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д.т.н., проф. Андрощук О.С (ХмНУ) 

к.т.н., доц. Гурман І.В. (ХмНУ) 

Бережнюк О.А. (ХмНУ) 

Ряба Л.О. (ВІКНУ) 

 

Захист даних у соціальних інформаційних системах 

У час глобального розвитку мережі Інтернет ефективне використання 

можливостей, що вона відкриває, може стати вирішальним чинником 

успішності більшості починань. Більшість українців очікують, що зможуть 

отримати необхідну їм інформацію в он-лайн режимі.  

Захист інформаційних соціальних систем є обов’язковою складовою та 

передумовою їх функціонування. Оскільки соціальна система орієнтована на 

обслуговування користувачів, то захист доступу до системи є особливо 

актуальним.  

Захист даних у соціальних інформаційних системах через їх 

розподілену структуру та наявність великої кількості користувачів 

забезпечується через захист доступу до системи. Для випадку соціальних 

систем захист доступу не може реалізовуватися тільки на рівні використання 

стандартних засобів, що обмежуються застосуванням ідентифікаторів та 

паролів [1]. 

Методи ідентифікації користувачів, що використовуються в 

інформаційних системах, залежно від рівня безпеки системи застосовують 

засоби захисту різних рівнів складності. Найпростіший полягає у 

використанні ідентифікатора користувача та пароля. Ідентифікатор дає змогу 

з’ясувати, чи існує відповідний користувач у реєстраційній базі системи. 

Пароль являє собою таємний код, який відомий тільки користувачеві та є у 

базі паролів. На відміну від ідентифікатора, що його прийнято називати 

«логіном», пароль може відповідно до профілю захисту періодично 

змінюватися за запитом користувача [2]. 

Важливою задачею, характерною для роботи із соціальними 

системами, є персональний доступ до захищених даних. Вона виникає у 

випадку, коли користувач отримує захищений електронний документ. 

У межах цієї проблеми виникає задача оперативного призначення 

класу таємності або деякого ідентифікатора захищеності, що повинен бути 

забезпечений для відповідного типу даних. Сьогодні існує чотири класи 

захищеності для системи, однак цього недостатньо. Мало того, необхідна міра 

захищеності повинна однозначно зіставлятися із засобами захисту відповідної 

інформації. 

Список використаних джерел: 

1 Сабанов А.Г. Защита персональных данных в организациях 

здравоохранения. // А.Г. Сабанов, В.Д. Зыков. - Москва, Горячая линия 

Телеком, 2012. - 206 с. 
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к.т.н., доц. Бахвалов В.Б.(ВІКНУ) 

к.т.н., доц. Гахович С.В. (ВІКНУ) 

 

Пеленгаційна фазова радіотехнічна система 

На практиці часто потрібно пеленгувати радіопередавачі 

мікрохвильового діапазону, розміщені на борту літака (далі – ціль), а 

пеленгувати потрібно не тільки по кутових координатах, але і по дальності і 

висоті польоту. Метою роботи є розробка технічного рішення побудови 

пеленгаційної фазової радіотехнічної системи з одного наземного 

приймального пункту та літакового фазового радіопеленгатора для 

забезпечення можливості пеленгування літакових радіопередавачів 

мікрохвильового діапазону за географічними координатами і висоті польоту 

над землею. 

Для досягнення цієї мети, перш за все, потрібно забезпечити можливість 

пеленгування з літака-пеленгатора за двома кутовими координатам, а 

пеленгування з наземного приймального пункту лише по азимуту проблем не 

викликає. Умовно вважається, що географічні координати наземного 

приймального пункту та географічні координати, висота польоту і курс літака-

пеленгатора відомі з високою точністю. Це можна забезпечити, наприклад, 

при наявності на борту літака-пеленгатора приймача через відомою 

супутникової навігаційної системи. 

Принцип роботи літакового фазового радіопеленгатора пояснюється з 

по-міццю рис.1, де представлений спрощений ескіз його бортовий антеною 

системи в двох проекціях. 

Антенна система бортового пеленгатора містить три елементи (конічних 

рупора). Два з них рознесені на невелику відстань в поперечному напрямку до 

осі літального апарату, а третій розташований над ними. 

 
                         Рис.1. Антена система бортового фазового радіопеленгатора  

 

Рупори пов'язані з круглими хвилеводами, які порушуються штирями, 

живиться коаксіальними фідерами. У кожному хвилеводі є по три штиря: один 

розташований вертикально, інший - горизонтально, а третій нахилений до 

вертикалі на кут 45 °. Сигнали трьох штирів кожного хвилеводу 

підсумовуються синфазно в суматорі (суматор на рис.1 не показаний). Для 

цього довжини коротких коаксіальних фідерів від кожного штиря до суматора 
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повинні бути однаковими. При такому живленні конічний рупор може 

приймати сигнали будь-поляризації. Антена пеленгатора працює тільки на 

прийом. 

Кожен конічний рупор має порівняно широку діаграму спрямованості 

близько 90° (по нулях). Оцінки показали, що для цього діаметр рупора має 

дорівнювати приблизно dP = 1.6λ. Тобто сумарний розмір апертури антени 

порівняно невеликий і буде порядку 3.2λ. У мікрохвильовому діапазоні таку 

антену можна легко розмістити на борту літака. Ось бортовий антеною 

системи відхилена від вертикалі вниз в направленні вісі літального апарату на 

деякий кут δ0. 

Робота запропонованого бортового фазового пеленгатора здійснюється 

наступним чином. На борту пеленгатора приймають сигнали цілі за 

допомогою трьох конічних рупорів антенної системи. Вимірюють зрушення 

фаз Δφ1 сигналу першого рупора щодо сигналу другого рупора (ці рупори 

рознесені на невелику відстань в поперечному напрямку до вісі літака). 

Далі підсумовують сигнали першого і другого рупорів і вимірюють зсув 

фаз Δφ3 сигналу третього рупора щодо сумарного сигналу. За результатами 

таких вимірювань зрушень фаз Δφ1, Δφ3 пропонується визначати кутові 

координати цілі: кут відхилення δ напрямку на ціль від вертикалі вниз і азимут 

цілі βsc. Кут δ можна визначити з рішення наступного трансцендентного 

рівняння 
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де  βс - курсовий кут літака-пеленгатора; 

λ - довжина хвилі; 

dp - діаметр апертури конічного рупора бортовий антени. 

Формули (1), (2) отримані з геометрії бортовий антени на рис.1. 

Трансцендентне рівняння (1) має єдине рішення і його легко можна 

знайти, наприклад, за допомогою відомого чисельного методу половинного 

ділення. 

Висновок. Запропоновано технічне рішення з побудови пеленгаційної 

фазової радіотехнічної системи з одного наземного приймального пункту та 

літака-пеленгатора. Система призначена для пеленгування літакових 

радіопередавачів мікрохвильового діапазону за географічними Координатам і 

висоті польоту. Робота системи заснована на використанні фазового методу 

пеленгування. При цьому пеленгування з літака-пеленгатора зіставляється за 

двома кутовими координатами, а пеленгування з наземного прийомного 

пункту проводиться тільки по азимуту. Це дозволяє усунути необхідність 

пеленгування по малим кутах мета з землі і за рахунок цього усунути недоліки 

відомих наземних пеленгаторів. Запропоновано алгоритм роботи 



20 

 

радіотехнічної системи оцінені її точностні характеристики з вимірювання 

висоти польоту цілі. Запропоноване рішення може забезпечити прийнятну 

точність пеленгування фазовим методом при невеликих розмірах антен. 

 

 

к.т.н. Бойчук В.О. (ХмНУ) 

Анікін В.А. (ХмНУ) 

 

Симетрична поліалфавітна криптосистема на основі випадкової 

генерації коефіцієнту перестановки 

Криптографія - це прикладна наука, яка розробляє і впроваджує системи 

захисту інформації шляхом перетворення вихідних осмислених повідомлень в 

зашифровані повідомлення, які неможливо розшифрувати без ключа 

дешифрування, хоча вони уразливі для криптоаналітичних атак. 

В будь-які часи люди намагалися захистити різноманітну важливу 

інформацію, ховаючи, маскуючи, або видозмінюючи її. Класична 

криптографія ґрунтується на припущенні, що ніхто не може вирішити певну 

складну задачку за реалістичний проміжок часу, або покладатися на аргументи 

теорії інформації. 

Пропонується метод шифрування оснований на принципі 

поліалфавітної байтової перестановки, де коефіцієнт перестановки для 

кожного байта обирається випадково. Дешифрування можливе завдяки 

присвоєнню унікальних ідентифікаторів для кожного байту. Кожен алфавіт 

може мати безліч ідентифікаторів, проте будь-який ідентифікатор може 

належати лише одному алфавіту заміни. 

Криптографічним ключем у даній криптосистемі є таблиця з довільною 

кількістю випадково перемішаних відкритих алфавітів (де відкритий алфавіт 

– це послідовність байт від 0 до 256), кожному з яких належить набір 

ідентифікаторів. 

Алгоритм шифрування складається з наступних етапів: представлення 

відкритої інформації у байтовому вигляді, генерація випадкового коефіцієнту 

перестановки (номеру алфавіту та ідентифікатора) для кожного байту, 

перестановка відкритих байт з байтами випадково обраних алфавітів, 

формування вихідного шифротексту у форматі «ідентифікатор-байт», кінцеве 

«забілення». 

Алгоритм дешифрування є протилежним до алгоритму шифрування. 

Таким чином досягається висока ентропія зашифрованої інформації, а 

випадковість та відсутність закономірностей у перестановках унеможливлює 

та серйозно ускладнює різні види криптоаналізу. Надійність даного алгоритма 

напряму залежить від стійкості генератора випадкових чисел. 
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Обгрунтування застосування інтелектуальної системи діагностики 

при використанні фізичного діагностування для радіоелектронної 

техніки 

Технічний стан (ТС) об’єктів радіоелектронної техніки (РЕТ) 

(радіолокаційні станції, комплексні засоби автоматизації, засоби зв’язку та 

спеціального зв’язку, програмно-керовані засоби захисту інформації, системи 

управління та контролю атомних електричних станцій тощо) залежить від 

якості елементної бази, а також діагностичного забезпечення. 

Для визначення ТС об’єктів РЕТ в існуючій системі технічного 

обслуговування і ремонту (СТОіР), широко використовуються методи 

функціонального діагностування. При використанні зазначених методів 

діагностична інформація являє собою сигнатуру, яка порівнюється з 

еталонною для прийняття рішення про ТС. Зважаючи на фактор перевищення 

збільшення термінів експлуатації РЕТ, застосування методів функціонального 

діагностування стає менш ефективним, оскільки після оцінки ТС через 

непередбачуваний час можлива відмова виробу. 

Усунення зазначених недоліків стало можливим завдяки розробці 

методів фізичного діагностування (енергодинамічний, енергостатичний, 

електромагнітний). При їх використанні інформація про ТС цифрових 

пристроїв знімається з різних контрольних точок і являє собою значення 

різних діагностичних параметрів. Прийняття рішення про ТС приймається на 

основі порівняння результатів вимірювань з еталонними, отриманими під час 

проведення форсованих випробувань радіоелектронних компонентів на 

надійність. З цієї причини у наукових роботах авторів запропоновано 

застосування фізичного діагностування, що відрізняє перспективну СТОіР від 

існуючої. 

Для нової СТОіР запропоновано оснащення її першого рівня – рівня 

експлуатації пристроями діагностування, що дозволяють проводити 

поодиноке та комплексне вимірювання, а також локалізацію несправного 

радіоелектронного компоненту зі складу цифрового пристрою. Це дозволить 

визначати несправність на глибині не відновлювального елементу на першому 

рівні СТОіР, що відрізняє її від існуючої, в якій локалізація несправних 

радіоелектронних компонентів здійснювалась на другому рівні, 

розташованому від першого на відстанях від сотень до тисяч кілометрів, що 

значно збільшувало середній час відновлення за рахунок логістичної 

складової. 

Обробка діагностичної інформації запропонована з використанням 

інтелектуальної системи діагностики як елемента центра обробки 

діагностичної інформації. В інтелектуальній системі діагностування 

виконують розрахунок тривалості міжперевірочного інтервалу на основі 

значень діагностичних параметрів, отриманих з використанням методів 

фізичного діагностування під час проведення попередніх перевірок. Дані 
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значення записують до бази даних інтелектуальної системи діагностування, в 

якості якої може використовуватись експертна система, система підтримки 

прийняття рішення або нейронна мережа. Вибір системи обробки інформації 

залежить від категорії об’єкту РЕТ, а також завдань, які він вирішує. 

Впровадження інтелектуальної системи діагностики РЕТ на основі 

фізичного діагностування дозволяє удосконалити діагностичне забезпечення. 

Побудова нової автоматизованої системи технічної діагностики забезпечує 

отримання діагностичної інформації з більш високою достовірністю, 

упередження відмов з достатньо високою вірогідністю та продовження 

ресурсу блоків шляхом завчасної заміни їх складових з критичними 

характеристиками, що призведе до підвищення коефіцієнту готовності РЕТ на 

10-15%. 
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Особливості технологій подвійного призначення 

Проблема експортного контролю товарів і технологій подвійного 

призначення та військового застосування не є новою, однак вона залишається 

погано врегульованою та слабо дослідженою. Це пов’язано із складністю 

практичної складової досліджуваного питання, оскільки опис суттєвих 

параметрів товарів, за умови досягнення яких вони визнаються товарами 

подвійного чи військового використання є технічною інформацією і подібне 

дослідження з економічної чи фінансової точки зору не має сенсу. Із 

послугами та технологіями подвійного або військового призначення ситуація 

ще складніша, оскільки при проведенні наукових розробок, які втілюються в 

технології або при наданні послуг, можна чітко відмежувати виключно окремі 

послуги, що стосуються конкретно військового обладнання, тоді як технології 

та послуги подвійного призначення практично неможливо відслідкувати у 

зв’язку із їх нематеріальною природою. 

Якщо проаналізувати одне з відомих визначень технології, то це є 

застосуванням наукових знань до практичних цілей людського життя або, як 

ще іноді називають, до змін та маніпулювання навколишнім середовищем [1]. 

Тобто різноманітні технології оточують нас скрізь та, відповідно до сфер їх 

застосування, виконують певні функції. У випадку технологій подвійного 

призначення, то Європейська комісія відносить їх до товарів подвійного 

використання, а саме: «предмети, включаючи програмне забезпечення та 

технології, які можуть використовуватися як для цивільних, так і для 

військових цілей» [2]. 

Отже, ми можемо відмітити наступні особливості технологій подвійного 

призначення: 

1) охоплюють питання національної безпеки, тому що спектр 

застосування може бути як для мирних цілей (бізнес, освіта, медицина тощо), 

так і для військових (навчання, випробування, захист тощо); 
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2) нерозповсюдження РХБЯ (радіологічних, хімічних, біологічних, 

ядерних) розробок; 

3) необхідність в детальному вивченні міжнародних документів, 

режимів та положень з метою обізнаності щодо правил використання таких 

технологій. 
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Забезпечення інформаційної безпеки IP-телефонії 

Сучасному періоду розвитку телекомунікацій відповідають зростаючі 

обсяги трафіку в корпоративних мережах, зокрема, в мережах Інтернет 

провайдерів. Причинами поширення ІР-телефонії послужили низька вартість 

в порівнянні з аналоговою телефонією, викликана застосуванням недорогих 

мереж з комутацією пакетів, а також універсальність і мобільність, що 

дозволяє перетворити мову в потік даних в будь-якій точці мережевої 

інфраструктури. 

