-економічної культури пов'язаний з визначенням кінцевої мети діяльності 

на етапах планування, проектування технологій її досягнення. Технологічний компонент 

містить у собі: аналітичні спостереження, моніторинг процесу формування професійно-

економічної культури студентів ВНЗ з наступним коректуванням і індивідуально-особистісний 

підхід. Полягає в оволодінні професійними знаннями та уміннями; гностичною діяльністю у 

процесі формування економічної культури; діагностичною діяльністю, пов'язаною з 

оцінкою взаємодії компонентів системи формування економічної культури і визначенням впливу 

на неї факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Особистісний компонент дає оцінку 

самомобілізації в комунікативній діяльності, пов'язаній зі встановленням комунікативних зв'язків, 

контактів з учасниками процесу формування професійно-економічної культури студентів 

економічних спеціальностей ВНЗ. 

Слід зазначити, що особистість студента в економічному суспільстві отримує нові 

можливості для самореалізації і розвитку шляхом застосування культурно - практичних, 

професійних знань. На думку Б.Батищева, В.Дружиніна [4], професійна культура обумовлена 

зовнішніми або внутрішніми раціональними причинами. Тобто, процес формування професійно-

економічної культури студентів економічних спеціальностей ВНЗ може бути успішно 

реалізований тільки з урахуванням впливу на нього факторів і умов як зовнішнього, так і 

внутрішнього середовища функціонування педагогічної системи. У філософській літературі 

фактори трактуються, як причини, як рушійна сила, як умови, що сприяють цьому процесу,  або  

гальмують його. 

Варто підкреслити, що в педагогічній і психологічній літературі фактори розуміються як 

основні причини і умови здійснення процесу, як рушійні сили формування особистості, як задачі 

виховання й особливості учнів [6]. У педагогічному процесі виділяють об'єктивні (соціальні, 

педагогічні) і суб'єктивні (психологічні) фактори. Формування професійно-економічної 

культури студентів економічних спеціальностей ВНЗ тісно пов'язане із зовнішньою і внутрішньою 

діяльністю студентів, з їх внутрішнім станом, зовнішніми умовами. Цей взаємозв'язок визначає 

діяльність, рух, розвиток. Будучи відображенням зв'язку внутрішнього стану особистості з 

зовнішніми обставинами, фактори носять психолого-педагогічний характер. Це дозволяє 

говорити про зв'язок педагогічного процесу із соціально-педагогічними і психологічними 

факторами. 
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Стає очевидним, що потрібно характеризувати фактори  стосовно студентів як зовнішні 

і внутрішні. До зовнішніх нами віднесені: 

- суспільні потреби, виражені в соціальному замовленні і реалізовані засобами 

управління  системою професійної підготовки (до зовнішніх факторів, що впливають на 

процес формування професійно-економічної культури, віднесені: внутрішня і зовнішня 

політика держави, міжнародні відносини, закони і підзаконні акти, стан економіки, науково-

технічний прогрес, соціокультурні фактори); колектив викладачів ВНЗ, стиль управління 

педагогічним процесом. 

Зовнішні фактори є рушійною силою процесу формування особистості у студентів тільки 

в сполученні з внутрішніми. «Зовнішній вплив, - вважає С.Рубінштейн, - дає той чи інший 

психічний ефект лише переломлюючись через психічний стан суб'єкта, через сформований у 

нього лад думок і почуттів. Будь який психічний процес протікає як би на  фоні певного 

психічного стану людини, що обумовлює його протікання» [7]. 

До внутрішніх факторів у психолого-педагогічній літературі  відносять і прийняті нами: 

інтелектуальний фактор (пізнавальний); емоційний фактор (емоційно-ціннісний); діяльнісно-

практичний фактор; вольовий фактор (регулятивний). 

Власне кажучи, професійно-економічна культура студентів ВНЗ пов'язана, насамперед, 

з пізнавальною, розумовою діяльністю, що вимагає від особистості інтелектуальної напруги, 

активної творчої роботи, самопізнання своєї діяльності, сформованості досить великого числа 

розумових операцій; демонструє прихильність до лінійного (синергетичного) стилю 

мислення. Вивчення досвіду інших, аналіз, оцінка різних точок зору на вирішення будь якої 

проблеми, співвідношення вивченого досвіду зі своїми можливостями сприяють в кінцевому 

результаті виробленню «еталона», «ідеалу». У результаті формується нормувальна модель 

діяльності, виробляються об'єктивні критерії для самооцінки. Психологічний бік настанови на 

відношення до навчальної і професійної діяльності складає емоційний фактор. Прояв даного 

фактора можна спостерігати в ціннісних орієнтирах особистості, у стійких емоційних станах, 

у відношенні людини до дійсності, до навколишніх, до себе, до своєї діяльності, що виникає 

на основі самоаналізу і самооцінки, її якості і результатів. Діяльнісно-практичний фактор 

формування професійно-економічної культури студентів ВНЗ тісно пов'язаний з когнітивним, 

інтелектуальним, аксіологічним і емоційним факторами. Аксіологічний фактор сприяє 

свідомому регулюванню особистістю своїх дій; прояву компетентності. Це дає: зміну в 

знаннях; зміну у відношеннях; індивідуальній поведінці, впливаючи тим самим на сутність і 

зміст професійно-економічної культури студентів ВНЗ.  

Готових розробок і визначень професійно-економічної культури студентів немає, але 

разом з тим у педагогічному  історико-культурному досвіді є напрацювання, які і дозволяють 

нам визначити досліджувану категорію і умови її формування. Професійно-економічна 

культура студентів економічних спеціальностей ВНЗ – це інтегративна особистісна освіта, що 

являє собою єдність аксіологічного, технологічного, творчого і особистісного компонентів і 

яка забезпечує продуктивну професійну діяльність майбутнього фахівця в економічній сфері. 

Посилення ролі знань, культури в суспільному розвитку, поступове перетворення їх в 

основний капітал змінюють роль освітньої системи в структурі суспільного життя на перетині 

століть. Практичне формування нової освітньої системи в роки незалежності України 

супроводжується теоретичними розробками в цій царині. Ідея неперервної освіти, як 

універсальна форма діяльності, в концепціях економічного суспільства має принципове 

значення як з соціальної, так і з особистісної точок зору. Система професійної неперервної 

освіти орієнтована на нові цінності, на нові настанови, новий стиль життя. Інформація, 

культура стають тим фундаментальним соціальним фактом, який лежить в основі 

економічного виховання і розвитку.  

Таким чином, з метою уточнення проблематики процесу формування професійної 

культури, удосконалення і підвищення професійної кваліфікації (яка теж є культурологічною 

підготовкою), теорія професійної підготовки фахівця має задачу удосконалення професійних 

функцій на більш високому рівні. 
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На наш погляд, професійна економічна освіта повинна дати студентам певну систему 

знань, умінь і навичок економічної діяльності шляхом економічного навчання, виробити 

навички економічного мислення, сформувати професійно-економічну культуру студентів 

економічних спеціальностей ВНЗ. 

Під теоретичними економічними знаннями ми розуміємо сприйняття, збереження в 

пам’яті і відтворення фактів економічної науки, понять правил, законів і теорій економіки. 

Емпіричні економічні знання визначимо, як набуті з досвіду, практики. Під  економічними 

уміннями будемо розуміти підготовленість до практичних і теоретичних дій, що виконуються 

швидко, точно, свідомо, на базі засвоєних знань і набутого досвіду. Навички визначимо як 

автоматизований компонент діяльності з високим ступенем досконалості, що виконується під 

контролем свідомості, але без участі уваги. 

Ефективне вирішення задачі формування професійно-економічної культури 

визначається системою педагогічних засобів навчального процесу в професійній підготовці 

фахівця.  У нашому дослідженні системою є  професійна економічна освіта вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації, система підготовки студентів, викладачів до процесу 

формування професійно-економічної культури, система принципів, цілісний педагогічний 

процес.  

Тобто, професійно-економічна освіта полягає у створенні педагогічно обумовлених 

умов, методів для успішного формування професійно-економічної культури, глибоко 

осмисленого і міцного засвоєння економічної теорії, розвитку якостей особистості (таких як 

працелюбність, дисциплінованість, організованість, високі моральні якості, діловитість, 

творча індивідуальність, здатність до саморозвитку і самореалізації, професійна мобільність і 

ін.). 

Процес навчання  являє собою управління діяльністю студентів, де присутня передача 

теоретичних знань, прийомів діяльності викладача студентам. 

Інше -  “зворотний зв’язок”, направлений від студента до викладача, який здійснюється 

в різних формах оцінки. Для досягнення цілей формування професійно-економічної культури 

вимагається організація такого навчання, яке б забезпечило перехід, трансформацію 

пізнавальної діяльності в професійну, у відповідності до зміни потреб, мотивів, цілей, дій, 

засобів, предметів і результатів. Підставою для подібного підходу, визначення може слугувати 

розуміння науковцями діяльності як системи, елементами якої є: 

- суб’єкти, які спрямовують свою діяльність на пізнання, оцінювання, перетворення 

об’єктів; 

- об’єкти, на які направлена діяльність суб’єктів; 

- продукти творчої діяльності, створення суб’єктів; 

- засоби і способи дій, за яких об’єкти перетворюються в продукти діяльності [4,6]. 

Необхідність подальшого вдосконалення навчання вимагає вирішення даної проблеми кожен 

раз на новому рівні. У навчальному процесі всі основні види соціальної діяльності людини – 

праці, спілкування, пізнання – специфічні. Характеризуючи професіоналізм в навчанні, 

дослідники, як правило, використовують термін “пізнавальна активність, творчість” і 

виділяють у її структурі теоретичні і практичні дії студентів у їх єдності. 

Це явище, на нашу думку, можна вважати  завданням колективу  викладачів, вихователів, 

і це, в кінцевому результаті, зводиться до випуску фахівців.    

У зв’язку з тим, що реформа, темпи і характер модернізації освіти залежать від 

викладацьких кадрів, педагогічні умови створюються колективом викладачів у процесі їхньої 

діяльності.  За змістом організація  діяльності викладачів у процесі формування професійно-

економічної культури ділиться на виховну, суспільно-організаторську, методично-

конструктивну. Під навчанням традиційно розуміється діяльність колективу навчального 

закладу, яка асоціюється з тим, чому вчать студентів викладачі, тобто навчання 

ототожнюється з викладанням. Навчання – це не те, що викладачі дають студентам у великому 

наборі навчальних курсів, а ті зміни, які відбуваються в осіб, що навчаються. Варто зазначити, 

що для навчального процесу характерна наявність розриву між викладанням ( те, що дає особа, 
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яка навчає) і навчанням (те, що набуває, особа, яка навчається) [4]. Стає очевидним, що 

знищення розриву між  викладанням і навчанням  повинно відбуватися за рахунок зближення 

змісту і методів викладання, вимогливості до культури викладача,  прагнення передати свої 

цінності, досвід, знання і культуру тим, хто навчається, що, в принципі, і є процесом передачі 

культури. Навчальний процес слід орієнтувати на навчання. А викладачу в ньому повинна 

відводитися роль засобу. Отже, навчання і виховання – взаємоспрямований процес; вони 

взаємопов’язані один з одним. Став класичним, висунутий І.Гербартом один із 

фундаментальних принципів педагогіки “виховуючого навчання”, за якого досягається 

органічний зв’язок між набуттям знань, умінь і навичок, засвоєнням досвіду творчої діяльності 

і формуванням емоційно-ціннісного ставлення до світу. Виховання – це процес, спрямований 

на засвоєння особистістю знань і умінь, які формують окремі якості [6]. 

Зміцнюється думка, що культурологічний аспект взаємостосунків у цьому процесі 

будується на обміні інформації як вербального  так і невербального характеру. Засвоєння 

культури – це взаємоспрямований процес, для якого справедливі всі основні закономірності 

комунікативної діяльності. Успіх виховання передбачається успішністю комунікації між 

вихователем і вихованцем. Найбільш важливим у процесі викладання, вирішенні задач 

професійного виховання є особистість, її професійно-економічна культура. 

Висновки. Підводячи підсумки, варто відзначити, що з точки зору вищевикладеного 

суть професійно-економічної культури студентів полягає у формуванні: цінностей 

економічного виховання, творчого професійного підходу до вирішення економічних ситуацій, 

мислення.  

Вирішальну роль у формуванні економічної культури відіграє цілеспрямований процес 

професійної освіти, під час якого реалізується соціально-педагогічна функція, що передбачає 

передачу знань, умінь, навичок, вироблення особистісних якостей, що складають економічну 

освіченість. У нових економічних умовах широке поле професійного розвитку стає доступним 

тільки тим, хто увібрав у себе нові економічні цінності. 

Тож, майбутній фахівець, випускник ХХІ століття – це соціальний тип особистості, який 

повинен об’єднувати  в собі світоглядну культуру, високі моральні якості, діловитість і творчу 

індивідуальність, професійну компетентність, гуманістичне ставлення до світу, здатність до 

саморозвитку і самореалізації через сприйняту професійно-економічну культуру з виходом на  

конкурентоспроможність на ринку праці. Подальшого дослідження  потребує  сформованість 

економічної культури у студентів неекономічних спеціальностей ВНЗ, що сприятиме 

формуванню цілісної картини навколишнього світу, системних знань, системного мислення, 

системного підходу до вирішення складних комплексних міждисциплінарних завдань. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

В статье рассматривается проблема формирования профессионально-экономической 

культуры студентов высших учебных заведений в современных условиях модернизации 

образования. Сегодня существенно возрастает роль высшего учебного заведения в условиях 

развития тенденций глобализации, которые распространяются на все сферы социально-

экономической жизни, в том числе и на образование как часть культуры. В соответствии с 

логикой исследования, правомерным является определение авторского видения процесса 

формирования профессионально-экономической культуры, заключается в логической 

согласованности целей, средств и методов целостного педагогического процесса с учетом 

ценностных мотиваций, а сущность и направленность его - в реконструировании 

гуманистически ориентированных моделей обучения и воспитания. Формирование 

профессионально-экономической культуры студентов должно осуществляться и на занятиях, и 

в внеаудиторной учебно-воспитательной деятельности. Профессионально-экономическую 

культуру студентов экономических специальностей вузов мы рассматриваем не как простую 

сумму знаний, умений и навыков, а трактуем ее более широко - как часть общей культуры, имеет 

своей целью дальнейшее совершенствование и самосовершенствование личности и будущего 

специалиста. 

Ключевые слова: модернизация образования, профессиональная культура специалиста, 

профессионально-экономическая культура, целостный педагогический процесс, модели обучения 

и воспитания. 

 
Prof. Plakhotnik O.V. 

FORMING OF PROFESSIONALLY-ECONOMIC CULTURE OF STUDENTS OF ECONOMIC 

SPECIALITIES IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 

 

In the article is examined the problem of forming of professionally-economic culture of students of 

higher educational establishments in the modern terms of modernisation of education.  

Today the role of higher educational establishment grows substantially in the conditions of 

development of tendencies of globalization, that spread to all spheres of socio-economic life, including 

education as component part of culture. In accordance with logical research, legitimate is determination of 

authorial vision of process of forming of professionally-economic culture what consists in logical co-

ordination of aims, facilities and methods of integral pedagogical process taking into account the valued 

motivations, essence and orientation of it - in reconstructing of the humanistically oriented models of studies 

and education.  

Formation of professional and economic culture of students should be done in the classroom and in 

extracurricular educational activities. Professional and economic culture of students of economic 
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specialties universities, we examine not as a simple sum of knowledge, skills and interpret it more broadly - 

as part of a general culture that aims to further improvement and self-identity and competence of future 

specialist. 

Keywords: modernization of education, culture expert, professional and economic culture, holistic 

pedagogical process, model training and education, competence of future specialist. 
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МОЖЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ЗАСОБУ ОПТИМІЗАЦІЇ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ 

 
У статті розглядається проблема педагогічного менеджменту у вищих військових 

навчальних закладах (ВВНЗ). Особлива увага приділена підвищенню компетентності 

та  професійної майстерності офіцера, педагога як суб’єктів менеджменту, котрі підготовлені 

до виконання управлінських функцій, готові до відповідальності, повинні систематично і 

планомірно підвищувати свій професійний рівень тощо. Ці характерні якості також мають 

бути притаманні і професійним керівника-менеджерам, що дасть право називати офіцерів, 

педагогів менеджерами і розглядати їх діяльність крізь призму управління педагогічними 

системами. Основу професійної діяльності педагога вищої школи має становити головна функція 

– управління процесами навчання, виховання, розвитку, формування особистості курсанта 

(студента). Аналіз підходів до організації педагогічного менеджменту в системі вищої військової 

освіти доводить, що педагогічний менеджмент є засобом оптимізації освітнього процесу у вищих 

військових навчальних закладах, дозволяє добитися оптимальних (реально можливих) 

результатів, підвищити інтерес майбутніх офіцерів та сформувати готовність до професійної 

діяльності.  

Ключові слова:педагогічний менеджмент, оптимізація освітнього процесу, професійна 

діяльність, курсанти, студенти, військові фахівці. 

 

Постановка проблеми. Соціально-економічні, політичні і нормативно-правові зміни, 

які відбуваються сьогодні в Україні, обумовили реформування всіх сфер суспільної діяльності, 

у тому числі підготовки військових фахівців у вищій школі. У процесі  реформування системи  

вищої військової освіти загострилися проблеми удосконалення військової професійної освіти 

у ВНЗ, формування готовності особистості офіцера до професійної діяльності, визначення 

нових напрямів, спеціальностей і кваліфікацій підготовки офіцерських кадрів, спроможних 

грамотно розв’язування складні інженерні, службово-бойові та педагогічні завдання.  

В умовах сьогодення актуалізується необхідність підготовки для Збройних сил України 

професійно мобільних фахівців, здатних до швидкої адаптації в умовах стрімкого оновлення 

бойової техніки та озброєння, ускладнення системи управління та суттєвих змін у роботі з 

особовим складом. На сучасному етапі розвитку наукових знань намітилась тенденція синтезу 

наук, підвищується роль міжнаукових зв’язків. Прикладом такого синтезу є педагогічний 

менеджмент, який характеризується сукупністю наукових знань і практичного досвіду 

провідних педагогів, спрямований на оволодіння знаннями, уміннями і навичками при 

безпосередній взаємодії з педагогом. 