Розвиток нових протоколів, а також передача голосових пакетів у 

відкритому вигляді через публічні мережі привели до появи і стандартизації 

протоколів забезпечення безпеки ІР-телефонії. Стандартизація протоколів, а 

також поширене використання персональних комп'ютерів в якості терміналів 

користувача для послуг ІР-телефонії привели до розробки великого числа 

програм для ІР-телефонії, в тому числі програмного забезпечення з відкритим 

вихідним кодом, що дозволяє розширювати можливості і використовувати 

додаткові алгоритми в програмах. 

При оцінці впливу протоколів забезпечення безпеки на якість потрібно 

враховувати особливості ІР-телефоніі в порівнянні з традиційною телефонією. 

Так, в традиційній телефонії час відгуку вузла зв'язку, тобто час з початку 

передачі інформації про заняття абонентської лінії до моменту отримання 

кінцевим обладнанням сигналу готовності до прийому номера, визначається 

готовністю станції обслужити виклик. У ІР-телефоніі цей час визначається 

кінцевим обладнанням і не залежить від поточного стану телефонної станції. 

Однак, параметр "час встановлення з'єднання" для ІР-телефонії включає в себе 

час відгуку вузла ІР-телефонної станції, а також час, необхідний для взаємодії 

між кореспондентами, або кореспондентом і телефонною станцією. Відлік 

цього часу починається після закінчення набору номера користувачем і 

https://www.britannica.com/technology/technology
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закінчується отриманням сигналу очікування відповіді або зайнятості від 

респондента. 

 Необхідно оцінити, як протоколи безпеки ІР-телефоніі можуть впливати 

на нормовані показники функціонування мереж телефонної мережі зв'язку. 

Застосування SIP-S може впливати на норму "втрати викликів" в разі, якщо 

при сценарії абонент-абонент один з кореспондентів використовує політику 

безумовного використання SIP-S, а другий не підтримує SIP-S протокол. 

Деяка затримка додатково може виникати за рахунок часу, необхідного на 

організацію TLS каналу між кореспондентами, необхідного для роботи SIP-S 

протоколу. 
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Визначення впливу основних факторів, які впливають на експлуатацію 

військової техніки Повітряних Сил та пошук напрямів, що 

використовуються для підвищення ефективності її експлуатації 

Проведений аналіз технічного стану парку військової техніки 

Повітряних Сил (ВТ ПС) та досвід застосування Збройних Сил України (ЗСУ) 

у антитерористичній операції та операції об’єднаних сил на сході України 

показав, що прийнята в ЗСУ планово-попереджувальна система технічного 

обслуговування і ремонту ВТ ПС нині не повною мірою забезпечує 

підтримання її працездатності на визначеному рівні.  

Встановлено характерні відмови, які виникають в процесі довготривалої 

експлуатації, та причини які до цього приводять. Визначено, що серед інших 

причин виникнення відмов ВТ ПС є також необґрунтована періодичність 

проведення її технічних обслуговувань (ТО), на зразках які експлуатуються 

поза межами встановлених заводами-виробниками ресурсів.  

Встановлення обґрунтованої періодичності проведення ТО ВТ ПС 

дозволить перейти до системи ТО, яка буде враховувати статистичні дані щодо 

відмов окремих як марок машин, так і виду того спеціального обладнання, яке 

на них змонтоване; підвищити якість ТО з меншою витратою ресурсу, 

меншими трудовитратами і забезпечити потрібну боєготовність і ефективність 

експлуатації ВТ ПС. 

На підставі аналізу впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на 

експлуатацію ВТ ПС встановлено, що вплив сукупності зовнішніх та 

внутрішніх факторів приводить до зниження надійності техніки, що 

проявляється у виникненні раптових відмов та необхідності проведення 

поточних ремонтів і технічного обслуговування, що в свою чергу зменшує час 
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використання техніки за призначенням і цим самим зменшує ефективність її 

використання. 

З аналізу існуючих напрямів, що використовуються для підвищення 

ефективності експлуатації ВТ ПС встановлено, що використання 

індивідуального підходу, статистики відмов та діагностування забезпечить 

безвідмовну роботу зразку, а також дасть можливість оцінювати і планувати з 

високою точністю основні техніко-економічні показники роботи кожної 

конкретної машини з парку. 
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Обґрунтування показника ефективності функціонування 

автоматизованої системи управління авіацією та протиповітряною 

обороною повітряного командування 

Під час застосування автоматизована система управління авіацією та 

протиповітряною обороною (АСУ авіацією та ППО) повинна виконувати такі 

основні функції, як збір, обробка, збереження, відображення і аналіз 

інформації та передача інформації, команд, розпоряджень і сигналів бойового 

управління між елементами  АСУ авіацією та ППО. 

Під час ведення бойових дій АСУ авіацією та ППО буде функціонувати 

у складних умовах. Застосування вогневих і радіоелектронних засобів 

противника буде негативно впливати на її функціонування. 

Тому в якості основного показника ефективності функціонування АСУ 

авіацією та ППО доцільно обрати здатність системи забезпечувати обмін 

інформацією між елементами АСУ авіацією та ППО заданого обсягу у 

нормативні терміни [1].  

При такому підході до визначення імовірності проходження інформації 

в АСУ авіацією та ППО у задані терміни може бути використаний 

узагальнений показник, що характеризується імовірністю того, що час 

затримки інформації ( )затрt  не буде перевищувати допустимого ( )
допзатрТ : 

                                  ( )
АСУдоп стАСУзатрзатр KfTtP ,() = ,                                 (1) 

де АСУ  - пропускна спроможність інформаційних напрямків; 
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     ( )звпідгвст РКТТfK
АСУ

,,,0=  - коефіцієнт стійкості інформаційних 

напрямків. 

Оцінювання АСУ авіацією та ППО за обраним показником дозволяє 

встановити, чи здатна система при тій чи іншій структурі забезпечити 

своєчасне проходження необхідної інформації. При цьому зазначений 

показник оцінювання ефективності АСУ авіацією та ППО повітряного 

командування, на відміну від існуючих, додатково враховує рівень 

підготовленості обслуговуючого персоналу, що забезпечує функціонування 

зазначеної системи, що дозволяє більш точно оцінити ефективність 

функціонування АСУ авіацією та ППО повітряного командування в операціях. 

В якості критерію оцінювання ефективності функціонування АСУ 

авіацією та ППО повітряного  командування обрано вимоги до інформації, що 

передається між посадовими особами оперативного складу пункту управління 

та між пунктами управління різних ранок управління [2]: 

                                  ( ) 9,0
допзатрзатр TtP                                         (2) 

Через те, що АСУ авіацією та ППО повітряного командування 

функціонує в умовах великої кількості випадкових факторів, які впливають на 

неї, то найповніше оцінювання ефективності за обраним показником можливе 

на основі використання математичного моделювання. 
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Напрями удосконалення інформаційного забезпечення системи 

матеріального забезпечення процесів експлуатації і ремонту виробів 

військового призначення в операціях (бойових діях) 

Досвід застосування існуючого на даний час парку засобів технічного 

діагностування і ремонту зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) 

Збройних Сил (ЗС) України свідчить, що на теперішній час на озброєнні 

перебувають спеціальні і уніфіковані засоби загальновійськового та 

спеціального призначення, які були розроблені і прийняті на озброєння у 

складі ремонтних органів військових частин родів військ в 70-80 роках 

минулого століття, морально застаріли і на даний час не відповідають повною 
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мірою вимогам, що пред’являються до сучасних засобів діагностування і 

ремонту ОВТ, особливо під час ведення бойових дій.  

Для усунення наведених обставин в наведених умовах запропоновано 

створення та прийняття на озброєння сучасного уніфікованого мобільного 

ремонтно-діагностичного комплексу (МРДК), обґрунтовані його призначення 

і склад. Показано, що в кожному ремонтно-діагностичному модулі зі складу 

МРДК реалізовано закінчений технологічний цикл ремонту складових частин, 

що дозволяє виконувати комплекс операцій від приймання та дефекації до 

перевірки відремонтованих складових частин на відповідність вимогам 

технічних умов. 

В доповіді обґрунтовано шляхи підвищення ефективності 

функціонування даного МРДК, а саме з метою підвищення ефективності 

функціонування інформаційної складової системи матеріального 

забезпечення процесів експлуатації і ремонту виробів військового 

призначення в операціях (бойових діях) запропонована система об’єктивного 

контролю технологічного циклу ремонту зразків ОВТ та їх складових частин 

на базі сучасних типів пристроїв фіксації інформації.  

Представлена система об’єктивного контролю технологічного процесу 

ремонту зразків озброєння МРДК буде мати в своєму складі пристрій реєстрації 

інформації (ПРІ), який за своєю суттю є багатоканальним цифровим 

реєстратором, до складу якого входять: 

багатоканальні цифрові пристрої запису та обробки відеоінформації, що 

здатні здійснювати запис відео необхідної якості; 

багатоканальні цифрові пристрої запису та обробки аудіоінформації, що 

здатні здійснювати запис аудіо необхідної якості; 

багатоканальні цифрові пристрої запису та обробки інформації про 

технічні параметри функціонування зразка ОВТ (технологічного циклу 

ремонту зразка ОВТ та його складових частин). 

Напрямом подальшого удосконалення системи матеріального 

забезпечення процесів експлуатації і ремонту виробів військового 

призначення є розробка ПРІ системи об’єктивного контролю у вигляді 

універсального багатоканального цифрового реєстратора, який за своїми 

характеристиками в подальшому міг би встановлюватися на будь-який зразок 

ОВТ. 
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Актуальні питання впровадження адаптивних стратегій технічної 

екслуатації і ремонту виробів військового призначення   

Актуальність наведеної задачі визначається сучасним вимогами щодо 

створення та ефективного функціонування системи логістичного 

забезпечення дій військ (сил) Збройних Сил (ЗС) України, яка в подальшому 

буде відповідати системам логістики країн-членів НАТО. Наведені обставини 

потребують дослідження питань, які пов’язаних з удосконаленням системи 

технічної експлуатації і ремонту (ТЕ і Р) виробів військового призначення 

(ВВП). Технічний стан ВВП, що знаходяться на даний час на озброєнні ЗС 

Україні, характеризується значною кількістю зразків з тривалістю 

експлуатації, яка наближена до призначеного терміну служби, або вже 

перевищила його. В умовах існуючого фінансування це викликає необхідність 

змін в прийнятих підходах до визначення технічного стану, умов утримання 

виробів військового призначення та застосування адаптивних стратегій ТЕ і Р, 

а саме впровадження експлуатації за технічним станом. 

Впровадження стратегії ТЕ і Р за станом потребує виконання процедур 

технічного діагностування за допомогою вбудованих (або зовнішніх) 

автоматизованих систем технічного діагностування (контролю технічного 

стану), при цьому результати контролю технічного (граничного) стану 

використовуються при ухваленні рішення про доцільність проведення 

ремонту і його об’єм. Але існуючі автоматизовані системи технічного 

діагностування (контролю технічного стану) малоефективні та не 

відповідають вимогам сьогодення, оцінка показників надійності ВВП вимагає 

від фахівців технічного забезпечення використання достатньо складного 

математичного апарату. 

 В доповіді на підставі аналізу функціонування систем логістики країн-

членів НАТО визначено, що в більшості країн-членів НАТО з метою 

впровадження адаптивних стратегій ТЕ і Р в процес експлуатації ВВП, у 

провідних країнах світу були проведені дослідження, за результатами яких 

були втілені у систему CALS (Continuous Acquisition and Life cycle Support) – 

систему безперервної інформаційної підтримки поставок та життєвого циклу 

(ЖЦ) складної технічної продукції. В якості пріоритетних для вирішення, 

розглядаються наступні задачі: визначення можливостей використання 

інформації, яка отримується за допомогою системи діагностування, для 

формування вихідних даних про об’єкти контролю; розробка методів обробки 

інформації під час формування єдиної бази даних ВВП ЗС України, 

формулювання  єдиних підходів до комплексного оцінювання технічного 

стану парку ВВП; впровадження алгоритмів і програмного забезпечення 
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рішення задачі управління експлуатацією, технічним станом і відновленням 

ВВП, здатних в масштабі реального часу забезпечити підтримання 

працездатного стану і заданого рівня надійності об’єктів контролю; 

удосконалення системи логістичного забезпечення дій військ (сил) ЗС України 

шляхом впровадження CALS/ІПВ усіх стадій ЖЦ об’єктів контролю. 
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Актуальні питання матеріального забезпечення процесів експлуатації і 

ремонту виробів військового призначення в операціях (бойових діях) 

Досвід сучасних локальних воєнних конфліктів, зокрема АТО (ООС) на 

сході України, свідчить, що в зоні конфлікту, як правило, створюється 

угруповання військ (сил). До складу такого угруповання можуть входити 

підрозділи військових частин родів військ (спеціальних військ), які 

залучаються окремо, не в складі відповідних військових частин. При цьому 

штатні ремонтні підрозділи військових частин родів військ (спеціальних 

військ) можуть залишатися в місцях постійної дислокації.  

Отже за умов, що розглядаються, відновлення зразків озброєння та 

військової техніки (ОВТ), що зазнали бойових пошкоджень або перейшли у 

непрацездатний стан через експлуатаційні відмови, виконується особовим 

складом розрахунків, який може оперувати лише засобами, що входять до 

складу відповідних зразків ОВТ. Це суттєво ускладнює відновлення і може 

значно збільшувати його тривалість. Зменшити негативний вплив цих 

обставин в наведених умовах може створення та прийняття на озброєння 

сучасного уніфікованого мобільного ремонтно-діагностичного комплексу 

(МРДК). Основним призначенням такого МРДК є діагностування, технічне 

обслуговування і відновлення працездатності засобів ОВТ на збірних пунктах 

пошкоджених машин (або, як виняток, безпосередньо в бойових порядках 

виїзними ремонтними бригадами). 

 В доповіді розглядаються вимоги до перспективного МРДК, а саме щодо 

забезпечення проведення діагностування і контролю змінних елементів (ЗЕ) з 

підвищеною інтенсивністю (продуктивністю); проведення пошуку місця 
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відмов у цифрових ЗЕ; можливість глибини діагностика цифрових ЗЕ до 

окремого елементу, інших – до групи елементів із загальним колом зворотного 

зв’язку; ремонт ЗЕ, побудованих на сучасній елементній базі IV і V поколінь з 

використанням відповідного обладнання; можливість діагностування 

пошкоджень і проведення ремонту базових шасі та силових кабельних мереж. 

Показано, що МРДК має містити в своєму складі технологічне обладнання, 

яке здатне реалізувати основні технологічні цикли технічного обслуговування 

і ремонту відповідних зразків ОВТ та їх складових частин.  