Аналіз досліджень та публікацій. Згідно з даними наукових джерел термін 

„педагогічний менеджмент“ має ряд значень, які характеризують різні аспекти управлінської 

діяльності:  теорію управління в освітній установі (В. Загвязинський, Л. Капто, В. Маслов, 

В. Паламарчук, М. Поташник і ін.);  систему управління освітньою установою, пов’язану з 

необхідністю пошуку шляхів його розвитку й ухвалення стратегічних та оперативних рішень 

(Є. Березняк, В. Бондар, B. Гершунський, С. Лазарєв, Е. Яковлев та ін.);  управління освітньою 

діяльністю (Л. Даниленко, Г. Дмитренко, Л. Моїсеєв, В. Олійник, С. Симонов, Т. Сорочан та 
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ін.);  комплекс принципів, методів, організаційних форм і технологічних прийомів управління 

педагогічними системами, спрямований на підвищення ефективності їх функціонування і 

розвитку (М. Булинський, І. Дичківська, H. Кузьміна, Е. Нікітіна, В. Стрезикозін, 

П. Худоминський та ін.); практичні засади підготовки фахівців у ВВНЗ (І. Грязнов, 

В. Васильєва, В. Давидов, А. Іваницький, С. Кубіцький, Є. Литвиновський, О. Латишева, 

В. Маслов, М. Нещадим, Г. Никифорова, О.Плахотнік, А. Ситникова, А. Столяренко, 

Ю. Шаранова, А. Шестакова, В. Ягупов та ін.) 

Мета цієї статті полягає у висвітленні проблем педагогічного менеджменту у вищих 

військових навчальних закладах (ВВНЗ), який залежить від  підвищення компетентності 

та  професійної майстерності офіцера. педагога як суб’єкта менеджменту, підготовленого до 

виконання управлінських функцій, здатного бути відповідальним, організованим та 

систематично і планомірно підвищувати свій професійний рівень. Ці характерні якості також 

мають бути притаманні професійним керівника-менеджерам, що дасть можливість розглядати 

їх діяльність крізь призму управління педагогічними системами.  

Виклад основного матеріалу. Ураховуючи те, що педагогічний менеджмент дозволяє 

перейти від вертикальної системи управління (суб’єкт-об’єкт) до горизонтальної системи 

організаційно-управлінської співпраці (суб’єкт-суб’єкт), можна говорити про реалізацію 

функції менеджменту в освітньому процесі ВВНЗ, оскільки він може забезпечити розвиток 

кожного учасника навчально-виховного процесу та створює для них психолого-педагогічний 

комфорт в освітній діяльності. 

Провідні вчені, зокрема О. Барабанщиков, Н. Феденко, М. Коробейников, П. Городов, 

А. Желєзняк, ґрунтовно досліджували проблему підготовки військових фахівців. Проте 

питання формування готовності майбутніх офіцерів у військових вищих навчальних закладах 

до професійної діяльності на засадах педагогічного менеджменту не знайшли належного 

відображення у наукових дослідженнях, у той час, коли соціальна значущість вирішення цієї 

проблеми і потреба у її розв’язанні є очевидною.  

Характерні для кінця XX – початку XXI століття зміни в освіті – в спрямованості, в цілях, 

змісті – все більше орієнтують її на вільний розвиток людини, на творчу ініціативу, 

самостійність того, хто навчається, конкурентоспроможність, мобільність майбутніх 

спеціалістів. Концепції модернізації освіти, по суті, означають зміну освітньої парадигми, що 

відзначається багатьма дослідниками.  

Тому, як у минулому, так і сьогодні, в педагогічному просторі світу є актуальною думка 

Л. Виготського про те, що: “…педагогіка повинна орієнтуватися не на вчорашній день, а на 

завтрашній. Тільки тоді вона зможе покликати до життя ті процеси розвитку особистості, які 

сьогодні лежать у зоні найближчого розвитку, оскільки перед педагогами стоїть конкретна 

мета – підготовка покоління нової епохи відповідно до тієї історичної ролі, яка випадає на його 

долю” [4 с.227]. 

Тож, педагогіка, як наука, повинна виконувати прогностичну функцію, створювати нові 

моделі підготовки фахівців, майбутньої “… соціально зрілої, працелюбної, творчої 

особистості громадянина України, здатного до свідомого суспільного вибору та збагачення на 

цій основі інтелектуального, культурного і економічного потенціалу народу”[1, с. 47].  

Довгі роки існував, а в деяких освітніх системах і продовжує існувати, традиційний 

(«зунівський» (знання, уміння і навички), енциклопедичний) підхід – парадигма результату 

освіти, що включала теоретичне обґрунтування, визначення номенклатури, ієрархії знань, 

умінь, навичок, методик їх формування, контролю і оцінки. Ця парадигма довгий час 

приймалась педагогічною наукою в якості основної. За основу ж у проблемі формування 

готовності до професійної діяльності майбутніх офіцерів на засадах педагогічного 

менеджменту ми приймаємо системний підхід як загальнонауковий метод аналізу всіх 

чинників, які впливають на педагогічне явище, що вивчається, які необхідно враховувати при 

ухваленні того або іншого рішення [6, с.233]. Сьогодні системний підхід розглядається з трьох 

основних позицій: 1) як універсальний принцип на рівні світогляду; 2) як єдиний для багатьох 

наук принцип, або методологія пізнання; 3) як технологія дослідження. 
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Слід підкреслити, що системний підхід для аналізу педагогічного менеджменту у 

вищому військовому навчальному закладі, є засобом оптимізації освітнього процесу, що 

складається з безлічі взаємозв'язаних елементів і має свої особливості [8, с.233-234]. А 

педагогічна система - це об’єднання компонентів (частин), яке залишається стійким при 

змінах. Якщо зміни (нововведення) перевищують якусь допустиму межу, система руйнується, 

на її місці виникає нова система з іншими властивостями [5]. 

Ми підтримуємо точку зору В. Беспалько, який визначає педагогічну систему як дуже 

стійке і міцне об’єднання взаємозв'язаних елементів, включаючи: цілі виховання і навчання; 

тих, хто навчається, їх особливості; викладачів або автоматизуючі педагогічну діяльність 

технічні засоби навчання; зміст виховання і навчання; організаційні форми педагогічної 

діяльності; дидактичні процеси, як способи реалізації цілей педагогічного процесу (навчання, 

виховання і розвитку) Ця структура є інваріантною і наповнюється тим або іншим змістом 

залежно від спеціальної системи, в якій функціонує педагогічна система. Кожний з 

компонентів цієї системи може бути розкладений на елементи з будь-яким ступенем 

деталізації. Крім того, компонентами педагогічної системи також є результати, управління 

освітнім процесом, технології. Цілі співвідносяться з результатами, утворюючи замкнутий 

цикл. Повнота збігу мети з результатами служить надійним критерієм ефективності 

педагогічного процесу. Управління, об'єднуюче всі компоненти педагогічної системи, є 

відносно самостійним компонентом, оскільки має свої цілі і структуру [5, с. 42]. 

З нашої точки зору, основними компонентами педагогічного менеджменту, як засобу 

оптимізації освітнього процесу у вищому військовому навчальному закладі, повинні бути: 

1. Об’єкт діяльності педагога (об’єкт і суб’єкт навчання) – особа, що розвивається, 

колектив студентів (курсантів), яким окрім складності, системності, саморегуляції властиво і 

така якість, як саморозвиток, обумовлюється варіативність, мінливість, неповторність 

педагогічних процесів. Студент (курсант) розвивається не в прямій пропорційній залежності 

від педагогічної дії на нього, а за законами, властивими його психіці, - особливостями 

сприйняття, розуміння, мислення, становлення волі і характеру. 

2. Професійна компетентність - це не тільки знання педагога, його досвід, особиста дія 

на студента (курсанта) , але і види діяльності, на які він повинен уміти переключити студентів 

(курсантів), способи співпраці з ними, методика педагогічного впливу. 

3. Результат педагогічної праці - випускник з необхідною кількістю професійних знань, 

умінь і навичок, підготовлений до сучасних військових, соціально- політичних і економічних 

умов [8, с.234-235]. 

У педагогічному процесі воєдино зводяться процеси формування, розвитку, виховання і 

навчання разом зі всіма умовами, формами і методами їх протікання. Крім чіткого 

виокремлення складових компонентів і елементів, система педагогічного менеджменту 

дозволяє аналізувати численні зв'язки і відносини між компонентами. Особливе значення 

мають інформаційні, організаційно-дієві, комунікативні зв'язки, що виявляються в процесі 

педагогічної взаємодії. Важливе місце займають зв'язки управління, співкерування і 

самоврядування (регуляції і саморегуляції). 

Педагогічний менеджмент має місце в тих системах, які характеризуються великою 

складністю і динамічністю. Постійні зміни, переходи з одного стану в інше під впливом 

зовнішніх і внутрішніх дій і причин, властиві педагогічним системам, можуть мати зворотний 

і незворотний характер, вести їх до збереження і розвитку або до руйнування. І для того, щоб 

зняти деструктивні впливи різних стихійних чинників, виникає необхідність зберегти певні 

якості, структурні і функціональні характеристики системи в заданих межах і умовах, 

забезпечити оптимальний (якнайкращий) рівень її функціонування і розвитку. Завдання 

впорядкування і оптимізації освітнього процесу в складних динамічних педагогічних системах 

покликаний вирішувати педагог. 

Ми схильні розглядати організаційно-управлінську діяльність педагога як управління 

поведінкою, дисципліною, освітньо-виховним процесом у цілому і пізнавальною діяльністю 
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студентів (курсантів), тому ця функція повинна здійснюватись з урахуванням наступних 

вимог: 

• у центрі управління стоїть особа студента (курсанта), її внутрішній психологічний, 

духовний світ, індивідуальні особливості і потреби; 

• управління здійснюється з урахуванням зворотного зв’язку; 

• управління не допускає придушення студента(курсанта) як особи, а допомагає йому в 

саморозвитку; 

• управління надає необхідний простір свободи для ухвалення самостійних рішенні і 

вибору поведінки [8, с.235-236]. 

Цілі і мотиви діяльності людини породжуються і визначаються об'єктивним світом, 

залежать від суспільних умов життя і рівня індивідуального розвитку людини; у діяльності 

засвоюються не приватні практичні поняття і дії, а саме наукові знання і загальні способи дій, 

які даються студентам або відшукуються ними самостійно для вирішення конкретних задач. 

Діяльність курсантів (студентів) в установах вищої військової освіти обумовлена вимогами 

суспільства до фахівця відповідно до Військового законодавства України, Воєнної доктрини 

України, Державної національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ століття"), Закону України 

«Про вищу освіту» та інших  нормативних документів. 

Категорія «взаємодія» є однією з базисних філософських, онтологічних категорій і в 

новій парадигмі освіти виступає як показник ефективності взаємної діяльності і визначає 

педагогічну ситуацію узгодженого «суб’ект-суб’єктного» спілкування, ефективність якого 

характеризується мірою суб’єктності студента (порівняльна величина сформованості 

суб'єктних якостей особи) і узгодженості значень діяльності. 

Взаємодія суб'єктів навчання в системі педагогічного менеджменту буде оптимальною, 

якщо студент стане суб’єктом процесу навчання, а педагог організатором-менеджером 

самоменеджменту студентів, надаючи необхідні допомоги шляхом постановки загальних 

цілей навчання, подачі необхідної інформації, розробки методичної допомоги з професійної 

складової, контролю, організації використання студентами засобів самоконтролю [9, с. 98]. 

Освітній процес з погляду категорії взаємодії – це система дидактичних відносин. 

Ґрунтуючись на такій характеристиці взаємодії, як активність всіх його учасників, схему 

навчальної взаємодії трактують як двосторонню суб’єктно - суб’єктну взаємодію S1↔S2, де 

S1 – викладач, S2 – студент (курсант), утворюють сукупний суб'єкт ((S3):S1–> S2) Sj, що 

характеризується спільністю мети. Оскільки людина – система, що саморозвивається, то 

управління є одночасно і самоврядуванням.  

Учені оцінюють сам менеджмент, як управляючу систему, яка спрямована особою на 

саму себе. Елементами самоменеджменту виступають: самовиховання (мотивація, регуляція, 

якості особи), самоосвіта (професійні знання, уміння, навики), самоконтроль (постановка 

завдання, вибір критерію діяльності, оцінка результатів), самоорганізація (загальний 

інтелектуальні знання, уміння, навики). 

Для становлення вищеперелічених елементів самоменеджменту необхідно забезпечити 

перехід студентів(курсантів) до самостійної, творчої роботи. Тому педагог повинен не тільки 

мати деякий власний досвід реалізації функцій педагогічного менеджменту, але і знати 

особливості, способи, шляхи його реалізації, а також уміти використовувати всі наявні 

можливості для розвитку процесу переходу управління в самоврядування. Позиція студента 

(курсанта) як суб’єкта діяльності, а саме, - суб’єкта управління і самоврядування, є 

вирішальним чинником розвитку і саморозвитку його особи. 

Підхід Н. Кузьміної до функціонального складу педагогічної діяльності пов'язаний з 

проблемами управління у галузі навчання і виховання. Функціональна схожість процесів 

управління і навчання підтверджує її думку про те, що в справі виховання і навчання 

основними функціями педагога є його функції як керівника і організатора, а предмет 

педагогіки як науки про виховання і навчання вона бачить в пошуку закономірностей 

«управління педагогічними системами». Н. Кузьміна виділяє п'ять основних функціональних 
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компонентів, які, відображаючись в структурі діяльності викладача, керівника навчального 

підрозділу, стають основою управління навчальною роботою: 

• гностика – отримання інформації про всі аспекти функціонування педагогічної 

системи; 

• проектувальний – формулювання і переформування педагогічних цілей і задач, 

оновлення старих і створення нових програм навчання і виховання; 

• конструктивний – процес моделювання, побудови плану майбутнього навчального 

заняття і підготовку до нього; 

• організаторський - реальна виконавська діяльність педагога по втіленню наміченого 

плану або програми навчання і виховання; 

• комунікативний - процедури, що забезпечують взаємостосунки і зв'язки між різними 

учасниками освітнього процесу [7, с. 57].  

П. Анохін, С. Янг і ін., вважають, що управління будь-якими педагогічними системами і 

їх підсистемами будь-якого рівня здійснюється в рамках єдиної функціональної архітектоніки, 

яка повинна забезпечити оптимальне управління педагогічними системами [2, с. 92].  

На основі аналізу наукової літератури, як відносно самостійні, але взаємозв'язані функції 

управління, можна виділити наступні: аксіологічну, інформаційну, прогнозування, ухвалення 

рішень, організація виконання, комунікації, контроль і оцінка результатів, корекція. Кожна з 

цих функцій наповнюються специфічним змістом: а) аксіологічна - процес формування моделі 

випускника вищого військового навчального закладу з необхідними професійними знаннями, 

уміннями і навичками; б)  інформаційна - лежить в основі змісту загальновійськових і 

спеціальних навчальних дисциплін; в) проективна - полягає в прогнозі ближніх і далеких 

результатів навчання в певних педагогічних умовах; г) організаторська - пов’язана з 

реалізацією навчальних планів і програм; д) комунікативна - з різними формами і способами 

взаємодії учасників освітнього процесу (педагога і курсантів чи студентів); е) функція 

контролю - припускає оцінку фактичних результатів професійного навчання в різні інтервали 

часу; є) коректуюча - означає усунення небажаних відхилень і змін в поведінці учасників 

освітнього процесу [8, с.236]. 

Головним упорядником і системотворним чинником педагогічного менеджменту 

називають корисний результат, зміст і параметри якого формуються спочатку системою або 

задаються їй ззовні у вигляді певної моделі або мети [3, с. 215]. Вага зміни і переходи системи 

з одного стану в інше стають впорядкованими тільки тоді, коли вони співвіднесені з метою і 

результатами. Тому як головну і інваріантну ознаку педагогічного менеджменту ми 

визначаємо його доцільність і оптимальність. 

Принцип оптимальності асимілює спектр різнорідних концептуально-змістовних 

аспектів: оптимізацію наукового знання (можливість вибору серед безлічі конкуруючих 

гіпотез, що узгоджуються з практикою, якнайкращій, задовольняючій певним умовам) – В. 

Лекторський і др.; оптимізацію в науково-пошуковій творчості (вибір в інтуїтивному акті 

серед численних варіантів якнайкращого) - С. Мелюхін, І. Радіонова і ін.; оптимізацію 

управління - В. Афанасьєв, Л. Канторович, В.Паламарчук, В. Черкасов та ін. 

Оптимізація указує педагогу найкоротші, якнайменше трудомісткі шляхи досягнення 

вищих навчально-виховних результатів, а оволодіння прийомами педагогічного менеджменту 

спрямоване на звільнення педагогів від багатьох звичних для них, але непродуктивних дій, 

проб і помилок, дороблення і перероблення, зайвих витрат часу, що виникають через 

недосконалість методики навчання. 

З огляду на вищезазначене, можна виділити критерії оптимальності: 

1. Досягнення кожним курсантом (студентом) рівня сформованості професійних знань, 

умінь і навичок, відповідних його реальним можливостям, за рахунок підвищення 

професійного інтересу, усвідомленої потреби в професійній підготовці. 

2. Дотримання курсантом (студентом) і педагогом встановлених норм часу на аудиторну 

і позааудиторну роботу, а також скорочення неефективних втрат часу за рахунок застосування 
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науково-методичних розробок з професійною спрямованістю і організації різноманітної 

навчально-пізнавальної діяльності студентів на основі принципів управління. 

Теорія оптимізації пов'язана з системою способів оптимізації, яка органічно витікає із 

закономірностей і принципів навчання, вносить конкретніший характер. Спосіб оптимізації 

освітнього процесу – взаємозв'язана діяльність педагога і курсантів (студентів), яка 

орієнтована на результат навчання при дотриманні встановлених нормативів витрат часу (або 

навіть менше за них), тобто без перевантаження студентів і педагогів [2, с.21]. 

Основні способи оптимізації освітнього процесу: 

1. На підготовчому етапі: 

а) при плануванні завдань навчання – комплексний підхід до їх проектування не допускає 

однобічності; конкретизація навчальних завдань з урахуванням особливостей педагогічної 

системи, в якій протікає освітній процес. При цьому здійснюються наступні дії: зразкова 

оцінка реальних можливостей курсантів (студентів), оцінка наявних умов, прогнозування 

максимально можливих результатів, яких можна досягти в наявних умовах, планування 

оптимальних необхідних витрат часу на аудиторну і позааудиторну роботу; 

б) при відборі змісту навчання Державний освітній стандарт військової освіти визначає 

його мінімум – вибір оптимального варіанту змісту навчання за допомогою виділення 

головного і побудови раціональної структури навчального матеріалу, який дозволяє успішно 

вирішувати завдання освіти без перевантаження курсантів (студентів); 

в) при виборі методів і засобів навчання - викладач вибирає такі методи і засоби 

навчання, які дозволяють найуспішніше вирішувати поставлені завдання; враховує специфіку 

задач, змісту навчального матеріалу, індивідуальні можливості курсантів (студентів) і свої 

власні можливості; 

г) при виборі організаційних форм педагог віддає перевагу нетрадиційним формам 

організації освітнього процесу. При виборі найраціональніших поєднань аудиторних і 

позааудиторних, а також групових і індивідуальних форм навчання педагог знайомиться з 

можливими варіантами методичних рекомендацій, проводить порівняльну оцінку їх 

ефективності і витрат часу, вибирає найбільш відповідний для даної ситуації. 