 Визначений перспективний типовий склад МРДК, який місить 

відповідні ремонтно-діагностичні модулі (РДМ), основними із них, на 

приклад, для родів військ Повітряних Сил є модуль ремонту і діагностування 

високочастотних та високовольтних пристроїв; модуль ремонту і 

діагностування низькочастотних аналогових та цифрових пристроїв; модуль 

ремонту і діагностування механічних конструкцій, гідравлічних і 

пневматичних вузлів і агрегатів; модуль ремонту і діагностування засобів 

рухомості; модуль ремонту і діагностування джерел автономного 

електроживлення, силових кабельних мереж; модуль механічних робіт; 

модуль ремонту і діагностування і засобів вимірювання; модуль управління.  
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Поєднання методів «ТDOA» та «AOA» для підвищення точності 

пеленгування 

При виконанні технічного радіоконтролю (ТРК) виконуються задачі 

вимірювання параметрів випромінювання радіоелектронних засобів (РЕЗ), 

ототожнення вимірювань з реєстром частотних присвоєнь та виявлення 

джерел радіозавад. Якщо в смугах радіочастот загального користування 

радіозавади призводять до погіршення якості телекомунікаційних послуг, то в 

смугах радіочастот спеціального користування (військового призначення) 

радіозавади можуть створюватися цілеспрямовано і мати набагато серйозніші 

наслідки, тому вкрай важливо мати можливість точного визначення місця 

знаходження джерела радіозавади. В умовах міста через багатопроменеве 

розповсюдження радіохвиль, не тільки пряма хвиля, а й відбита надходять до 

пеленгаторної антени, що ускладнює пеленгування. З метою підвищення 
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достовірності пеленгування використовують пеленгатори зі збільшенням 

антенних елементів. Недоліком даного методу підвищення достовірності є 

масогабаритні обмеження просторового рознесення елементів. Тому, крім 

даного методу, Rohde&Schwarz використовує рішення, засноване на принципі 

різниці в часі прибуття сигналів (англ. time difference of arrival, TDOA), як 

доповнення до класичного методу пеленгування - кут приходу хвилі (англ. 

angle of arrival, AOA). Передумовою для визначення місця розташування РЕЗ 

на основі методу TDOA є наявність достатньої кількості приймачів поблизу 

передавача. Так як приймачі знаходяться на різній відстані від джерела 

випромінювання, той самий сигнал досягає їх у дещо різний час. На основі цих 

різниць у часі й розраховується місце розташування передавача. Обидва 

методи, TDOA та AOA, мають свої переваги. TDOA добре працює із 

широкосмуговим випромінюванням, характерним для сучасних 

комунікаційних сигналів, таких як DVB-T, LTE. TDOA дозволяє навіть 

компенсувати ефекти відбиття радіохвиль при багатопроменевому поширенні, 

роблячи його особливо потужним у міському середовищі. AOA має свої сильні 

сторони, коли мова йде про вузькосмугові, немодульовані або безперервні 

сигнали. Отже, досконала система пеленгування поєднуватиме TDOA та AOA, 

даючи можливість у кожному конкретному випадку вирішувати, який з них 

найкраще використати, або навіть скористатися комбінацією обох методів, 

приклад наведено на рис.  
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Необхідність проведення дослідження радіоканалу передачі даних в 

середовищі «розумного міста» 

На даний момент не існує єдиного стандарту для «розумного міста». 

Існує безліч різноманітних технологій, які так чи інакше можна пов’язати із 

концепцією «розумного міста». Очевидним залишається одне, що побудова 

«розумного міста» неможлива без впровадження технологій Інтернету речей 

(англ. Internet of Things, IoT). Advantech наводить наступну архітектуру для 

IoT рішень: 

1) рівень датчиків (сенсорів);  

2) рівень зв’язку між датчиками та агрегаторами;  

3) рівень агрегаторів, маршрутизаторів, шлюзів;  
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4) рівень керування (платформа готових рішень);  

5) доменні хмарні сервіси. 

Таким чином, можна помітити що життєдіяльність «розумного міста» 

розпочинається з датчиків, які перетворюють аналоговий фізичний вплив у 

цифрові сигнали (мова інтернету). Після цього цифрові сигнали (пакети 

даних) здійснюють складну подорож переважно по безпровідним каналам 

зв’язку, аж поки не потрапляють в «хмару» або великий центр обробки даних. 

Датчики реалізують з'єднання фізичного і віртуального (цифрового) 

середовищ забезпечуючи збір і обробку інформації в реальному часі. 

Очевидно, що IoT не може існувати без надійної передачі даних від датчиків 

до «хмарних» сервісів. Як відомо, найліпшими умовами для передачі 

радіосигналу є пряма ділянка без фізичних перешкод, або інакше лінія прямої 

видимості, та відсутність сторонніх радіосигналів. Зрозуміло, що для 

більшості випадків в реальних умовах, ця ідеалізована модель існувати не 

може. На практиці при розповсюдженні радіохвиль завжди присутні фізичні 

перешкоди, радіочастотний шум та радіочастотні завади, особливо коли мова 

йде про розповсюдження радіохвиль в міському середовищі. Завади 

являються важливою проблемою для систем зв’язку, а в мережах IoT їм слід 

приділити особливу увагу, так як багато пристроїв не мають прямої видимості 

між антенами, габарити і висота підвісу антен сенсорів та потужність їх 

передавачів обмежені особливостями технології.  

Щоб заздалегідь гарантувати надійність з’єднання потрібно детально 

провести аналіз ефективності використання радіочастотного спектру для 

пристроїв IoT в середовищі «розумного міста» при різноманітних параметрах, 

визначити втрати в тракті передачі, дослідити які існують обмеження, що 

впливають на пропускну здатність та якість передачі даних тощо. 
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Система виявлення БПЛА на основі відеоспостереження 

У роботі представлена комплексна автономна система виявлення БПЛА 

на основі фотокамер та комп’ютерного зору. Поширення дронів за останні 

роки значно розширилося, що робить ці пристрої дуже доступними для 

спільноти, що в свою чергу може створювати навмисні або ненавмисні 

серйозні небезпеки. Запропонована схема може бути використана частково 

або повністю для інших завдань відеоспостереження, а не для протидія 

діяльності безпілотників після відповідних модифікацій. Однією з переваг 
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системи є обмежена потреба в пам'яті графічного процесора, що робить її 

доступною. 

Система складається з статичної ширококутової камери, яка розміщена на 

нерухомій платформі з регульованим кутом і положенням відповідно до 

потреби, обертовий штатив, де на ньому встановлена камера з вузьким кутом 

огляду і до них підключений основний обчислювальний блок через Ethernet.  

Камери з однаковими характеристиками та здатні видавати роздільну 

здатність 2000×1700 пікселів із приблизно 25 кадрів/сек. Ширококутна камера 

має об’єктив з фокусною відстанню 16 мм, що відповідає приблизно 110° поля 

зору. Камера на обертовій вежі має об'єктив розміром 300 мм, таким чином, 

діагональна поля зору становить близько 8,2°. Також, вузькокутова камера має 

можливість збільшення приблизно більше × 35, оскільки ми хочемо виявляти 

безпілотники якомога меншого розміру і в той же час мати можливість 

ідентифікувати їх на великій відстані [1]. 

Після того, як система розпізнає зловмисника, йому присвоюють 

ідентифікаційний номер та він буде відслідковуватися. Виявлення та 

відстеження виконується поетапно. Таким чином, це асинхронний процес, 

оскільки час обчислень може змінюватись від кадру до кадру; однак, цей ефект 

мінімальний. Іншими словами, щоразу, коли кадр обробляється шляхом 

виявлення об'єктів на головній площині, за ним слідкують операції 

відстеження та класифікації. Коли операція для цього кадру закінчена, 

обробляється наступний кадр. Оскільки ми хотіли б мати можливість виявляти 

об'єкти розміром всього в декілька пікселів, відстеження на основі руху 

приймається замість візуального відстеження на основі сигнатур [1]. З цією 

метою використовують алгоритм відстеження Кальмана на основі вже 

існуючої бібліотеки Python, оптимізованого для алгебраїчних операцій. 
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Інтелектуальна система керування доступом торгівельної компанії 

У роботі представлена інтелектуальна система керуванням доступом 

торгівельної компанії на основі алгоритмів та методів для підвищення 

ефективності ідентифікації об’єкта та управління доступом з врахуванням 

штатних та нештатних ситуацій. Одним з компонентів сучасної системи 

контролювання доступом є система ідентифікації користувача, забезпечення 

інформаційної безпеки та запобігання несанкціонованого доступу на 

територію компанії. До основних функцій відносять управління і контроль 

територіальної цілісності об'єкта, запобігання несанкціонованого доступу і 

переміщення персоналу та транспорту по території. При застосуванні 

апаратних засобів і комп'ютерного зору на сучасних алгоритмах для 
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автоматизації процесів ідентифікації об'єкта можна, наприклад, для СКУД 

транспортних засобів уникнути залучення людських ресурсів, встановлення 

додаткового обладнання у вигляді зчитувачів карт від несанкціонованого 

проїзду автомобіля. Завдання інтелектуальної СКУД - знизити навантаження 

на оператора за допомогою автоматичного виявлення нештатних ситуацій. 

Для вирішення цих задач пропонується: 1) розробка математичної моделі 

інтелектуальної системи контролю і управління доступом, що дозволяє 

враховувати нештатні ситуації з використанням систем комп'ютерного зору і 

датчиків, що контролюють стан об'єкта; 2) застосування, схеми 

інтелектуальної СКУД на основі технологій нечіткого виведення, як з 

використанням датчиків, так і з використанням систем комп'ютерного зору. За 

допомогою цього, система є адаптивною і дозволяє повністю автоматизувати 

роботу СКУД незалежно від зовнішніх умов. Цей підхід до побудови 

апаратно-програмного комплексу може служити прототипом для розробки 

інших підсистем контролю та управління доступом; 3) підхід, оснований на 

застосуванні алгоритмів глибинних нейронних мереж на сучасних графічних 

прискорювачах і алгоритмів нечіткої логіки для виявлення і розпізнавання 

об'єктів, визначення штатних і позаштатних ситуацій, прийняття рішень, який 

дозволяє досягти практичних прийнятних результатів в режимі реального 

часу; 4) використання, апаратної платформи, яка складається з універсального 

набору компонентів, для достатньої роботи СКУД при мінімальній кількості 

внесених змін. 

Список використаних джерел: 

1. Со Хтайк. Автоматизированная система обеспечения безопасности 

промышленных предприятий. ФГБОУ ВО "КНАГУ". 2020 р. URL: 

https://sovet.knastu.ru/archive/show/130 

                       

  к.військ.н., доц. Зайцев Д.В. (ВІКНУ) 

Наконечний А.П. (ВІКНУ) 

 

Деякі шляхи підвищення ефективності викладання вогневої 

підготовки на факультеті післядипломної освіти 

У доповіді розглянуто процес викладання вогневої підготовки 

громадянам України, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу 

на факультеті післядипломної освіти Військового інституту. Проведений 

теоретичний аналіз наукових праць який засвідчив, що викладання вогневої 

підготовки з майбутніми офіцерами запасу в умовах визначеного особливого 

періоду та бойових дій на сході України, потребує розробки нових та 

удосконалення вже апробованих методичних рекомендацій для підвищення 

ефективності цього процесу.  

Визначено порядок вивчення (проходження) модулю ВП 1.3 «Вогнева 

підготовка». Значна увага приділена педагогічним прийомам, формам та 

способам, які використовуються при викладанні модулю «Вогнева 

підготовка», їх особливостей й можливості використання в навчальному 

процесі факультету післядипломної освіти. Визначені деякі рекомендації, які 
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забезпечують підвищення ефективності викладання основ вогневої 

підготовки, як складової бойової підготовки підрозділів та частин. 

З переліку вправ стрільб, що за своїм призначенням поділяються на 

вправи базового, спеціалізованого та бойового рівнів в статті розглянуті 

вправи базового рівня. До них відносяться: вправи початкових та навчальних 

стрільб. Вони призначені для набуття первинних навичок у виконанні 

вогневих завдань всіма способами по різних цілях за будь-яких умов. Саме зі 

зміною умов виконання вправ стрільби, зміною тактичної обстановки, на тлі 

якої проводяться заняття з вогневої підготовки, науково-педагогічні 

працівники кафедри тактики та загальновійськової підготовки впроваджують 

нові педагогічні прийоми та способи, які й приводять до підвищення 

ефективності викладання модулю «Вогнева підготовка». 

Мета доповіді є дослідити процес викладання вогневої підготовки на 

факультеті післядипломної освіти Військового інституту, а також окреслити 

методичні рекомендації, які забезпечують підвищення ефективності цього 

процесу в умовах сьогодення.  

Методичні рекомендації щодо викладання вогневої підготовки в 

доповіді умовно розділені на три групи: рекомендації щодо підготовки 

науково-педагогічних працівників; рекомендації щодо підготовки майбутніх 

громадян; рекомендації щодо підтримання міжпредметніх зв’язків під час 

викладання вогневої підготовки.  

В подальшому планується, за умов колегіального обговорення груп 

методичних рекомендацій на кафедрі тактики та загальновійськової 

підготовки факультету післядипломної освіти, удосконалити (розробити) 

спеціальні завдання (вправи) для покращення системи підготовки офіцерів 

запасу в напрямку вогневої підготовки. 

 

Казьмірук С.Д. (ВІКНУ) 

Бура Ю.С. (ВІКНУ) 

Близнюк Н.М. (ВІКНУ) 

 

Ефективне подолання існуючих проблем виявлення прихованої та 

недостовірної інформації: запровадження інноваційної системи 

спеціального озброення і військової техніки та технологій подвійного 

призначення 

Північноатлантична рада визнала Україну Партнером з розширеними 

можливостями в рамках ініціативи NATO з питань взаємодії, підтримки і 

поглиблення співпраці між державами-членами та партнерами Альянсу. 

Зокрема, керуючись системним розвитком Збройних Сил України щодо 

імплементації міжнародних стандартів NATO для досягнення відповідності 

сучасним технологіям і підвищення ефективності подолання технічних проблем 

озброєння і військової техніки та запровадження технологій подвійного 

призначення.  

Ці умови являються визначним чинником для розвитку та практичного 

застосування комп'ютерного поліграфа з метою виявлення прихованої і 
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недостовірної інформації при проведенні: службових розслідувань (перевірок); 

кадрового менеджменту; судової та антикорупційної експертизи тощо.  

Застосування комп’ютерного поліграфа згідно із сучасними нормативно-

правовими, функціональними і технічними вимогами зумовлено правовою 

основою державної політики у сферах національної безпеки і оборони, що 

становлять: Конституція України, закони України, міжнародні договори, інші 

нормативно-правові акти, що відповідають актуальним потребам і формату 

взаємодії з НАТО. 

Використання комп’ютерного поліграфа за міжнародними стандартами 

обумовлює ефективне вирішення технічних проблем озброєння і військової 

техніки та запровадження технології подвійного призначення для виявлення 

прихованої та недостовірної інформації, що потребує відповідного системного 

фінансування. Зокрема, набули активного розвитку системи, які вимірюють 

зміни в сітківці ока, щоб виявити приховану або недостовірну інформацію – це 

науково обґрунтовані технології, які допомагають захистити державу та 

цивільний сектор від корупції, злочинності та інших загроз. 

У проекті Закону України «Про поліграфологічну діяльність» значиться, 

що «поліграфологічна діяльність не потребує додаткових видатків з 

Державного бюджету України…». Проте одночасно з тим подальша реалізація 

законопроекту в майбутньому вимагатиме додаткових видатків, які мають 

бути передбачені в Державному бюджеті України.  

На сьогоднішній день вартість комп’ютерного поліграфа та додаткового 

технічного устаткування порядку 10000 доларів США. В свою чергу, такі 

державні органи як Національна поліція, НАБ України, ГУР МО України, 

Міністерство оборони України та інші державні установи вже використовують 

у своїй діяльності поліграфи, що підтверджується низкою прийнятих 

підзаконних нормативно-правових актів. Саме тому запровадження 

проведення психофізіологічного дослідження з використанням поліграфа не 

потребуватиме додаткових витрат на придбання поліграфів для ряду 

державних органів, в тому числі Міністерством оборони України та 

Збройними силами України безпосередньо. У разі виникнення необхідності 

придбання додаткової кількості поліграфів для державних органів України, 

видатки мають бути передбачені в Державному бюджеті, який планується на 

рік. 

Нажаль, сьогодні один із проектів Закону України «Про поліграфологічну 

діяльність» відкладено ВР України й направлено на доопрацювання. 

З урахуванням викладеного вище можна зробити висновки, що 

застосування комп’ютерного поліграфа за міжнародними стандартами 

дозволить: 1) Ефективно подолати існуючі проблеми виявлення прихованої та 

недостовірної інформації шляхом запровадження інноваційної системи 

спеціального озброєння і військової техніки та запровадження технологій 

подвійного призначення; 2) Застосування комп’ютерного поліграфа за 

стандартами NATO та ASTM International дозволить започаткувати нові 

методологічні засади щодо забезпечення складових національної безпеки; 3) 

Підвищити ефективність реалізації завдань за призначенням в системі NATO 
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при проведенні розслідування (перевірки), кадрового менеджменту, судової та 

антикорупційної експертизи тощо; 4) Отримувати необхідне фінансування 

освітньої діяльності та практичної складової в контексті запровадження 

комп’ютерного поліграфа за стандартами держав-членів НАТО; 5) 

Запровадити навчально-методичний комплекс для підготовки 

військовослужбовців, які залучені до проведення службових розслідувань 

(перевірок), кадрового менеджменту, судової та антикорупційної експертизи 

тощо. 

 

Карпенко А.О. (ВІКНУ) 

к.т.н. с.н.с. Охрамович М.М. (ВІКНУ) 

Шевченко В.В. (ВІКНУ) 

 

Засоби маскування в ході проведення бойових дій. Аерозольні завіси 

Відомо, що об’ємна бойова техніка – танки, літаки, кораблі мають 

інфрачервоне і теплове випромінювання, що робить їх беззахисними перед 

самонавідними ракетами та зброєю, що працює в тепловому діапазоні. 

Накопичений досвід довів, що використання маскування подібного роду 

в великій мірі знижує втрати людського ресурсу і техніки навіть в тих 

випадках, коли противник використовує високоточну зброю. За таких умов 

ведення бою роль аерозольних завіс багаторазово зростає. Для блокування 

інфрачервоного випромінювання достатньо підірвати гранату, наповнену 

бронзовою пудрою, поруч з об'єктом, який необхідно замаскувати. 

Застосування аерозольних засобів дозволяє розвіяти або поглинути 

інфрачервоне випромінювання, завдяки чому об'єкт стає невидимим для 

засобів теплового самонаведення. В той же час аерозольні засоби дозволяють 

приховати випромінюване об’єктом тепло, і таким чином, забезпечити собі 

захист від зброї, що працює в тепловому діапазоні.  

Також цей вид захисту забезпечує ефективне прикриття від 

радіолокаційного спостереження, керування вогнем противника і надання 

протидії розвідці з використанням інфрачервоної та лазерної техніки.  

Крім того, з метою зниження помітності використовуються і інші 

засоби, зокрема, екранування ходової частини і даху силового відділення, 

спецпокриття, яке знижує помітність в радіолокаційному діапазоні. 

В даний час в ході створення аерозольної завіси найчастіше 

використовуються частки металу, в основному бронзи, які є найбільш 

доступними. Але складність полягає в тому, що розміри металевих частинок 

неоднакові, що не дає можливості контролювати завісу. Крім цього, ці 

частинки довгий час залишаються в повітрі, що може стати причиною 

серйозних проблем зі здоров'ям солдатів, що знаходяться в зоні застосування 

завіси. 

Тому основне завдання, яке ставиться перед розробниками - це 

створення абсолютно нового виду аерозольної завіси, яка давала б можливість 

ефективно захищати війська і техніку, але при цьому була б безпечною для 

людського організму. 
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Сучасний бій ведеться із застосуванням передових технічних засобів 

розвідки та керування зброєю, що обумовлює необхідність об’єднання у 

систему заходів декількох видів бойового забезпечення, направлених на 

зменшення ефективності ведення противником розвідки та застосування 

високоточної зброї. 

З метою замаскованого наближення до кораблів противника доцільно 

розглядати створення комбінованої системи захисту на основі засобів 

розробленого і вдосконаленого комплексу, який застосовується у складі 

корабельних комплексів оптико-електронного придушення, та засобів 

аерозольного захисту.  

Аерозольне маскування, у комплексі з іншими заходами введення в 

оману, а в деяких випадках і самостійно, під час підготовки та у ході 

проведення операцій (бойових дій) надасть можливість: 

- здійснювати протидію засобам розвідки і наведення зброї противника 

(в тому числі ВТЗ) шляхом постановки об'єктових і площинних димових завіс 

і екранів, ефективних у видимому і інфрачервоному (ІЧ) діапазоні спектра 

електромагнітного випромінювання; 

- здійснювати протидію вражаючому впливу світлового 

випромінювання ядерного вибуху шляхом постановки площинних димових 

завіс, ефективних у видимому діапазоні спектра електромагнітного 

випромінювання. 

 

к.фіз.-мат.н. Кисіль Т.М. (ХмНУ) 

к.т.н. Кльоц Ю.П. (ХмНУ)) 

Бондаренко Т.В. (ВІТІ) 

Шаховал Є.С. (ХмНУ) 

 

Проблеми розпізнавання кінцевих пристроїв корпоративної мережі за 

принципом свій/чужий 

Побудова корпоративних телекомунікаційних мереж ґрунтується на 

загальних принципах побудови сегментів фізичного канального й мережевого 

рівнів. Кількість рівнів структуризації в мережі є пропорційним до масштабу 

самої мережі.  

Мережева безпека складається з положень і політики, прийнятої 

адміністратором мережі, щоб запобігти і контролювати несанкціонований 

доступ, неправильне використання, зміни або відмови в комп'ютерній мережі 

та мережі доступних ресурсів. Найбільш поширений і простий спосіб захисту 

мережевих ресурсів є присвоєння їм унікального імені та відповідного 

паролю. 

Безпечний доступ для всіх типів клієнтів із використанням різноманітних 

механізмів доступу грає важливу роль для забезпечення доступу користувачів 

до потрібних даних, незалежно від їх місцезнаходження та використовуваних 

пристроїв. 
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Важливим етапом захисту комп’ютерної мережі є її захист по периметру, 

тобто мережа повинна ідентифікувати всі свої кінцеві пристрої, як дротові так 

і бездротові.  

Існує два основних варіанти налаштування бездротової мережі:  

– Ad-hoc - передача безпосередньо між пристроями;  

– Hot-spot - передача здійснюється через точку доступу;  

В Hot-spot мережах присутня точка доступу, за допомогою якої 

відбувається не тільки взаємодія всередині мережі, але і доступ до зовнішніх 

мереж. Hot-spot представляє найбільший інтерес з точки зору захисту 

інформації, бо зламавши точку доступу, зловмисник може отримати 

інформацію не тільки зі станцій, розміщених в даній бездротовій мережі.  

Одним із методів обмеження доступу до мережі є фільтрація MAC-

адреси: Фільтрацію можна здійснювати трьома способами:  

– Точка доступу дозволяє отримати доступ станціям з будь-якою MAC-

адресою;  

– Точка доступу дозволяє отримати доступ тільки станціям, чиї MAC-

адреси знаходяться в довірчому списку. 

Найбільш надійним з точки зору безпеки є другий варіант, хоча він не 

розрахований на підміну MAC-адреси, що легко здійснити зловмисникові. 

 Список використаних джерел: 

1. Воробієнко П. П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : 

Підручник / П.П. Воробієнко, Л.А. Нікітюк, П.І. Резніченко. – К.: САММІТ-

Книга, 2010. – 708 с.: іл. 

 

д.т.н., с.н.с. Комарова Л.О. (ОНАЗ) 

к.т.н. Кльоц Ю.П. (ХмНУ) 

Брітов О.В. (ХмНУ) 

Нагребецький О.В.  (ХмНУ) 

Шаховал Є.С. (ХмНУ) 

 

Тестування обладнання корпоративної мережі 

Корпоративні мережі є подальшим етапом розвитку локальних мереж, 

однак специфіка їх побудови та використання значно відрізняються як від 

локальних так і від глобальних чи регіональних мереж. Вони 

характеризуються обмеженим розміром, як локальні мережі та розподілом на 

підмережі, як глобальні чи регіональні мережі. 

Оскільки до корпоративних мереж висуваються більш жорсткі вимоги до 

обсягів даних, що передаються мережею, захисту цих даних та надійності 

інфраструктури, важливим етапом підтримання функціонування 

корпоративної мережі є тестування обладнання, на базі якого збудована 

мережа. 

Процес тестування мережевого обладнання в загальному використовує 

стек протоколів TCP/IP та складається з двох етапів. Перший – встановлення 

типів обладнання та зв’язків між ними (Neighbor Discovery Protocol). Другий – 

безпосередньо тестування мережевого обладнання. Для корпоративної мережі 
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характерно наявність проекту мережі та відсутність хаотично встановленого 

обладнання. Навпаки наявність активного мережевого обладнання, що не 

встановлено у відповідності до проекту є ознакою втручання в роботу мережі 

та повинно виявлятись на етапі тестування мережі. 

При побудові тестів для перевірки справності та коректності 

налаштування обладнання корпоративної мережі необхідно вирішити 

наступні задачі: 

1. Перевірка доступності активного вузла комутації. 

2. Перевірка доступності вузла маршрутизації. 

3. Перевірка доступності інших вузлів сегменту підмережі. 

4. Перевірка доступності вузлів інших сегментів мережі. 

5. Пошук стороннього обладнання в межах сегменту. 

6. Перевірка доступності заборонених для доступу сегментів мережі. 

Виконання цих задач необхідно проводити шляхом передачі пакетів 

TCP/IP вузлам мережі. Отримання чи не отримання переданих даних, а також 

використання протоколу  NDP для пошуку сусідніх вузлів дозволить провести 

тестування обладнання, що в освою чергу дозволить зробити висновок про 

справність чи несправність обладнання та відповідність реальної топології 

мережі проектованій. 

Список використаних джерел: 

1. Jason Edelman Network Programmability and Automation: Skills for the Next-

Generation Network Engineer / Jason Edelman, Scott Lowe, Matt Oswalt. – 

O'Reilly Media; 1st Edition (March, 2018). – 584p. 

 

                           Корчак Ю.О.(ВІКНУ) 

                                                        Гритчук М.Д. (УЗО та МТЗ СП КСП)) 

                     Ковба М.В.(НАСВ) 

 

Інженерне забезпечення – один із видів оперативного (бойового) 

забезпечення АТО (ООС) 

Досвід попередніх війн, динамічні зміни в способах ведення бойових дій 

у ході збройного конфлікту на сході країни, висувають нові, більш високі 

вимоги до виконання завдань інженерного забезпечення, розширюють їх 

зміст, вимагають удосконалення способів і прийомів їх виконання. 

Успішне виконання бойових завдань частинами і підрозділами 

Збройних Сил не можливе без всебічного забезпечення, тим більше без такого 

важливого виду бойового забезпечення, як інженерне, що організовується з 

метою своєчасного та прихованого розгортання військ (сил), проведення ними 

маневру, створення необхідних умов для успішного виконання поставлених 

завдань, підвищення рівня захисту військ (сил) та об’єктів від засобів 

ураження противника, завдання противнику втрат та ускладнення його дій.  

 За період проведення АТО (ООС) основні зусилля з інженерного 

забезпечення були зосереджені на виконанні завдань інженерного 

забезпечення ізоляції кризового району на сході України, забезпеченні 

підготовки та ведення бойових дій, а саме: фортифікаційному обладнанні 
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базових таборів, блокпостів, ротних опорних пунктів, командних пунктів; 

влаштуванні і утриманні системи інженерних загороджень, базових таборів, 

блокпостів, ротних опорних пунктів, командних пунктів; подоланні 

загороджень і руйнувань та влаштування переходів через перешкоди; 

розмінування місцевості і об’єктів; маскуванні військ (сил) і об’єктів; 

добуванні і очищенні води та обладнання пунктів водопостачання; 

протимінному захисті в районах виконання завдань та під час супроводження 

колон на маршрутах руху військ; забезпеченні військ (сил) озброєнням, 

військовою технікою, інженерним майном та інженерними боєприпасами. 

Досвід виконання завдань інженерного забезпечення під час проведення 

АТО (ООС) на території Донецької та Луганської областей показав, що 

наявними силами та засобами інженерних військ неможливо було в повному 

обсязі виконувати завдання інженерного забезпечення бою. До виконання цих 

завдань були залучені інженерні підрозділи зі складу інженерних та 

загальновійськових частин, силами яких у ході проведення АТО (ООС) на 

сході України виконувалось: 

➢ З початком інтенсивних бойових дій інженерні підрозділи виконували 

завдання інженерного забезпечення щодо: утримання об’єктів, підготовлених 

до руйнування; обладнання переправ через водні перешкоди за допомогою 

комплектів ТММ та ланок парку ПМП для забезпечення мобільності своїх 

військ (сил); забезпечення протимінного захисту техніки під час руху в 

колонах; розмінування місцевості (об’єктів), виявлення, знешкодження та 

знищення саморобних вибухових пристроїв; утримання рухомих загонів 

загородження та їх підготовка до застосування за призначенням; забезпечення 

ЗІО підрозділів, які виконують завдання за призначенням; ремонт та 

обслуговування ОВТ в ОТУ. 

➢ Після оголошення режиму “перемир’я“ виконуються завдання: 

нарощування системи інженерних загороджень в районах розміщення 

підрозділів ЗС України та між опорними пунктами на лінії зіткнення; утримання 

об’єктів, підготовлених до руйнування; удосконалення фортифікаційного 

обладнання позицій розміщення підрозділів ЗС України, проведення заходів з 

маскування; забезпечення протимінного захисту техніки під час руху в 

колонах; 

утримання рухомих загонів загородження та їх підготовка до застосування за 

призначенням; забезпечення ЗІО підрозділів, які виконують завдання за 

призначенням; ремонт та обслуговування ОВТ. 