Оптимізація освітнього процесу неможлива без створення оптимальних педагогічних 

умов для успішного вирішення поставлених завдань за відведений час. 

На етапі здійснення навчального процесу за допомогою вибраного варіанту змісту 

освіти, методів, засобів і форм організації навчання: 

а) раціональне поєднання управління і самоврядування навчальною діяльністю курсантів 

(студентів); 

б) оперативне регулювання і коректування ходу навчального процесу.  

Завершальним етапом є аналіз результатів навчання і витрат часу з точки зору критеріїв 

оптимальності, тобто встановлення відповідності досягнутих результатів поставленим 

максимально можливим цілям і завданням, відсутність перевитрати часу педагогів і курсантів 

(студентів) в порівнянні з діючими нормативами [2]. 

Можливості педагогічного менеджменту як засобу оптимізації освітнього процесу в 

установах вищої військової освіти виражаються в досягненні курсантами (студентами)  і 

педагогом максимально можливого результату при мінімізації часу, зусиллі і засобів у процесі 

управління. 

Умовою успішного функціонування системи педагогічного менеджменту є оптимально 

організована діяльність викладача, яка впливає на створення у майбутнього військового 

фахівця таких якостей, як уміння діяти організовано, швидко, оперативно. У  процесі 

професійного навчання педагог ухвалює рішення і здійснює управляючі дії на свій керований 

об’єкт. Така властивість управляючого суб'єкта породжена функціональним призначенням тієї 

підсистеми, куди цей суб’єкт входить, а також ієрархії структурних зв'язків управління зі всією 

системі. Управляючому суб’єкту при цьому відома і зрозуміла мета тієї діяльності, в якій він 

бере участь і шляху її реалізації. 
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Важливо щоб викладач був здатний справитися зі своєю роллю управляючого суб'єкта в 

освітньому процесі. Істотним компонентом педагогічного менеджменту як засобу оптимізації 

освітнього процесу в установах вищої військової освіти є вибір методів навчання, які пов’язані 

з особливостями об’єкту (суб’єкту) навчання, змістом освітнього процесу. Гнучкість системи 

педагогічного менеджменту виявляється у виборі методів найбільш відповідних меті і змісту 

освітньої діяльності. 

Принцип оптимальності вимагає, щоб процес навчання досягав якнайкращого для даної 

ситуації рівня свого функціонування. Він виступає проти гіперболізування і недооцінки 

окремих методів, прийомів, засобів, форм навчання, проти перевантаження курсантів 

(студентів) і педагогів через складність навчання або дуже швидкого темпу вивчення 

навчального матеріалу. Принцип оптимальності пред'являє вимоги розумності, 

раціональності, відчуття міри в застосуванні всіх елементів навчального процесу. 

Активність у навчальному процесі курсанта (студента) як суб’єкта, що пізнає, завжди 

виявляється лише за наявності дії викладача і наслідувальних дій курсанта (студента), 

активність якого – це перш за все сприйняття навчальної інформації, вибіркове її засвоєння. 

У основі організації педагогічного менеджменту у вищих військових навчальних 

закладах лежить чітко певна навчальна мета: оптимізація навчального матеріалу, раціональне 

дозування професійних знань, умінь і навичок, що підлягають засвоєнню, економії часу 

курсантів (студентів) і викладачів за рахунок використовування методичних розробок з 

професійним змістом і організації різноманітної навчально-пізнавальної діяльності курсантів 

(студентів). При цьому система педагогічного менеджменту спрямована на цільове 

проектування процесу формування готовності до професійних знань, умінь і навичок засобами 

оптимізації навчального матеріалу, який гарантує педагогічний успіх. 

Якщо за мету навчання прийняти готовність до професійної підготовки курсанта 

(студента), то ознаками оптимальності освітнього процесу в системі педагогічного 

менеджменту будуть слугувати: уміння курсанта (студента) самостійно визначати цілі і 

завдання своєї професійної діяльності; забезпечувати її інформаційну основу; прогнозувати 

можливі результати власної діяльності за відомих умов; ухвалювати оптимальні рішення і 

утілювати їх в життя; мобілізувати на виконання ухвалених рішень інших людей і 

встановлювати при цьому з ними доцільні ділові і особисті взаємостосунки; адекватно 

оцінювати досягнуті результати; коректувати і перебудовувати власну діяльність і поведінку, 

а також поведінку і діяльність інших. Ті ж характеристики людини як суб'єкта діяльності в 

своїх сталих формах виявляється у вигляді професійно - і соціально-значущих якостей 

майбутнього офіцера, сформованість яких забезпечуватиме успішність виконання професійної 

діяльності. Серед особистих якостей майбутнього офіцера можна виділити цілеспрямованість 

(загальна і професійна спрямованість офіцера і визначувана ними активність і ініціативність); 

загальна і професійна ерудиція або компетентність; далекоглядність як здатність прогнозу 

можливих результатів; рішучість, творчість і новаторство, в яких виявляється здатність 

ухвалювати рішення; організованість, старанність, вимогливість до себе і інших; 

товариськість, що виражає інтегральні комунікативні властивості особи; відповідальність як 

прояв високого самоконтролю і ін.. Ці якості майбутнього офіцера є складовими професійної 

готовності. 

Отже, готовність до професійної діяльності – це спрямованість особистості, яка 

передбачає потреби, переконання, погляди, ставлення, мотиви, почуття, вольові й 

інтелектуальні якості, знання, уміння, настанови на певну поведінку в незвичайних умовах. 

Саме готовність забезпечує регуляцію, сталість, ефективність діяльності і є необхідною 

суб’єкту виховного процесу для успішного виконання ним службових обов’язків щодо  

управління вихованням особового складу, правильного використання знань, досвіду, 

особистих якостей, збереження самоконтролю і перебудови своєї діяльності за наявності 

непередбачених перешкод.  

Структура готовності до професійної діяльності майбутнього офіцера вміщує такі 

компоненти: ціннісно-мотиваційний (мотиви військового та педагогічного обов’язку, 
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самоствердження, самореалізація, відповідальність, тощо); гностичний (загальновійськові, 

психолого-педагогічні, спеціальні знання); практичний компонент (загальновійськові, 

психолого-педагогічні, спеціальні вміння); оцінно-контрольний (самооцінка своєї професійної 

підготовленості тощо). 

Під результатом готовності майбутнього офіцера до професійної діяльності слід 

розуміти процес набуття особистістю потенційних можливостей (компетентностей) до 

ефективної професійної діяльності. Важливим підґрунтям для цього слугуватиме 

педагогічний менеджмент. 

Філософи і психологи виділяють п'ять основних видів діяльності: пізнавальну, 

перетворюючу (практичну і проектувальну), ціннісно-орієнтувальну, спілкування, естетичну. 

В цьому аспекті всебічний гармонійний розвиток особистості передбачає достатній рівень 

розвитку здібностей до одночасного здійснення всіх видів діяльності або, інакше кажучи, 

розвиток потенціалів особистості, які відповідають цим п'яти основним видам діяльності. [6, 

c. 87]. 

Висновки. Аналіз підходів до організації педагогічного менеджменту в системі вищої 

військової освіти доводить, що педагогічний менеджмент є засобом оптимізації освітнього 

процесу у вищих військових навчальних закладах, дасть можливість добитися оптимальних 

(реально можливих) результатів, підвищити інтерес майбутніх офіцерів та сформувати 

готовність до професійної діяльності. Структура професійної компетентності майбутнього 

офіцера, як і будь-якого фахівця, повинна включати завдання всіх загальних видів професійної 

діяльності і, крім того, виражати специфіку військово-професійної й управлінської діяльності. 