У локальних війнах і збройних конфліктах противником широко й 

ефективно застосовувались та застосовуються різноманітні вибухові пристрої. 

Не є винятком і “доля” України.  

Незважаючи на те, що сьогодні ХХI століття, приносить великий 

відсоток втрат та актуально болючим питанням продовжує залишатись мінна 

війна.  

Після початку АТО (ООС) на сході країни Збройні Сили України та інші 

силові структури зіткнулися з проблемою застосування вибухових речовин і 

вибухових пристроїв. Окремим питанням доцільно зауважити застосування 
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незаконними збройними формуваннями саморобних вибухових пристроїв та 

інженерних боєприпасів, які не перебувають на озброєнні в Збройних Силах 

України. Аналіз проведених заходів свідчить про те, що передусім мінуванню 

підлягають об’єкти дорожньої інфраструктури, підходи до блокпостів та 

покинуті блокпости. Для мінування застосовуються як міни промислового 

виробництва, так і саморобні вибухові пристрої, де відмічається високий 

професіоналізм тих, хто встановлював такі міни-пастки та вибухові пристрої, 

так як цивільні особи не можуть мати таких навиків для реалізації подібного 

мінування. 

 Слід зауважити, що підрозділи механізованих (танкових) військових 

частин, родів військ, спеціальних військ та тилу виконують завдання 

інженерного забезпечення самостійно, відповідно до вимог Бойового статуту 

механізованих і танкових військ СВ ЗСУ. Для виконання завдань інженерного 

забезпечення вони використовують збірні конструкції інженерних споруд, 

інженерне майно та будівельні матеріали, інженерні боєприпаси, засоби 

маскування, навісне (вбудоване) обладнання, мінні трали. В той час як 

інженерні війська виконують найбільш складні завдання інженерного 

забезпечення, які вимагають спеціальної підготовки особового складу, 

особливо при розмінуванні місцевості (об’єктів), виявлення, знешкодження та 

знищення саморобних вибухових пристроїв. Тому "насищенна" війна на сході 

країни водночас спонукає нас серйозно задуматись над завданням подальшого 

оснащення Збройних Сил України модернізованим і новим озброєнням та 

військовою технікою з урахуванням потреб щодо майбутнього розвитку 

перспективних роботизованих систем дистанційного розмінування для 

безпечного зачищення території нашої країни від вибухонебезпечних 

предметів. 

 

к.т.н., доц. Красильников С.Р. (ХмНУ) 

 

Коригування змісту навчальної дисципліни «комп’ютерний практикум» 

в умовах пандемії COVID-19 

В умовах епідеміологічної ситуації, пов’язаною з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19), що триває в Україні з лютого 2019, 

заклади вищої освіти вимушені організовувати освітній процес на базі 

використання дистанційних технологій. Попри певні недоліки, основними 

перевагами дистанційної форми навчання є можливість встановлення 

постійної інтерактивної взаємодії учасників освітнього процесу та 

акцентування уваги на самостійну роботу здобувачів вищої освіти з освоєння 

навчального матеріалу. 

Особливо актуальною постає питання формування комп’ютерної 

компетентності майбутніх педагогів, у т.ч. бакалаврів професійної освіти, які 

набувають кваліфікації як в освітній сфері так і галузі спеціалізації.  

Мета дисципліни «Комп’ютерний практикум» полягає у формуванні 

навичок майбутнього педагога щодо використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій та спеціалізованого програмного забезпечення для 
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вирішення професійних завдань, відповідно до спеціалізації. Відтак, 

дисципліна містить три розділи «Робота із програмами MS Office», 

«Можливості додатків Інтернет та технології їх створення» та «Редактори 

векторної та растрової графіки». Зміст першого розділу навчальної 

дисципліни містить загальну характеристику пакету прикладних програм 

Microsoft Office і охоплює роботу у програмах Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft Access. Другий розділ дисципліни складається з основних 

відомостей про комп'ютерні мережі, глобальну мережу Інтернет та її  сервіси, 

мову HTML, використання каскадних таблиць стилів, мови сценарії 

JAVASCRIPT, мови PHP тощо. У третьому розділі розглядаються основні 

правила виконання креслень та зображень, складального креслення, робочих 

креслень деталей, планів дільниць та цехів, а також методика виконання 

креслень в системі КОМПАС – 3D. 

В умовах поширення коронавірусної хвороби виникла нагальна потреба 

коригування змісту та способів організації самостійної роботи студентів. Так, 

частина навчального матеріалу першого та другого розділів, що присвячений 

вивченню пакету прикладних програм, рекомендовано вивчати за допомогою 

он-лайн курсів, розміщених розміщені на платформах Prometheus, Сoursera, 

edX, Udemy. Зокрема, при вивчені розділів «Веб-технології» та «Робота із 

програмами MS Office»  актуальним є використання он-лайн курсів 

Prometheus «Основи Web UI розробки» та «Word та Excel: інструменти і 

лайфхаки».  

 

к.т.н. Кубявка М.Б. (ВІКНУ) 

Лалетін С.П. (ВІКНУ) 

 

Проблемні питання застосування сил (військ) ВМС в умовах гібридних 

дій противника на морі та особливості морської операції з протидії  

гібридному впливу 

 

“Україна була, є і буде морською державою” 

П.Порошенко, Президент України,  

24 серпня 2014 року 

 

Флот завжди був болючою темою для незалежної України. Якщо до 2014 

року армія фінансувалась за залишковим принципом, то флот фінансувався за 

залишковим принципом в армії. Це призвело до того, що на момент початку 

"кримської кризи" 2014 року ВМС України мали застарілі човни, які навряд 

чи змогли б вести серйозні бойові дії на морі. З анексією  Криму Україна 

втратила більшу частину своїх Військово-Морських Сил, зокрема, 75% 

особового складу, 70% кораблів та ключову інфраструктуру. Агресор захопив 

та активно використовує населення та територію півострова, значну частину 

суверенних вод та об’єктів економіки України. 

Будівництвом Керченського мосту Російська Федерація суттєво 

обмежила прохід суден та продовжує перешкоджати судноплавству в 
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Азовському морі, маючи за мету зруйнувати українську економіку та 

викликати соціальне напруження серед населення регіону. 

Значно нарощено російське військове угруповання в Криму. Морський 

напрямок став найбільш уразливим для оборони України. Агресивні амбіції 

Російської Федерації продовжать у майбутньому бути загрозою для України 

на морі. 

Система національної безпеки України має реагувати на ці виклики, 

чітко організувати взаємодію між силами оборони і безпеки України для 

захисту національних інтересів на морі.  

Наразі 2019 рік мав стати проривним для Збройних сил України в плані 

прийняття на озброєння нових видів зброї та техніки. Зокрема, за тодішніми 

даними РНБО, у 2019 році планувалося завершити ряд пріоритетних проектів 

щодо створення ракетної і ракетно-реактивного зброї, а також підтримка 

перспективних розробок та виробництва озброєння і військової техніки. 

Найбільш очікуваними були комплекси крилатих ракет "Нептун", реактивні 

системи "Вільха" і ракетні катери "Лань". 

Найбільші шанси надійти на озброєння в ЗСУ були у "Вільхи", яка ще у 

квітні 2018 року пройшла завершальне вогневе випробування і отримала 

добро на серійне виробництво, а у жовтні 2018 року прийнятий на озброєння 

ЗСУ. Надходження комплексу до українського війська очікувалося у середині 

2019 року.  

Цікава ситуація з ракетними катерами "Лань", які мали виготовлятись 

спеціально під крилаті ракети "Нептун". 

Даний ракетний катер призначений для патрулювання, здійснення 

конвоювання та у разі потреби знищення бойових кораблів, транспортів і 

десантних засобів противника як самостійно, так і у взаємодії з ударними 

силами флоту. 

Згідно затвердженої у 2015 році перспективної структури, до 2020 року 

планувалось ввести до складу ВМС України три ракетних катери типу "Лань" 

(по одному у 2018-му, 2019-му і 2020-му роках). Згодом цей графік 

скоригували і виготовлення та спуск на воду першого катера очікувалось не 

раніше 2019 року. 

Однак, станом на початок листопада 2019 року жодних анонсів про 

спуск на воду першої "Лані" немає, а деякі ЗМІ з посиланням на анонімне 

джерело в ВМСУ повідомляють, що Військово-морські сили України 

отримають нові ракетні катери для українського флоту "Лань" аж у 2021 році. 

На сьогоднішній день проект призупинено, а ВМС України отримують 

патрульні катери типу «Айленд» американського виробництва. 

Таким чином замість очікуваного прориву ми спостерігаємо якщо не 

відкат назад, то буксування на місці. Бо як інакше назвати ситуацію, коли 

провідні стратегічні проекти оборонного значення поставлені "на паузу", а 

поточні потреби армії не забезпечуються через відсутність замовлень, що 

спричинене відсутністю належного фінансування? І все це на 6-му році війни. 

Черговим ударом по обороноздатності країни стало недофінансування 

Павлоградського хімічного заводу (ПХЗ), який виробляє, переробляє і 
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утилізує ракетне паливо. Вже звільнено частину працівників. Зупинка заводу 

буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет 

"Вільха". 

Однак у пресслужбі МО нагадали, що 18 лютого 2020 року Радою 

національної безпеки і оборони України було схвалено державне оборонне 

замовлення на 2020 рік (ДОЗ), яким в інтересах Міноборони та на підставі 

потреб, визначених Генштабом ЗСУ, передбачено заходи на загальну суму 

21,25 млрд гривень. Серед визначених у ДОЗ-2020 пріоритетів: Військово-

Морські Сили - розроблення і постачання протикорабельного ракетного 

комплексу “Нептун”, модернізація фрегата “Гетьман Сагайдачний”, катерів 

типу “Айленд”, постачання вертольотів, бойових броньованих машин, 

відновлення державної цільової програми “Корвет”... 

Зважаючи на вищевикладене, позитивним лишається факт наявності 

Стратегії ВМС ЗС України 2035. Але, як видно, станом на сьогодні 

виконується вона досить вибірково. Щоправда, тут варто зауважити, що до 

2025 року (кінець першого етапу реалізації Стратегії) ще є час і все ще можна 

виправити та надолужити. Щоправда, рухаємось ми протягом останнього року 

трохи не у той бік… 

Особисто вважаю, що весь наш "москітний флот" навіть з кількома 

десятками катерів типу "Гюрза", ОСЕА чи “Айленд” не здатний захистити 

Україну з моря без зброї, яку по-справжньому буде боятись ворог, і у першу 

чергу, - Росія. Наразі такою зброєю, на теперішній час, може стати лише 

"Нептун". Без такої зброї наші доблесні бронекатери не можуть ані дати 

повноцінний бій кораблям противника, ані утекти від них. 

Та що там казати - Росія почувається повним господарем на Азові і у 

північній частині Чорного моря, викачує наші газові родовища, перешкоджає 

рибальству та торгівлі, тоді як ми навіть унітази на своїх кораблях захистити 

не можемо.  

Гібридна війна російської Федерації несе загрозу українському 

суспільству через свою непередбачуваність та використання його в якості 

об’єкта й, одночасно, інструменту агресії. Причетний до її ведення 

централізований державний механізм РФ активно грає на слабких місцях у 

системі безпеки України, яка потребує подальшого вдосконалення. 

Тому наразі у цьому питанні, як і в багатьох інших у країні, нічого не 

зрозуміло.  

Зрозуміло лише одне: проблемним питанням номер один застосування 

сил (військ) ВМС в умовах гібридних дій противника на морі, є побудова 

власного протикорабельного ракетного комплексу, а створення необхідного 

складу сил і засобів для забезпечення ефективного виконання завдань за 

видами військово-морської діяльності в Азовському та Чорному морях у 

мирний час та особливий період, у тому числі кораблів (катерів) з ракетною 

зброєю, багатоцільових малорозмірних надводних платформ, у тому числі 

безекіпажних, а також спеціалізованих катерів (суден) за видами 

забезпечення, пілотованих та безпілотних літальних апаратів, іншого 
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озброєння і військової (спеціальної) техніки, необхідних для виконання 

вказаних завдань було і є критично важливим для України. 
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року № 2469-VIII (зі змінами) 

2. Стратегія національної безпеки, затверджена Указом Президента 

України від 26 травня 2015 року №287/2015. 

3. Морська доктрина України на період до 2035 року, затверджена 

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1108. 
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– № 5. – С.20–23 
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Проблеми інформаційної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних 

мережах 

Створення моделей і алгоритмів поширення загрози забороненої 

інформації - одна з ключових завдань в даному напрямку. При її вирішенні 

виникають проблеми, пов'язані з властивостями даної 

інформаційно-телекомунікаційної системи, а саме: 

1. Відсутність перевірки достовірності даних про вузол системи. Дуже 

часто абоненти інформаційно-телекомунікаційних мереж (ІТКМ) вказують 

недостовірну інформацію про себе. 

2. Закритість системи. Структура і інформація про управління системою 

є конфіденційною інформацією. 

3. Проблема збору інформації. Неможливо отримати повну інформацію 

про топології ІТКМ. Існує можливість для звичайного абонента збору 

інформації про структуру мережі (функції API), але ця можливість має багато 

обмежень (налаштування приватності, часовий інтервал). 

Нас цікавить тільки обмін повідомленнями між абонентами, тому 

концептуальна математична модель інформаційної взаємодії представляється 

графом, вузлами якого є абоненти, а ребрами - зв'язки між ними. Перерахуємо 

властивості графа, принципові для дослідження: 

1. Велика розмірність. Система містить мільйони елементів. 

2. Гетерогенність. У графі, який відображає взаємозв'язок елементів в 

системі, вершини мають різну кількість прилеглих ребер. 

https://www.depo.ua/ukr/war/vikonuvati-ne-mozhna-zminiti-shcho-ne-tak-zi-strategieyu-viyskovo-morskikh-sil-ukraini-2035-201911221067506
https://www.depo.ua/ukr/war/vikonuvati-ne-mozhna-zminiti-shcho-ne-tak-zi-strategieyu-viyskovo-morskikh-sil-ukraini-2035-201911221067506
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3. Динаміка зв'язків. В системі протягом часу відбуваються зміни зв'язків. 

4. Динаміка вузлів. Протягом часу змінюється кількість вузлів (елементів) 

системи. 

5. Наявність груп вузлів, що мають велику кількість зв'язків всередині і 

невелику - між групами.  

Граф, який представляє систему, володіє певною кластеризацією. Для 

таких систем характерно, що два вузли, які мають зв'язки до якого-небудь 

вузла, часто також мають зв'язок між собою. 

Найбільш ефективне прогнозування поширення загрози 

забороненої інформації здійснюється за допомогою моделювання даного 

процесу. Таким чином, ми приходимо до задачі моделювання ІТКМ за 

допомогою їх математичної моделі (графів). 

Список використаних джерел: 

1. Биячуев, Т.А. Безопасность корпоративных сетей [Текст]: учеб. 

пособие / Т.А. Биячуев; под ред. Осовецкого Л.Г. - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2016. 

- 161 с. 
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Сейсмоакустичний моніторинг техногенних та військових об’єктів 

Актуальним питанням є пошук шляхів використання сейсмоакустичних 

засобів для моніторингу подій на Сході України. Також промислові вибухи та 

вибухи на потенційно небезпечних об’єктах, землетруси з епіцентрами на 

території України та суміжних держав свідчать про необхідність оперативного 

визначення факту сейсмічної події, оцінювання її параметрів та можливих 

наслідків з метою своєчасного надання інформації для проведення 

відповідних заходів. 

Модернізація сейсмічних та акустичних засобів спостереження, передачі 

та обробки вимірювальних даних, перехід на цифрову обробку інформації 

дозволяють перейти на якісно новий рівень моніторингу сейсмічної та 

акустичної обстановки. Однак методологічні підходи, що використовуються 

для обробки вимірювальних даних, потребують суттєвого удосконалення для 

розширення можливостей мережі сейсмічних та акустичних спостережень 

щодо вирішення поставлених завдань. Таким чином, задача розробки нових та 

удосконалення існуючих методів виявлення сейсмічних та акустичних сигналів 

є актуальною. Питанням сейсмічного моніторингу присвячена низка робіт, як 

фундаментальних так і дослідницьких, однак більшість запропонованих 

підходів спрямовані на вирішення окремих проблем, вимагають значних 

обчислювальних витрат та використовуються у постоперативному режимі часу. 

На даний час основна тенденція виявлення сейсмічної події в автоматичному 

режимі полягає у використанні відносно простих процедур обробки 

вимірювальних даних, які дозволяють оперативно здійснювати аналіз даних , 

але при цьому збільшується щільність мережі сейсмічних спостережень. 
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Територіальна обмеженість мережі сейсмічних спостережень зумовлює 

необхідність розробки методологічних засад вирішення завдань сейсмічного 

моніторингу окремим пунктом спостереження. Тому виникає необхідність 

провести аналіз існуючих методів виявлення сейсмічних сигналів з метою 

визначення пріоритетних напрямків досліджень та надання рекомендацій щодо 

удосконалення існуючих та розробки нових методів виявлення сейсмічних 

сигналів, ідентифікації їх складових, визначення місцеположення осередку 

сейсмічної події та оцінки її параметрів. 

Вирішення завдань сейсмічного моніторингу складається з наступних 

етапів: виявлення сейсмічного сигналу, ідентифікація складових сейсмічного 

запису (встановлення типів сейсмічних хвиль), локація осередку сейсмічної 

події, оцінка параметрів сейсмічного джерела. При однопозиційних 

спостереженнях останні два етапи вирішуються за умови впевненого вирішення 

задачі виявлення та визначення основних складових сейсмічного запису.  

 

Лукіянчук А.А. (ВІКНУ) 

к.т.н., доц. Савков П.А. (ВІКНУ) 

д.фіз.-мат.н. Мостовий В.С. (НАН України) 

 

Оцінка інформаційних параметрів сейсмоакустичних сигналів 

В сучасних умовах необхідно створювати автоматизовані системи 

моніторингу виявлення та ідентифікації джерел вибухів, з метою отримання 

інформації та прийняття рішення про їх характер. Для вирішення цих завдань 

необхідно створювати математичні моделі і алгоритми виявлення та 

ідентифікації небезпечних техногенних та військових об’єктів.  

При виборі математичної моделі необхідно вибрати простір 

інформативних ознак, таким чином, щоб знизити ймовірність помилок двох 

родів. Вибір моделі, так само обумовлюється можливістю її застосування в 

потоці сигналів, що генеруються серією небезпечних техногенних та 

військових об’єктів. Для виявлення та ідентифікації джерела небезпечних 

техногенних та військових об’єктів необхідно вибрати простір інформативних 

ознак, що характеризує джерело небезпечних техногенних та військових 

об’єктів. В рамках обраного простору інформативних ознак побудувати 

математичну модель. За допомогою цієї моделі відобразити зареєстрований 

об’єкт в вибраний простір інформативних ознак, побудувати критерій 

прийняття рішень про приналежність джерела небезпечних техногенних та 

військових об’єктів до заздалегідь визначеного безлічі джерел. Таким чином, 

класифікувавши джерело небезпечних техногенних та військових об’єктів. 

Безумовно, при побудові математичної моделі ідентифікації джерела 

небезпечних техногенних та військових об’єктів, навіть при вивченні 

одиночного джерела, необхідно враховувати той факт, що система повинна 

працювати з потоком сигналів, що генеруються безліччю різних джерел. 

Фізично змістовну цінність мають перш за все значення частот і 

логарифмічного декремента об'єкта дослідження. Особливо важливі останні, 

оскільки дають уявлення про добротності системи, її здатності накопичувати і 
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утримувати на час енергію зовнішніх збурень. Висока добротність (малий 

декремент) на деяких частотах в моделі характеризує особливу чутливість 

об'єкта до зовнішніх збурень на цих частотах. Наприклад, динамічні зміни 

декремента в сторону зменшення - це ознака готовності об'єкта до руйнування 

від слабкого зовнішнього впливу. Кількість циклів обчислень має бути досить 

великим для впевненості в правильності результату, що стає скрутним при 

великій розмірності моделі. Або потрібно володіти хорошими апріорними 

уявленнями про очікуваний результат. 

 

 

д.т.н., доц. Молодецька К.В. (ХмНУ) 

к.т.н., доц. Чорненький В.І. (ХмНУ) 

Берназ А.А.(УВК, Ванкувер) 

Мілер В.М. (ХмНУ) 

 

Методи проектування захищенних вебдодатків 

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, 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. 

Найперспективнішим на даний момент розробки веб-додатка є метод 

розробки, заснований на парадигмі «Модель-Представлення-Контролер». 

Однак цей метод не позбавлений недоліків, найістотнішим з яких є відсутність 

методів структурного синтезу програмного коду рівня моделей, рівня 

представлення і рівня контролерів. 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. 

Для усунення розглянутих недоліків пропонується модель архітектури 

веб – додатка  і метод структурного синтезу архітектури, а також вихідного 

коду рівня моделей, рівня представлення і рівня контролерів. Синтез 

здійснюється методом угрупування сутностей предметної області. Сутності 



50 

 

веб-додатка необхідно представити спеціальними класами - моделями. 

Сукупність моделей становить шар доступу до даних. У запропонованому 

методі модельний шар охоплює меншу множину функцій, що реалізовуються, 

ніж модельний шар в існуючій архітектурі «Модель-Представлення-

Контролер» за рахунок введення сервісного шару. 

 

Москалик Д.Д. (НІСД) 

 

Використання досвіду бойових дій в Нагірному Карабасі  восени 2020 в 

контексті співпраці України та Туреччини у сфері військово-

промислового комплексу 

 Бойові дії в районі Нагірного Карабаху між силами Азербайджану та 

Вірменії продемонстрували надзвичайні можливості безпілотників у сучасній 

війні. Саме їх використання дозволило Збройним силам Азербайжану не лише 

помітно просунутися в ході організованого ними наступу, але й знищити 

значну частину техніки Збройних сил Вірменії та невизнаної Нагірно-

Карабахської республіки. Особливо в бойових діях відзначилися турецькі 

безпілотники ТВ2 “Байрактар” та ізраїльські керовані баражируючі 

боєприпаси “Хароп”. Значна перевага “Байрактара” у своєму класі в тому, що 

він має найбільшу тривалість польоту, близько 24 годин. Це дуже зручно для 

розвідувально-ударного апарату. Відповідно, якщо безпілотник не завдає 

удар, він наводить на ціль артилерію, РСЗО та ракетні комплекси, що 

складають основу вогневої потужності Сухопутни військ.  

 Саме завдяки активному та вмілому використанню БПЛА 

азербайджанським силам вже в перші 24 дні бойових дій, у вересні-жовтні 

2020, вдалося підбити та знищити наступну техніку противника: 114 танків, 

43 БМП та БТР, 141 одиницю артилерії та РСЗО, 42 одиниці зенітно-ракетних 

комплексів та радарних установок, 242 одиниці автомобільної техніки. Крім 

того було знищено 44 склади та командних центри. Таким чином саме БПЛА 

стали основним засобом нанесення втрат противнику з боку 

азербайджанських сил. Крім того, БПЛА мають відносно короткий строк 

підготовки операторів. 

 Попри те, що БПЛА значно поступалися в плані вогневої потужності 

звичаним засобам Сухопутних військ, їм вдалося компенсувати це з рахунок 

надзвичайної хірургічної точності нанесення ударів. Цьому сприяло 

використанні високоточного озброєння безпілотників. Окрім техніки БПЛА 

також вдалося нанести значні втрати живій силі противника, а також провести 

вдалу атаку навіть на окремий службовий автомобіль міністра оборони 

Нагірного Карабаху. Таким чином надзвичайна ефективність БПЛА в рамках 

даної кампанії показує нам можливості використання даних зразків техніки як 

в рамках загальновійськового бою, в так і в ході спеціальних операцій та 

диверсій, спрямованих проти окремих представників командування та об'єктів 

противника. 

 Надзвичайну цінність досвід даної кампанії представляє для України, 

оскільки він, по перше, демонструє успішні заходи з деокупації тимчасово 
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окупованих територій, які обороняють значні сили противника. По-друге ми 

побачили, що ефективно використовувати подібні засоби може навіть армія 

середніх можливостей. Відповідно досвід даної військової кампанії має 

уважно вивчатися, а відповідна техніка, середні БПЛА та баражируючі 

боєприпаси, має бути використана Збройними силам України для деокупації 

територій. 

к.т.н., доц. Муляр І.В. (ХмНУ) 

к.т.н., с.н.с. Мірошніченко О.В. (ВІКНУ) 

к.т.н., доц. Якименко І.З. (ТНЕУ) 

Соколюк Я.В. (ХмНУ) 

 

Інструментарій для раннього виявлення розподілених атак 

DDoS-атака - абревіатура від англійського Distributed Denial of Service, 

розподілена атака, спрямована на відмову в обслуговуванні. Атаки такого 

типу можуть швидко виснажити мережеві ресурси або потужності сервера, що 

призведе до неможливості отримати доступ до ресурсу і викличе серію 

негативних наслідків: втрачений прибуток, неможливість скористатися 

послугами і зробити різні транзакції і т.д. У DDoS-атаці в ролі атакуючого 

виступає так звана бот-мережа, або зомбі-мережа. Зомбі-мережа може 

налічувати від декількох десятків до тисяч хостів. Зазвичай це нейтральні 

комп'ютери, які в силу якихось причин (відсутність файрволу, застарілі бази 

антивіруса і т.д.) були заражені, шкідливими програмами. Програми, 

працюючи у фоновому режимі, безперервно посилають запити на сервер що 

атакується, виводячи його таким чином з ладу. На даний момент не існує 

якогось універсального засобу для протидії DDoS-атакам. Навіть такі великі 

компанії, як Microsoft, eBay, Amazon, Yahoo, страждають від DDoS-атак і не 

завжди можуть з ними впоратися. 

Засоби протидії, спеціалізовані саме на забезпечення безпеки невеликих 

і середніх ресурсів, отримали менший розвиток через переважання в 

минулому саме великих атак. І в даний час відстають від еволюції самих 

DDoS-атак. 

Метою дослідження є створення актуальною методу та інструментарію 

для раннього виявлення розподілених атак, спрямованих на відмову в 

обслуговуванні, і подальшого виявлення шкідливого трафіку на стороні 

ресурсу, що атакується і його блокування власними силами.  

Для досягнення зазначеної мети в дипломній роботі поставлено і 

вирішено такі завдання:  

1. Проведено моніторинг сучасних DDoS-атак. Виявлено тенденцію до 

розвитку атак середньої і малої потужності, спрямованих на регіональні 

ресурси. 

2. Розглянуто засоби протидії атакам невеликої потужності.  

3. Досліджено особливості DDoS-атак регіонального рівня. Вироблені 

вимоги до методики та засобу з виявлення атак і подальшої їм протидії.  

4. Вирішено завдання по створенню методу і програмного комплексу по 

виявленню DDoS-атак і шкідливих запитів.  
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к.військ.н., ст.досл. Нікіфоров М.М. (ВІКНУ) 

к.т.н., доц. Пампуха І.В. (ВІКНУ) 

д.фіз.-мат.н., проф. Ільченко В.В. (КНУ імені Тараса Шевченка) 

Корчак Ю.О. (ВІКНУ) 

 

Аналіз сейсмоакустичних методів ведення дистанційної розвідки 

На даний час основна тенденція виявлення сейсмічної події в 

автоматичному режимі полягає у використанні відносно простих процедур 

обробки вимірювальних даних, які дозволяють оперативне здійснювати аналіз 

даних, але при цьому збільшується щільність мережі сейсмічних 

спостережень. Територіальна обмеженість мережі сейсмічних спостережень 

зумовлює необхідність розробки методологічних засад вирішення завдань 

сейсмічного моніторингу окремим пунктом спостереження. Тому виникає 

необхідність провести аналіз існуючих методів виявлення сейсмічних 

сигналів з метою визначення пріоритетних напрямків досліджень та надання 

рекомендацій щодо удосконалення існуючих та розробки нових методів 

виявлення сейсмічних сигналів, ідентифікації їх складових, визначення 

місцеположення осередку сейсмічної події та оцінки її параметрів. 

Вирішення завдань сейсмічного моніторингу складається з наступних 

етапів: виявлення сейсмічного сигналу, ідентифікація складових сейсмічного 

запису (встановлення типів сейсмічних хвиль), локація осередку сейсмічної 

події, оцінка параметрів сейсмічного джерела. При однопозиційних 

спостереженнях останні два етапи вирішуються за умови впевненого 

вирішення задачі виявлення та визначення основних складових сейсмічного 

запису. Тому, при аналізі існуючих методів виявлення та обробки сейсмічних 

даних основна увага приділятиметься саме можливості вирішення цих задач. 

Розглянемо основні методи виявлення сейсмічних сигналів, які 

використовуються у Міжнародному та Національних центрах обробки 

сейсмічних даних. 

Алгоритм STA/LTA. На даний час основна тенденція виявлення 

сейсмічної події у автоматичному режимі полягає у використанні відносно 

простих процедур обробки вимірювальних даних, таких як, наприклад, 

алгоритм STA/LTA. Даний алгоритм дозволяє здійснювати аналіз даних за 

рахунок порівняння енергії сейсмічного сигналу в ковзних вікнах. 

Алгоритм кумулятивних сум. Алгоритм являє собою послідовний 

критерій відношення ймовірностей для двох простих гіпотез H1 та H2. Ідея 

алгоритму полягає в аналізі поведінки кумулятивної суми. 

Узгоджений фільтр будується на основі критерію максимуму пікового 

відношення сигнал/шум та призначений для встановлення факту наявності 

сейсмічного сигналу у прийнятій реалізації. При цьому вважається, що 
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корисний сигнал заданий за формою та її викривлення при фільтрації не мають 

істотного значення. 