Це дозволить визначити чіткі індикатори якості освіти, які характеризують підготовку фахівця 

до всіх видів майбутньої професійної діяльності. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА КАК СРЕДСТВА 

ОПТИМИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЗАВЕДЕНИЯХ ВЫСШЕГО 

ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В статье рассматривается проблема педагогического менеджмента в высших военных 

учебных заведениях (вузах). Особое внимание уделено повышению компетентности и 

профессионального мастерства офицера, педагога как субъектов менеджмента, которые 

подготовлены к выполнению управленческих функций, готовы к ответственности, должны 

систематически и планомерно повышать свой профессиональный уровень. Эти характерные 

качества также должны быть присущи и профессиональным руководителям-менеджерам, что 

даст право называть офицеров, педагогов менеджерами и рассматривать их деятельность сквозь 

призму управления педагогическими системами. Основу профессиональной деятельности 

педагога высшей школы должна составлять главная функция - управление процессами обучения, 

воспитания, развития, формирования личности курсанта (студента). Анализ подходов к 

организации педагогического менеджмента в системе высшего военного образования показывает, 

что педагогический менеджмент является средством оптимизации образовательного процесса 

в высших военных учебных заведениях, позволяет добиться оптимальных (реально возможных) 

результатов, повысить интерес будущих офицеров и сформировать готовность к 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: педагогический менеджмент, оптимизация образовательного процесса, 

профессиональная деятельность, курсанты, студенты, военные специалисты. 
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POSSIBILITIES OF PEDAGOGICAL MANAGEMENT AS MEANS OF OPTIMIZATION OF 

EDUCATIONAL PROCESS IN INSTITUTIONS OF THE HIGHER MILITARY EDUCATION 

 

In the article it is examined the problem of pedagogical management in higher soldiery educational 

establishments (institutions of higher learning). The special attention is spared to the increase of 

competence and professional mastery of officer, teacher as management subjects, that is prepared to 

implementation of administrative functions, ready to responsibility, have to systematic promote the 

professional level. These characteristic qualities also have to be inherent to the professional heads-

managers, that will grant the right to call officers, teachers-managers and examine their activity through 

the prism of management by the pedagogical systems. The main function - management of processes of 

training, education, development, formation of the identity of the cadet (student) has to make a basis of 

professional activity of teacher of the higher school. The analysis of approaches to the organization of 

pedagogical management in system of the higher military education shows that pedagogical management 

is means of optimization of educational process in the highest military educational institutions, allows to 

achieve optimum (really possible) results, to increase interest of future officers and to create readiness for 

professional activity. 

Keywords: pedagogical management, optimization of educational process, professional activity, 

cadets, students, military experts.  
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ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ 

ОСВІТИ ФРАНЦІЇ – АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД 
 

У статті розглянуто досвід підготовки військових фахівців для збройних сил Франції. 

Означені варіанти організації підготовки офіцерів на первинні посади та основні “траєкторії” їх 

навчання. Приведено вимоги для вступників до військових навчальних закладів різних ступенів 

підготовки. Проведено аналіз змісту підготовки офіцерських кадрів для різних видів збройних сил. 

Наведено відомості щодо існуючої мережі військових навчальних закладів для підготовки офіцерів 

тактичної та оперативно-тактичної ланок військового управління сухопутних військ, військово-

повітряних сил та військово-морських сил. Визначено терміни підготовки військових фахівців на 

тактичному та оперативно-тактичному рівнях. Зроблено висновок щодо якості підготовки 

офіцерських кадрів для збройних сил Франції. 

Ключеві слова: система військової освіти, збройні сили Франції, мережа військових 

навчальних закладів, досвід підготовки офіцерів. 

 

Постановка проблеми. Основним завданням подальшого розвитку військової освіти в 

Україні є формування системи підготовки офіцерських кадрів, що адекватна реформуванню 

Збройних Сил (ЗС), виведення її на якісно новий рівень. При цьому важливо врахувати зміни, 

що відбулися у національній системі вищої освіти в руслі вимог Болонського процесу, 

Національної стратегії розвитку освіти, нової редакції Закону України “Про вищу освіту”. 

Треба привести всі її параметри у відповідність до сучасних вимог, забезпечити формування 

та розвиток у офіцерських кадрів усіх видів компетентностей, загальної та військово-

професійної культури, надання процесу підготовки майбутніх офіцерів випереджального й 

гнучкого характеру згідно із завданнями і функціями ЗС України у державі та їх участю у 

миротворчих операціях і в зоні антитерористичної операції.  

Творче використання міжнародного досвіду підготовки офіцерських кадрів за кордоном 

набуває особливої актуальності в умовах впровадження стандартів НАТО у ЗС України. Тому, 

в сучасних умовах, позитивні елементи досвіду зарубіжних армій повинні бути враховані при 

організації підготовки офіцерського складу українських ЗС. Безумовно необхідно не просто 

копіювати освітні моделі інших країн, а використовувати досвід, традиції української 

військової школи, національні особливості становлення і розвитку вітчизняних Збройних Сил.  

Виходячи з цього, особливої актуальності набуває проблема поглиблення та розширення 

наукового супроводження розвитку системи підготовки військових фахівців різних ланок 

військового управління. У статті наведено аналіз досвіду підготовки офіцерів у збройних 

силах Франції, що виконаний під час проведення дослідження у рамках науково-дослідної 

роботи “Удосконалення  національної системи військовій освіті відповідно до стандартів 

підготовки фахівців у навчальних закладах країн-членів НАТО” (шифр - Підготовка-Н). 

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню питань, що пов’язані з аналізом систем 

підготовки військових фахівців інших країн, присвячено низку наукових праць вітчизняних 

науковців. Зокрема, загальні проблеми підготовки військових спеціалістів досліджуються у 

наукових працях Барабанщикова О.В., Кандибовича Л.О., Літвіновського Є.Ю., Маслова В.С., 

Машталіра А.М., Нещадима М.І., Стефаненка П.В., Приходька Ю.І., Хорєва І.О., Ягупова В.В., 

професійної підготовки військовослужбовців - Агапова Т.П., Бойка О.В., Варія М.Й., 

Іщенка Д.В., Каменева А.І., Красильника Ю.С., Кривоноса О.Б., Машталіра А.М., 

Олексієнко Б.М., Радванського І.Г., Сороки Г.І., Тихончука А.О., Челпанова О.С., професійної 

діяльності офіцера – Алтухова П.К., Давидова В.П., Маслова Б.Б., М’ясникова В.О., 

Пантюка О.В., Рейші О.Е., Руснака І.С., Смолікова І.Й., Столяренка О.М., Студентові В.Ф., 

Телелима В.М., Філоненка Г.П., педагогічних аспектів діяльності військових кадрів – 

Аксьонова О.М., Зельницького А.М., Козубцова І.М., Моісєєва В.Г., Тарнавського М.М.  
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Аналіз публікацій щодо питання, яке досліджується, дозволяє зробити висновок, що, 

незважаючи на відмінності, котрі традиційно склалися у системах військової освіти України, 

провідних європейських країнах і США, представляється можливим виділити загальні 

тенденції розвитку вищої військової школи в XXI столітті: поліпшення відбору кандидатів для 

навчання у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ), стабілізація їх числа на сучасному 

рівні; диференціація структурних підрозділів ВВНЗ; запровадження компетентністного 

підходу до формування змісту навчання, персоніфікація змісту підготовки тих, хто навчається, 

подальша його інформатизація, впровадження мультимедійних засобів навчання тощо. 

Серед країн-членів НАТО, поруч з американською системою підготовки офіцерських 

кадрів, найбільш широко відома знаменита трійка країн – Великобританія, Німеччина, 

Франція, авторитет військової освіти яких поширюється на весь європейський континент і 

далії. І це закономірно. Військові освітні системи, що побудовані в них, на цей час є 

незаперечним зразком. Адаптованість цих  систем до динамічних змін у замовленні на 

підготовку військових фахівців, якісні професійно-кваліфікаційні параметри, що відповідають 

потребам сучасних збройних сил, економічна доцільність побудови мережі військових 

навчальних закладів виступають як визначальні чинники авторитету згаданих систем 

військової освіти.  

Метою статті є проведення аналізу сучасного стану системи військової освіти Франції 

для врахування досвіду з підготовки офіцерських кадрів тактичної та оперативно-тактичної 

ланок військового управління під час подальшої реформи національної системи військової 

освіти. 

Виклад основного матеріалу. Військово-політичне керівництво Франції надає великого 

значення підготовці й комплектуванню збройних сил кваліфікованими, політично 

благонадійними офіцерськими кадрами. Мережа військово-навчальних  і цивільних закладів, 

в яких навчаються офіцери, що існує в країні, забезпечує потреби збройних сил в офіцерських 

кадрах у мирний час і має розвинуту матеріально-технічну базу для істотного розширення 

можливостей таких закладів у воєнний час [1]. 

Збройні сили Франції комплектуються кадровим офіцерським складом, в основному, за 

рахунок [2]: 

випускників офіцерських шкіл; 

офіцерів резерву, переведених до кадрового складу; 

унтер-офіцерів, яким після складання відповідних екзаменів присвоюється офіцерське 

звання. 

У Франції функціонують шість військових ліцеїв: військові ліцеї (в містах Екс ан 

Прованс, Отен і Сен Сір); військовий національний ліцей для дітей офіцерів (м. Ля Флеш); 

морський ліцей (м. Брест); авіаційна школа вихованців Монбонно (м. Сан Мартен). У цих 

ліцеях навчаються діти шкільного віку. Вони призначені. для підготовки (навчання) кандидатів 

у всі військові школи базової підготовки з числа дітей з родин  військовослужбовців і 

службовців міністерства оборони та штабу збройних сил Франції (у першу чергу), а також 

інших громадян Франції [3]. 

Навчання ліцеїстів проводиться викладацьким складом за навчальними предметами 

згідно з національної освітньої програми (аналогічної програмі цивільних ліцеїв). Випускники 

ліцею отримують ступінь бакалавра (аналог рівня середньої загальноосвітньої школи). Крім 

того, випускник може отримати від керівництва ліцею пропозицію вступити до підготовчого 

класу з метою підготовки до іспитів для вступу до військової школи базової підготовки. 

Підготовка молодших офіцерів здійснюється в основних, практичних і спеціалізованих 

школах родів військ і служб. Навчання проводиться поетапно: спочатку в основних школах, а 

потім у практичних і спеціалізованих, де офіцери отримують підготовку за вибраною 

спеціальністю. Після закінчення практичної школи офіцери призначаються на посади у 

війська [4]. 

В основні школи приймаються випускники підготовчих військових ліцеїв, цивільна 

молодь віком від 17 до 22 років після закінчення загальноосвітніх середніх шкіл, а також 
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унтер-офіцери у віці до 23 років. 

У школах основної підготовки (тривалість навчання три роки) курсанти протягом 

першого року отримують основи військових знань і навички, необхідні командирові 

відділення. У наступні два роки вони проходять військову підготовку в обсязі, достатньому 

для управління підрозділами до роти включно. Відповідно до навчального плану приблизно 

50 % навчального часу виділяється на вивчення військових дисциплін, близько 40 % – на 

загальноосвітні предмети та 10 % – на фізичну підготовку. У процесі навчання 

використовуються нові методи та способи навчання, останні досягнення науки й техніки, 

постійно вдосконалюється матеріально-технічна база, широко застосовуються тренажери. 

Курсанти вивчають організацію військових частин і підрозділів та тактику їхніх дій, 

отримують загальні відомості про бойове використання з’єднань, детально знайомляться зі 

статутами збройних сил, зброєю та військовою технікою родів військ, беруть участь у 

загальновійськових навчаннях. Крім того, вони поглиблюють знання з математики, фізики, 

географії, історії, іноземних мов та інших предметів. Велика увага приділяється військово-

прикладним видам спорту (стрибки з парашутом, плавання, кроси на різні дистанції з 

подоланням смуги перешкод тощо).  

Після закінчення школи основної підготовки курсантам присвоюється військове звання 

“молодший лейтенант” і вони направляються для спеціалізації в одну із практичних шкіл родів 

військ, де протягом двох років проходять підготовку за вибраною спеціальністю [4]. 

Тут вивчаються, головним чином, питання організації військ, їхнього озброєння та 

способів ведення бойових дій, прищеплюються необхідні навички управління військовими 

підрозділами в ході бойових дій, а також володіння особистою зброєю та військовою 

технікою, навчання особового складу. Крім того, ці школи є своєрідними науково-дослідними 

центрами в галузі розробки проблем бойового застосування родів військ. 

Велика увага при формуванні необхідних професійних якостей офіцерів приділяється 

оперативній і тактичній підготовці. На неї у військово-навчальних закладах виділяється 

більше 50 % навчального часу. У період навчання у військово-навчальних закладах майбутні 

офіцери значний час проводять на стажуванні у військах. У ході дальшої військової служби 

вони часто беруть участь у тактичних навчаннях із застосуванням різної зброї. Усі командири 

підрозділів навчаються в навчальних центрах “командос”, де опановують способи ведення 

бойових дій у відриві від своїх військових частин, формують уміння використовувати місцеві 

ресурси, переносити значні психологічні та фізичні навантаження.  

У сухопутних військах школами основної підготовки є спеціальна (колишня Сен-Сірська) 

і загальновійськова школи (обидві перебувають у м. Коеткідан, 45 км західніше м. Ренн) [5], а 

також один з найстаріших військово-навчальних закладів країни з підготовки фахівців 

широкого профілю для збройних сил – політехнічна школа  [6] в м. Париж. 

У практичних школах родів військ завершується підготовка та здійснюється 

перепідготовка офіцерів за військовою спеціальністю. Усього у Франції є дев’ять практичних 

шкіл: піхотна – у м. Монпельє, бронетанкових військ – у м. Сомюр, артилерії – у м. Драгіньян, 

армійської авіації – у м. Ле Люк, транспортних військ – у м. Тур, інженерних військ – у 

м. Анжері, зв’язку – у м. Монтаржі й м. Ажан, матеріально-технічного забезпечення – у 

м. Бурже [5]. 

У спеціалізованих військово-навчальних закладах офіцери отримують нову 

спеціальність або вдосконалюються в отриманій раніше. До їхнього числа належить школи: 

армійської авіації – у м. Дакс, горнопіхотна – у м. Шамоні-сюр-Блан, електроніки – у м. Ренн, 

повітряно-десантних військ – у м. По, захисту від зброї масового ураження – у м. Бреттевіль-

сюр-Оден, матеріально-технічного забезпечення – у м. Ша-Тор [2]. 

Крім того, в інтересах сухопутних військ для навчання особового складу створені центри 

підготовки (усього їх налічується 13), перепідготовки й удосконалення з різних військових 

спеціальностей, які розміщаються переважно у військових округах. Призначення офіцерів на 

більш високі посади та просування їх по службі здійснюється після проходження підготовки 

на курсах удосконалення при різних військово-навчальних закладах та отримання відповідної 
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військової освіти. 

Підготовка офіцерського складу військово-повітряних сил (ВПС) здійснюється у двох 

офіцерських школах ВПС у Салон-де-Прованс, які в організаційному плані практично є 

єдиним військово-навчальним закладом. Розходження полягає в тому, що перша з них 

комплектується із числа цивільної молоді, а друга – з унтер-офіцерського складу [7]. 

У школах проводиться підготовка офіцерів-льотчиків, інженерів-механіків та інженерів 

аеродромної служби. Термін навчання три роки, а для унтер-офіцерів, які мають свідоцтво про 

первинну льотну підготовку, один рік. Протягом першого року навчання курсанти (льотчики 

та інженери-механіки) навчаються за єдиною програмою, з другого року починається 

спеціалізація, а курсантам присвоюється звання “аспірант”. На третьому році навчання 

здійснюється роздільно. Після закінчення школи курсантам присвоюється військове звання 

“молодший лейтенант”. Льотна підготовка у школі розділяється на основний, підвищений 

курси та курс бойового застосування. 

Основна підготовка проводиться в навчальних групах авіаційної школи на літаках “Фуга 

Мажистер” (наліт 150 годин), після чого курсанти розділяються на групи за відповідними 

профілями. Підвищена підготовка льотчиків тактичної авіації, розрахована на 20 тижнів, 

передбачає 87 годин нальоту на реактивному літаку “Альфа Джет” і 30 годин занять на 

тренажері. Після цього льотний склад тактичної авіації проходить курс бойового застосування 

на літаках “Альфа Джет”. Протягом 12 тижнів льотчики відпрацьовують вправи з 

бомбометання та стрільби по наземних цілях із загальним нальотом 150 годин.   

Переучування на надзвукові реактивні літаки типу “Міраж-2000” та інші здійснюється в 

навчально-бойових ескадрильях. Програма розрахована на 10-15 тижнів і передбачає наземну 

підготовку (60 годин), заняття на тренажері (20 годин) і льотну практику (40 годин). Льотчики, 

які закінчили офіцерську школу, направляються на спеціалізацію на авіабази (термін навчання 

–  шість – вісім місяців), після закінчення якої вони отримують призначення до військових 

частин. Авіаційні інженери проходять спеціалізацію протягом шести місяців, після чого 

призначаються на посади заступників командирів авіаційних частин з технічної служби, а 

також на технічні посади в штаби й установи ВПС. 

Підготовка офіцерів аеродромної служби проводиться за дворічною програмою з 

наступною спеціалізацією протягом п’яти-шести місяців. Підготовка офіцерського складу 

адміністративних і тилових служб ВПС здійснюється в спеціалізованій школі також у 

м. Салон-де-Прованс. У м. Евра навчаються й удосконалюють свої знання та практичні 

навички офіцери резерву ВПС. 

Перепідготовка та підготовка пілотів транспортної авіації та вертольотів проводяться на 

авіабазі Авор, льотчиків-винищувачів – на авіабазі Тур. Підготовка льотчиків-інструкторів, 

штурманів і фахівців з далеких авіаційних перекидань здійснюється на авіабазах Конья, 

Тулука та Казо, відповідно. Крім того, у Франції функціонують дев’ять шкіл, які здійснюють 

підготовку фахівців різних служб і спеціальностей для ВПС. У навчальному центрі Мон-де-

Марсан здійснюється підготовка фахівців протиповітряної оборони. 

Підготовка офіцерського складу ВМС здійснюється в морських школах [8]. Школами 

основної підготовки є дві офіцерські морські школи (м. Ланвеок-Пульмік), інтендантська 

(м. Тулон) та адміністративна (м. Шербур), а також практична, яка розміщена на десантному 

вертольотоносці “Жанна Д’арк” (порт приписки Брест). Офіцерські морські школи готують 

офіцерів корабельної служби. Термін навчання два роки. Після закінчення офіцерських 

морських шкіл випускники отримують військове звання “молодший лейтенант” і протягом 

двох років навчаються в практичній морській школі. Офіцери, що пройшли стажування на 

вертольотоносці, направляються до військових частин для проходження дальшої служби.  

Вища військова підготовка офіцерського складу оперативно-тактичної ланки управління 

проводиться в два етапи [4]: перший – навчання офіцерів у штабній школі сухопутних військ 

або ВПС (у ВМС її немає); другий – у міжвидовому коледжі оборони. 

Вища військово-технічна підготовка офіцерів проводиться у вищих технічних військових 

і цивільних навчальних закладах. 
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Вищою військовою освітою керує управління доктринних досліджень та вищої 

військової освіти міністерства оборони Франції, що розташоване в м. Париж. Цьому 

управлінню підпорядковані два науково-дослідних центри і чотири школи. 