Алгоритм Вейса-Аллена. Суть цього способу полягає в обчисленні 

модифікованої функції fi=xi-xi-1 за першими різницями цифрових відліків та 

порівнянні її з функцією , що являє собою середнє значення диференційної 

функції, помножене на константу, яка характеризує відношення сигнал/шум. 

Методи розпізнавання образів. Дані методи засновані на виявленні 

характерних ознак (сигнатур), які необхідно розпізнавати. Основою їх 

застосування є етап навчання на еталонних сигнатурах. 

Поляризаційний аналіз. На даний час основними найбільш 

раціональними напрямками обробки вимірювальних даних є використання 

апарату поляризаційного аналізу та поляризаційної фільтрації. 

Таким чином можна зробити висновок, що методологічні підходи, які 

використовуються для обробки вимірювальних даних, потребують суттєвого 

удосконалення для розширення можливостей мережі сейсмічних та 

акустичних спостережень щодо вирішення поставлених завдань. Задача 

розробки нових та удосконалення існуючих методів, моделі та методики 

виявлення небезпечних техногенних та військових об’єктів є актуальною. 
 

к.військ.н., ст.досл. Нікіфоров М.М. (ВІКНУ) 

к.т.н., доц. Пампуха І.В. (ВІКНУ) 

к.т.н., с.н.с. Кульський О.Л.(КНУ) 

Корчак Ю.О. (ВІКНУ) 
 

Аналіз сейсмоакустичних моделей ведення дистанційної розвідки 

Модернізація сейсмічних та акустичних засобів спостереження, передачі 

та обробки вимірювальних даних, перехід на цифрову обробку інформації 

дозволяють перейти на якісно новий рівень моніторингу сейсмічної та 

акустичної обстановки. Однак методологічні підходи, що використовуються 

для обробки вимірювальних даних, потребують суттєвого удосконалення для 

розширення можливостей мережі сейсмічних та акустичних спостережень 

щодо вирішення поставлених завдань. 

При математичному моделюванні розповсюдження сейсмічних хвиль від 

вибухів або інших штучних впливів зазвичай припускають, що поверхня землі 

межує з вакуумом та вводяться відповідні граничні умови на вільній поверхні. 

При цьому нехтується ефектом генерації сейсмічними хвилями акусто-

гравіатаційних хвиль в неоднорідній атмосфері та їх взаємодією при 

розповсюдженні на кордоні Земля-Атмосфера. При цьому існує велика 

кількість робіт, які присвячені математичному моделюванню процесів 

розповсюдження акусто-гравітаційних хвиль в атмосфері від природніх та 

штучних джерел. Історично це пов’язано з розвитком акустичного 

(інфразвукового) методу моніторингу повітряних ядерних та хімічних 

вибухів.  

Однак як показують теоретичні та практичні роботи останніх десятиліть, 

існує високий ступінь зв’язку між хвильовими процесами в літосфера та 

атмосфері. Повітря незначно впливає на коефіцієнти відбиття сейсмічних 
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хвиль, в той час як вплив повітря на еванісцентні (неоднорідні) пружні хвилі 

може бути вельми значним. 

На основі чисельне-аналітичного методу досліджуються хвильові 

процеси для неоднорідної моделі Земля-Атмосфера. Алгоритм оснований на 

комплексуванні інтегральних перетворень Бесселя по радіальній координаті 

та перетворення Лагерра за часом з кінцево-разносним методом по 

вертикальній координаті. Особливістю алгоритму є застосування 

перетворення Лагерра по тимчасовій координаті. Після перетворення Бесселя 

і подальшого застосування з кінцево-разносного методу по вертикальній 

координаті задача зводиться до вирішення алгебраїчної системи рівнянь, в 

якій параметр розділення p (ступінь поліномів Лагерра) присутній тільки в 

правій частині рівнянь і має рекурентну залежність. Матриця системи отримує 

добре обумовлену і не залежить від параметрів поділу р, в відмінності від 

матриці, яка отримується після перетворення Фур’є або Лапласа. Це дозволяє 

використовувати швидкі алгоритми рішення систем лінійних алгебраїчних 

рівнянь для багатьох правових частин, наприклад, на основі розложено по 

методу Холецького. 

Використання перетворення Фур’є по просторовій координаті, в 

направленні якої середа рахується однорідною, дозволяє реалізувати 

ефективне розпаралелювання рішення. В цьому випадку на кожному 

процесорі буде вирішуватись незалежна задача для кожної гармоніки 

перетворення Фур’є. Додатково при проведенні розрахунків на кластерних 

обчислювальних комплексах з малим об’ємом оперативної пам’яті, що 

доступні одному процесору, для вирішення великих просторових задач  

(більше 100 довжин хвиль) було здійснено розпаралелювання рішення 

двомірної просторової задачі.  

Таким чином такий підхід дає можливість розподілення пам’яті як при 

заданні вхідних параметрів моделі, так і при подальшій численній реалізації 

алгоритму в під областях.  

к.т.н., доц. Огнєвий О.В. (ХмНУ) 

к.т.н. Лєнков Є.С. (ЦНДІ ЗСУ) 

к.т.н., доц. Гурман І.В. (ХмНУ) 

Мурах Б.Р (ХмНУ) 
 

Дослідження інформаційного пошуку 

У час глобального розвитку мережі Інтернет ефективне використання 

можливостей, що вона відкриває, може стати вирішальним чинником 

успішності більшості починань. Більшість українців очікують, що зможуть 

отримати необхідну їм інформацію в он-лайн режимі.  

Завдання ранжирування документів, згідно з деякими заздалегідь 

визначеними критеріями, підпадає під відповідальність алгоритмів 

ранжирування. Алгоритм ранжирування є однією з найважливіших складових 

будь-якої пошукової системи і зазвичай вимагає великої уваги під час 

розробки двигуна. Різні пошукові системи використовують різні класи 

алгоритмів ранжування з різним ступенем ефективності та ефективності. 

Інтуїтивно зрозуміло, що хороша система пошуку інформації повинна 
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представляти відповідні документи вище за рейтингом, а менш релевантні 

документи слід за ними. Незважаючи на те, що алгоритми ранжирування, 

слідуючи процесу пошуку, прагнуть до досягнення цієї мети, часто 

зустрічається багато нерелевантного серед відповідної запитуваної 

інформації. Цей неоптимальний результат призвів до кількох досліджень у 

галузі алгоритмів ранжування пошукових систем. 

У цій роботі проводиться дослідження основних алгоритмах пошуку 

інформації в пошукових системах, їх аналізу та порівнянні. Автором 

пропонується алгоритм ранжування та індексації вебсайтів, який призначений 

для підвищення ефективності пошуку інформації з врахуванням їхньою 

популярності в соціальних мережах та форумах. 

Мета дослідження полягає в підвищені пертинентності результатів 

пошуку  за рахунок модифікації алгоритму ранжування Google – PageRan. 

Для досягнення цієї мети в роботі необхідно вирішити наступні 

завдання: 

1. Провести огляд та аналіз публікацій в сфері інформаційного пошуку. 

2.  Проаналізувати фактори, що впливають на ефективне 

функціонування пошукових систем. 

3. Розглянути існуючі алгоритми пошуку інформації. 

4. Дослідити алгоритм ранжування пошукової системи Google.  

5. Розробити модифікований  алгоритм ModPR. 

6. Дослідити розроблений алгоритм та оцінити його ефектиність. 

 

к.т.н. Лоза В.М. (ВІКНУ) 

к.т.н., доц. Орленко В.С. (ХмНУ) 

Мостовий С.В. (ХмНУ) 

Мозолюк В.О.  (ХмНУ) 

 

Проблеми ідентифікації об'єктів в базах даних 

Основним чинником, що стимулює розвиток технологій пошуку, є поява 

великої кількості електронних бібліотек і архівів, що містять значні обсяги 

актуальних знань. Продуктивність і ефективність будь-якої системи 

зберігання інформації безпосередньо залежить від ефективності та 

продуктивності пошукових систем.  

При організації пошуку в базах персональних даних клієнтів виникають 

характерні проблеми, пов'язані з наявністю в запитах орфографічних і 

фонетичних помилок, помилок введення інформації, а також відсутністю 

єдиних стандартів транскрипції з іноземних мов. Внаслідок цього задача 

пошуку в базах персональних даних не може бути повною мірою вирішена 

тільки методами перевірки на точну відповідність. Стає актуальною задача 

розробки спеціальних методів і технологій текстового пошуку з 

використанням нетривіальних рішень, в тому числі на основі операцій 

несуворої відповідності. Однак універсальної методики пошуку в умовах 

зашумленості даних не існує, оскільки кожна проблема має власну 

оригінальну специфіку.  
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В даний час можливості виконання пошуку за подібністю не 

використовуються в СУБД. Таким чином, виникає задача розробки алгоритмів 

виконання спеціальних реляційних операцій, що виникають в задачі 

ототожнення записів. Проведений аналіз напрямків розвитку сучасних баз 

даних показує, що склалися і формуються за останні роки тенденції розвитку 

інформаційних технологій істотно впливають, у тому числі і на функціональні 

можливості автоматизованих систем. Задача встановлення відповідності між 

окремими об'єктами - побудова процедур ототожнення в даний час не має 

задовільного рішення. Побудова процедур ототожнення ускладнюється 

відсутністю серед загальних атрибутів відповідних один одному таблиць 

різних БД первинних ключів і наявністю помилок операторського введення. З 

урахуванням специфіки роботи з персональними даними пропонується 

вирішення наступних прикладних задач: повна ідентифікація клієнта при 

наявності спотворень інформації в базі даних або в пошукових запитах; 

усунення дублікатів записів при надходженні до БД з множинних джерел зі 

слабоструктурованою інформацією; пошук і коректування помилок в 

персональних даних клієнтів (фізичних і юридичних осіб). 

Список використаних джерел: 

1. Гагарина Л. Г. Алгоритмы и структуры данных. / Л. Г. Гагарина, В.Д. 

Колдаев //— М.:Инфра-М, 2009, - 304 с.  

 

к.т.н., доц. Орленко В.С. (ХмНУ) 

к.т.н., с.н.с. Жиров Г.Б. (ВІКНУ 

к.т.н., доц. Муляр І.В. (ХмНУ) 

Казіміров В.О. (ХмНУ) 

 

Захист від загрозливих програм, заснований на контролі доступу до 

ресурсів 

Однією з важливих задач забезпечення комп'ютерної безпеки є 

необхідність ефективної протидії загрозливим програмам. У загальному 

випадку атаки подібних програм можуть бути націлені, як на розкрадання 

даних, так і на виведення з ладу комп'ютерних ресурсів, як наслідок, об'єктами 

захисту, стосовно до даних загроз, повинні бути, як інформаційні, так і 

системні комп'ютерні ресурси. Існуюча статистика зростання загрозливих 

програм дозволяє припустити про низьку ефективність методів вирішення 

найбільш актуальних сучасних завдань захисту інформації. Незалежно від 

типу, загрозливі програми здатні завдавати значної шкоди, реалізуючи будь-

які загрози інформації - порушення цілісності, конфіденційності, доступності. 

В рамках проведеного дослідження ставиться задача моделювання 

системи антивірусного захисту з використанням математичного апарату теорії 

масового обслуговування, визначення і розрахунку основних характеристик з 

подальшою оцінкою реальної ефективності відомих методів захисту від 

загрозливих програм.  

Проведено дослідження основних типів загрозливих програм, на 

підставі якого запропоновано класифікацію загрозливих програм за способом 
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їх виконання. На підставі існуючої статистики зроблено висновок, що 

найбільш актуальними для захисту є виконувані бінарні і скриптові файли. 

Проведено дослідження способів впровадження загрозливих програм, в 

результаті якого дійшли висновку - класи загрозливих програм, що 

розглядаються передбачають обов'язкове збереження файлу на жорсткому 

диску перед виконанням (читанням). На основі проведених досліджень всіх 

типів загрозливих програм пропонується провести їх класифікацію за 

способами виконання загрозливих файлів. У загальному вигляді загрозливі 

програми слід ділити на виконувані і макро-програми, в свою чергу 

виконувані діляться на бінарні, мережні загрозливі програми, класичні 

комп'ютерні віруси, троянські програми, комп'ютерні черв'яки, хакерські 

утиліти, потенційно небажане програмне забезпечення, і скриптові загрозливі 

програми.  

Запропоновано загальний підхід до захисту від загрозливих програм, 

заснований на контролі доступу до ресурсів по розширенням і типам файлів. 

Дослідження актуальності захисту від загрозливих програм і ефективності 

існуючих методів захисту, показало, що навіть при такому підході до 

оцінювання можна зробити висновок, що завдання захисту від загрозливих 

програм актуальне, а ефективність існуючих засобів захисту низька. 

 

к.т.н. с.н.с. Охрамович М.М. (ВІКНУ) 

Доброгурська О.Б. (ВІКНУ) 

Галушко С.О. (ВІКНУ) 

 

Концепції побудови систем захисту регламентованої інформації 

При реалізації концепції побудови системи захисту, користувач не 

наділяється елементом довіри, тому що він може вважатися потенційним 

зловмисником, що і має місце на практиці. Тепер загалом розглянемо 

концепцію, реалізовану в сучасних універсальних ОС. Тут "власником" 

файлового об'єкта, тобто особою, що одержує право на завдання атрибутів 

доступу до файлового об'єкта, є особа, що створює файловий об'єкт. Оскільки 

файлові об'єкти створюють кінцеві користувачі, тому саме вони й 

призначають атрибути доступу до створюваних ними файлових об'єктів. 

Інакше кажучи, в ОС реалізується розподілена схема призначення атрибутів 

доступу, де елементами схеми адміністрування є власне кінцеві користувачі. 

У даній схемі користувач повинен наділятися практично такою ж довірою, як 

і адміністратор безпеки, при цьому нести поряд з ним відповідальність за 

забезпечення комп'ютерної безпеки. Відзначимо, що централізована й 

розподілена схеми адміністрування - це дві діаметрально протилежні точки 

зору на захист, що вимагають зовсім різних підходів до побудови моделей і 

механізмів захисту. При цьому скільки-небудь гарантований захист 

інформації можна реалізувати тільки при прийнятті концепції повністю 

централізованої схеми адміністрування, що підтверджується відомими 

загрозами ОС. Можливості моделей, методів і засобів захисту будемо 

розглядати стосовно до реалізації саме концепції централізованого 
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адміністрування. Одним з елементів даної концепції є розглядання 

користувача як потенційного зловмисника, здатного здійснити НСД до 

інформації, що захищається. Захист ОС сімейства Unіx і Wіndows 

(NT/2000/XP) у загальному випадку базується на трьох основних механізмах: 

• ідентифікації й аутентифікації користувача при вході в систему; 

• розмежуванні прав доступу до файлової системи, в основі якого 

лежить реалізація дискреційної моделі доступу; 

• аудит, тобто реєстрація подій. 

      к.т.н. с.н.с. Охрамович М.М. (ВІКНУ) 

             Шевченко В.В. (ВІКНУ) 

 

Аналіз сейсмоакустичних методів ведення дистанційної розвідки в 

складних метеоумовах 

Актуальним постає питанням пошуку шляхів використання 

сейсмоакустичних засобів для моніторингу подій, в межах проведення 

Операції Об’єднаних Сил на Сході України. Також промислові вибухи та 

вибухи на потенційно небезпечних об’єктах, землетруси з епіцентрами на 

території України та суміжних держав свідчать про необхідність оперативного 

визначення факту сейсмічної події, оцінювання її параметрів та можливих 

наслідків з метою своєчасного надання інформації для проведення 

відповідних заходів.  