Підготовку першого рівня оперативно-тактичної ланки управління проходять офіцери у 

званні “капітан” й у віці від 30 до 35 років. Вони можуть навчатися на курсах удосконалення 

протягом декількох місяців або в основному навчальному закладі: стройові офіцери – у 

штабній школі (п’ять – сім місяців), а офіцери технічних спеціальностей – у технічних 

військових і цивільних навчальних закладах, до яких відносяться вища науково-технічна та 

інтендантська школи (м. Париж) [9], вища інженерна школа (м. Версаль) і вища школа 

радіоелектроніки (м. Саксонь). Після цього вони отримують диплом штабного офіцера або 

офіцера інженерно-технічної служби та направляються на різні посади в штаби частин, 

з’єднань і військових округів, а також у військові установи. 

Офіцери, які бажають отримати вищу військову підготовку другого рівня оперативно-

тактичної ланки управління, повинні бути не старше 40 років і мати військове звання від 

“капітана” до “підполковника”. Протягом двох років вони навчаються в міжвидовому коледжі 

оборони, що утворений замість п'яти вищих військових шкіл (сухопутних військ, військово-

повітряних сил, військово-морських сил, жандармерії, загальновійськової школи) [10]. Після 

першого року навчання офіцери певного виду ЗС проходять підготовку на вищих об’єднаних 

курсах (4,5 місяці). Програма цих курсів, що є складовою частиною навчальної програми 

вищих військових шкіл видів збройних сил, має на меті дати підготовку з питань взаємодії 

видів збройних сил, планування та організації спільних операцій. Велика увага приділяється 

вивченню питань управління військами та використання для цього різних автоматизованих 

систем управління. Після завершення навчання у міжвидовому коледжі оборони  дальшу 

службу офіцери проходять у штабах з’єднань або на посадах командирів військових частин. 

Практично майже кожному призначенню офіцера на вищу посаду передує його навчання 

в тому чи іншому військово-навчальному закладі або на курсах удосконалення. Таким чином, 

офіцер у званні “полковник”, який має вислугу 35-40 років, навчається в різних навчальних 

закладах, у середньому, не менш 12 років. 

Вища військова підготовка старших офіцерів сухопутних військ включає наступні  

етапи: перший – заняття в штабній школі (м. Компьен); другий – у міжвидовому коледжі 

оборони  (м. Париж) [11]. 

Відбір кандидатів на навчання до міжвидового коледжу оборони відбувається протягом 

усього року і завершується письмовим та усним іспитом перед комісією, що складається з 

військових і цивільних діячів високого рангу. 

Протягом року слухачі вивчають питання стратегії, виникнення конфліктів високої і 

низької інтенсивності, організації підготовки та проведення великомасштабних операцій, 

нових та мінливих концепцій, керівництва військами в умовах асиметричного конфлікту, 

ведення інформаційної війни, економічної розвідки, а також вдосконалюють свої знання з 

права збройних конфліктів. Отримання диплому міжвидового коледжу оборони є обов'язковою 

умовою, для призначення офіцера на командно-штабну посаду полкового рівня та вище. 

Вища військова підготовка офіцерів ВПС організується у штабній і вищій школах 

військово-повітряних сил (м. Париж). 

Штабна школа ВПС [10], здійснює підготовку середній ланки командного (льотного та 

інженерно-технічного) складу ВПС. Термін навчання два роки. Випускники школи 

призначаються на посади командирів ескадрилій, начальників технічних служб, а також у 

відповідні штаби. 

Вища школа ВПС [11], що входить до складу міжвидового коледжу оборони, здійснює 

підготовку вищої ланки командного складу ВПС. До неї приймаються старші офіцери у 

військовому званні “майор” – “підполковник”. Термін навчання два роки. У період навчання 

проводяться практичні заняття, організуються відвідування науково-дослідних інститутів, 

лабораторій, військових установ тощо. Лекції читають військові та цивільні викладачі. Після 

перших десяти місяців навчання слухачі навчаються на вищих об’єднаних курсах спільно зі 
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слухачами сухопутних військ і ВМС. Випускники школи призначаються на посади командирів 

авіаційних з’єднань і частин, а також у великі штаби. 

У системі вищої військово-технічної освіти для підготовки військових і цивільних 

авіаційних інженерів використовуються вища національна школа аеронавтики та 

космонавтики, вища національна школа авіаційних інженерів, а також центр вищих 

досліджень у галузі озброєння. 

Вищу військову освіту першого ступеня офіцери ВМС здобувають у віці 26–30 років у 

спеціалізованих школах з підготовки як командного, так і технічного персоналу (усього їх 

функціонує 18). Термін навчання – 6–9 місяців. Так, школи в м. Тулона готують командний 

склад для надводних кораблів та підводних човнів, штурманів для підводних човнів, бойових 

плавців та корабельних механіків, у містах Рошфор, Салон-де-Прованс та Нім – спеціалістів 

морської авіації. У м. Лоріан проходять підготовку офіцери морської піхоти, у м. Шербур – 

спеціалісти з атомних енергетичних установок, у навчальному центрі Сан-Мандріє – 

спеціалісти з ракетно-артилерійського озброєння, протичовнових засобів, двигунів, 

радіолокації тощо.  

Вищу військову підготовку другого рівня отримують старші офіцери ВМС у віці 35 - 40 

років у міжвидовому коледжі оборони (м. Париж). Термін навчання два роки. Щорічний набір 

зі складанням конкурсних екзаменів становить 25 - 30 офіцерів. Випускники направляються 

для проходження подальшої служби в штаби військових з’єднань, військово-морських 

округів, штаб ВМС і на посади командирів військових частин і з’єднань. 

Вищу технічну освіту офіцери отримують у вищій інженерній школі ВМС. До неї 

приймаються випускники політехнічної школи, а також деяких інших цивільних навчальних 

закладів. Термін навчання два роки. Тут здійснюється підготовка фахівців в галузі 

кораблебудування та морської зброї. 

Навчання офіцерів інженерно-технічного профілю проводиться у вищих військово-

технічних і цивільних технічних навчальних закладах. Так, у м. Париж вони можуть навчатися 

у вищій науково-технічній та інтендантській школах, у м. Версаль – у вищій інженерній школі, 

а в м. Сессонь – у вищій школі радіоелектроніки. До них приймають випускників 

політехнічної школи, а також деяких інших цивільних навчальних закладів. Термін навчання 

– два роки. 

Висновки. В цілому, існуюча у Франції система підготовки офіцерських кадрів 

забезпечує якісне навчання особового складу, отримання ними глибоких теоретичних знань, 

міцних практичних навичок і досвіду роботи з підлеглими, виявлення і просування по службі 

на ранніх етапах підготовки найбільш здібних військовослужбовців. За оцінкою експертів, 

представники різних категорій офіцерського корпусу мають високі ділові та професійні якості, 

що забезпечується багатоступінчастої системою військово-професійної освіти офіцерів. 
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к.т.н., доц.  Черных  Ю.А., Черных О.Б. 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВОЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФРАНЦИИ - АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

В статье рассмотрен опыт подготовки военных специалистов для вооруженных сил 

Франции. Указанны варианты организации подготовки офицеров на первичные должности и 

основные "траектории" их обучения. Приведены требования к лицам, поступающим в военные 

учебные заведения различных ступеней подготовки. Проведен анализ содержания подготовки 

офицерских кадров для различных видов вооруженных сил. Приведены сведения о существующей 

сети военных учебных заведений для подготовки офицеров тактического и оперативно-

тактического уровней военного управления сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-

морских сил. Определены сроки подготовки военных специалистов на тактическом и 

оперативно-тактическом уровнях. Сделан вывод о качестве подготовки офицерских кадров для 

вооруженных сил Франции. 

Ключевые слова: система военного образования, вооруженные силы Франции, сеть военных 

учебных заведений, опыт подготовки офицеров. 
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BASICS OF ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE FRENCH MILITARY EDUCATION 

SYSTEM - ANALYTICAL REVIEW 

 

The article examines the experience of military specialists’ training for the French armed forces. The 

options for organizing of officers’ training for primary positions and the main "trajectory" of their training 

have been indicated. The requirements for persons entering military educational institutions with different 

levels of training have been given. The analysis of officers’ training content for different armed services 

have been made. The information about the existing network of military educational institutions for training 

of officers of tactical and operational-tactical levels of military command of the land forces, air forces and 

naval forces has been provided. The terms for the training of military specialists at tactical and operational-

tactical levels have been determined. A conclusion on the quality of officers’ training for the French armed 

forces has been made. 

Military and political leadership of France attaches great importance to training and manning of the 

armed forces with qualified, politically reliable officers. The existing network of military and civil 

educational institutions meets the requirements of the armed forces of officers in peacetime and has a 

developed material and technical basis for the empowerment of such institutions in wartime. French Armed 

Forces are manned with officers, mainly due to: officer school graduates; reserve officers, transferred to 

regular personnel; non-commissioned officers, awarded the rank of officer after passing the relevant 

exams. 

In general, the existing system of officer training in France provides high quality personnel training, 

receiving of deep theoretical knowledge, solid practical skills and experience of working with subordinates, 

identification and promotion of the most capable servicemen in the early stages. According to experts, 

representatives of the various categories of the officer corps have high business and professional qualities 

which are ensured by multi-stage system of officers’ military professional education. 

Key words: military education system, armed forces of France, network of military educational 

establishments, officers’ training experience. 
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