На сьогодні в Україні приділяється мало уваги розробці 

сейсмоакустичних систем пасивної дистанційної розвідки. Існуючі деякі 

акустичні системи дистанційної розвідки, як показує практика, не мають 

єдиного фізичного принципу дії та накладають суттєве обмеження на область 

застосування. Комбінування акустичних та сейсмічних датчиків в єдину 

систему дозволило б покращити показники ефективності дистанційної 

розвідки. 

Модернізація сейсмічних та акустичних засобів спостереження, 

передачі та обробки вимірювальних даних, перехід на цифрову обробку 

інформації дозволяють стверджувати про якісно новий рівень моніторингу 

сейсмічної та акустичної обстановки. Однак методологічні підходи, що 

використовуються для обробки вимірювальних даних, потребують суттєвого 

удосконалення для розширення можливостей мережі сейсмічних та 

акустичних спостережень щодо вирішення поставлених завдань.  

Питанням сейсмічного моніторингу присвячена низка робіт, як 

фундаментальних так і дослідницьких [1]. Однак більшість запропонованих 

підходів спрямовані на вирішення окремих проблем, вимагають значних 

обчислювальних витрат. 

На даний час основна тенденція виявлення сейсмічної події в 

автоматичному режимі полягає у використанні відносно простих процедур 

обробки вимірювальних даних, які дозволяють оперативно здійснювати аналіз 

даних, але при цьому збільшується щільність мережі сейсмічних 

спостережень. Територіальна обмеженість мережі сейсмічних спостережень 

зумовлює необхідність розробки методологічних засад вирішення завдань 
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сейсмічного моніторингу окремим пунктом спостереження. Тому виникає 

необхідність провести аналіз існуючих методів виявлення сейсмічних 

сигналів з метою визначення пріоритетних напрямків досліджень та надання 

рекомендацій щодо удосконалення існуючих та розробки нових методів 

виявлення сейсмічних сигналів, ідентифікації їх складових, визначення 

місцеположення осередку сейсмічної події та оцінки її параметрів[2]. 

Вирішення завдань сейсмічного моніторингу складається з наступних 

етапів: виявлення сейсмічного сигналу, ідентифікація складових сейсмічного 

запису (встановлення типів сейсмічних хвиль), локація осередку сейсмічної 

події, оцінка параметрів сейсмічного джерела. При однопозиційних 

спостереженнях останні два етапи вирішуються за умови впевненого 

вирішення задачі виявлення та визначення основних складових сейсмічного 

запису.  

Тому, при аналізі існуючих методів виявлення та обробки сейсмічних 

даних основна увага приділятиметься вирішенні задачі розробки нових та 

удосконалення існуючих методів виявлення сейсмічних та акустичних 

сигналів є актуальною. 

Список використаних джерел: 
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Динамічне магнітне детектування в системах розподілених сенсорів 

охоронних кабельних систем 

Під час побудови охоронних кабельних систем зазвичай застосовують 

систему сенсорів різноманітного функціонального контролю з’єднаних 

сегментами лінії передачі. Часто лінія передачі використовується одночасно 

як система доставки живлення сенсорів та транспортування сигналів сенсорів 

до контрольних станцій, не виключено також застосування лінії і для 

службового зв’язку між диспетчерськими пунктами.  

Намагання розширити функціональні властивості елементів охоронних 

кабельних систем викликало появу численних способів сумісного 

використання лінії передачі як середовища поширення і безконтактного 

сенсора електродинамічного впливу з боку порушника системи контролю 

периметрів об’єктів охорони. Розширення функціонального застосування 

кабельних систем призводить до необхідності застосування нових методів 
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обробки та ускладнює апаратурну реалізацію, однак забезпечує вищий рівень 

контролю та покращує чутливість охоронної системи загалом, що ґрунтується 

на реактивному впливі стороннього об’єкту на електромагнітне поле такої 

системи розподіленого контролю. 

Запропонований метод динамічного магнітного детектування полягає у 

застосуванні омега-подібних ділянок лінії передачі, що перекриваються, та 

використанні сигналів детермінованого хаосу для виявлення слабких 

порушень електромагнітного поля в рамках наявності індуктивного балансу 

між омега-подібними ділянками сегментів лінії. Індуктивний баланс омега-

подібних ділянок дозволяє реалізувати безконтактний контроль наявності 

динамічних об’єктів в охоронній зоні виключивши вплив стаціонарного 

навколишнього оточення, а застосування хаотичних сигналів реалізує 

локалізацію місця порушення та забезпечує високу чутливість системи 

загалом. 

Моделювання та дослідження умов застосування методу проводилось у 

середовищі Hyperlynx та Mathlab. Результати моделювання підтвердили 

правильність запропонованого підходу в тому числі і для диференційних лінії 

передачі із омега-подібними сегментами в якості неоднорідностей.  

Список використаних джерел: 
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Використання режимів синхронізації хаотиних генераторів високої 

розмірності  

Останнім часом різко зросла зацікавленість фахівців способами 

застосування генераторів детермінованого хаосу для потреб створення 

чутливих сенсорів електродинамічної природи, що обумовлено властивостями 

сигналів детермінованого хаосу щодо широкосмуговості, кореляційних 

характеристик та можливостей синхронізації таких генераторів на віддалених 

об’єктах. Висока криптографічна стійкість та прихованість дії систем на 

основі застосування таких сигналів в першу чергу відноситься до військової 

галузі. 

У хаотичній динаміці традиційно намагаються використати математичні 

моделі генераторів детермінованого хаосу з мінімальним числом 

диференціальних рівнянь. Такий підхід безумовно виправданий при вивченні 

фундаментальних біфуркаційних явищ, проте він виявляється недостатнім при 

розробці генераторів хаосу на базі високочастотних активних елементів. В 

цьому випадку розмірність математичної моделі генератора визначається 

числом і способом з'єднання пасивних елементів. В таких випадках модель 

активного елемента описується системою диференційних рівнянь високої 

розмірності, що приводить до появи високих розмірностій в цілому для 
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моделей генератора хаотичних сигналів. Система просторової обробки має 

мати у своєму складі декілька хаотичних генераторів охоплених системою 

синхронізації, що ще більше ускладнює аналіз та збільшує розмірність 

математичних моделей загалом. 

Аналіз кореляційних характеристик запропонованих генераторів 

високої розмірності (N) показав, що кількість фазових змінних, придатних для 

використання в системах просторового (N=3) обслуговування, охоплених 

синхронізацією складає не більше ніж N-1. Отже для побудови систем, що 

здатні працювати в тривимірному просторі слід застосовувати генератори 

хаосу із розмірністю не менше 4, для яких створено моделі та проведено 

симуляцію роботи під час синхронізації по різним фазовим змінним, що мають 

високі кореляційні характеристики. Результати моделювання підтверджують 

можливість одночасної синхронізації за різними фазовими змінними із 

ефектам типу «синхронізація, ініційована  шумом», де рівень синхронізації 

зростає під час зростання рівню шуму, що можливо лише в нелінійних 

системах обробки.  
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Комп’ютерні технології навчання працівників  

з охорони праці 

Однією з основних умов зниження виробничого травматизму на 

підприємствах є вдосконалення технології навчання працівників питанням 

без-пеки і охорони праці. Комп'ютерні програми «Наочна безпека продукції та 

охорона праці», розробленні у Петербурзькому державному університеті 

шляхів (ПГУПС) містять у собі близько десятка тисяч малюнків, фотографій, 

схем і коміксів зі звуковим супроводом, і навіть фрагменти відеофільмів і 

анімації. Традиційна форма навчання, включаючи інструктажі, найчастіше, 

навіває нудьгу. Причому, важко звинувачувати цьому інженера з охорони 

праці, або інших, які проводять навчання, оскільки дуже багато зусиль і часу 

піде на організацію таких занять. Це досягти шляхом застосування мульти-

медійних комп'ютерних технологій навчання. З отриманням інформації у 

вигляді зображень “включається” права півкуля мозку, який відповідає за 

формування образного мислення, який сприяє перекладу інформацією під-

свідомо пам'яттю. м. Кожна із програм серії, що отримала назву «Наочна 

безпека продукції та охорона праці», є комплексним навчальним посібником 

та у містять лі у собі два основні компонента: електронний посібник (блок 

вивчення матеріалу) і системи самоконтролю знань (блок, до складу якого 

входять: контрольні питання, оцінка правильності відповідей та пояснення, 
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що до помилок, підбиття підсумків опитування). Оскільки програми 

призначені для працівників, які найчастіше не-мають досвіду роботи з 

комп'ютером, то інтерфейс програм передбачено максимально простим. Є 

режим автоматичного «програвання» інформаційного блоку програми як 

«слайдфільму». 

Комп'ютерний самоконтроль знань також організований гранично 

просто, аби зафіксувати увагу працівника зосереджено лише на змістову час-

тину запитань і не відволікалася для осмислення того, як йому запровадити 

свою відповідь в комп'ютер. Використовується найпростіша схема відповідей, 

що передбачає вибір з представленого списку варіантів відповідей шляхом 

вказівки мишею. Програми видають оперативні повідомлення, правильність 

кожної відповіді і пояснюють, у чому помилка. Отже, незалежно від рівня 

початкових знань, кожна людина зможе успішно “дійти” кінця програми 

розвитку й отримати правильні відповіді на всі питання. Досвід застосування 

комп'ютерних програм із серії «Наочна безпека продукції та охорона праці»  

на багатьох підприємствах свідчить, що муль-тимедійні комп'ютерні 

технології навчання з питань охорони праці та про-мислової безпеки 

зацікавили працівників, а в цілому цей напрям є досить перспективним. 

Найголовнішим результатом  впровадження цих розробок, як сподіваються 

автори, є зниження виробничого травматизму.  

 

к.т.н., доц. Тітова В.Ю. (ХмНУ) 
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Застосування нейронних мереж у виявленні вторгнень 

В даний час в різних галузях науки і техніки підвищується інтерес до 

використання штучних нейронних мереж. На даний момент не існує 

альтернативи до даної системи на основі правил. Мережеві атаки постійно 

змінюються, тому постійно мінливий характер мережевих атак вимагає гнучку 

захисну систему, яка здатна аналізувати величезну кількість мережевого 

трафіку за методом, який менш структурований ніж той, що заснований на 

побудові певних правил. 

Перевагами у використанні нейронної мережі у виявленні вторгнень є:  

1. Гнучкість - яку надає ця мережа. 

2. Швидкість - властива нейронним мережам. 

3. Навчання - нейронна мережа може бути навчена розпізнавати відомі 

підозрілі події з високим ступенем точності. 

Відстежуючи подальші виникнення цих подій, система буде здатна 

поліпшити аналіз подій і, можливо, провести захисні заходи, перш ніж атака 

буде вдало виконана. 

Недоліками систем виявлення вторгнень на основі нейронних мереж є: 

1. Вимоги до навчання нейронної мережі - здатність до ідентифікації 

ознак вторгнення повністю залежить від правильного навчання системи, дані 

для навчання і методи навчання.  
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2. "Чорний ящик" нейронної мережі - вага зв'язку і передавальні функції 

різних мережевих вузлів, заморожуються після того, як мережа досягла 

прийнятного рівня успіху в ідентифікації подій. "Проблема чорного ящика" 

переслідує нейронних мереж в ряді додатків. Це постійна область досліджень 

в нейронних мережах. 

Основними реалізаціями нейронних мереж в системах виявлення 

вторгнень є:  

1. Включення їх в експертні системи. В той час, як нейронна мережа 

розширила свої можливості для виявлення нових атак, експертну систему 

необхідно буде оновити для того, що б вона так само розпізнавала ці загрози. 

2. Нейронні мережі як автономні системи виявлення вторгнень, будуть 

отримуватись дані з мережевого потоку і аналізувати інформацію на наявність 

вторгнення. 

Список використаних джерел: 
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Дослідження характеристик надійності та інформаційної безпеки 

вузлів комп’ютерної мережі 

Так як системи зв'язку досить важливі для правильного функціонування 

організації, вони стають пріоритетом для злочинців. Впливаючи на мережу, 

організовуються атаки, спрямовані на різні характеристики інформації. 

Загроза інформаційної безпеки - це сукупність умов і факторів, які створюють 

потенційну або фактичну загрозу інформації. При атаках зловмисників існує 

небезпека втрати, перекручення, блокування, копіювання, поширення 

інформації, а також інших несанкціонованих дій з нею. 

Незалежно від конкретних типів загроз необхідно забезпечити наступні 

основні властивості: цілісність, конфіденційність і доступність. Доступність – 

це можливість за прийнятний час одержати необхідну інформаційну послугу. 

Під цілісністю мається на увазі актуальність і несуперечність 

інформації, її захищеність від руйнування і несанкціонованої зміни. 

Конфіденційність – це захист від несанкціонованого доступу до 

інформації. 

Завдання  цілісності і конфіденційності успішно вирішується за рахунок 

використання криптографічного захисту інформації. У роботі запропоновано 

метод оцінки ефективності функціонування вузла зв'язку корпоративної 

мережі  з врахуванням інформаційної безпеки. Це дає можливість вжити 

заходи щодо їх нейтралізації та оцінити ефективність їх використання.  
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Головним завданням цього дослідження є об’єднання в єдину 

математичну модель характеристик надійності та інформаційної безпеки. Для 

моделювання характеристик надійності та інформаційної безпеки можна 

використовувати марківські процеси і експоненціальний розподіл можливих 

подій. Як показник, що безпосередньо характеризує властивості системи, 

доцільно використовувати коефіцієнт готовності. Класичним підходом до 

моделювання мережі є приведення її до деревовидного графу. Одним з 

підходів є нормування коефіцієнту готовності  ліній зв'язку та мереж передачі 

даних, але існуючі правила не застосовуються до корпоративних мереж 

передачі даних, побудованих поверх Інтернету, оскільки мережа, сформована 

таким чином, частково абстрагується від певного постачальника послуг. 

З врахуванням вищесказаного, розробка методу оцінки ефективності 

функціонування вузла зв'язку корпоративної мережі з врахуванням 

інформаційної безпеки є актуальним науково-технічним завданням. 

 

 д.т.н., проф. Лєнков С.В. (ВІКНУ) 

к.т.н., доц. Тітова В.Ю. (ХмНУ) 

к.т.н., доц. Муляр І.В. (ХмНУ) 

Дацюк Р.М. (ХмНУ) 

 

Аналіз стеганографічних алгоритмів 

Актуальність вивчення стеганографії постійно зростає, оскільки з 

поширенням персональних комп’ютерів, і особливо Інтернету, можливість 

конфіденційно передавати інформацію привертає увагу значної кількості 

людей. Переважна більшість теоретичних та практичних досліджень у галузі 

стеганографії присвячена розробці нових та вдосконаленню існуючих методів 

приховування даних. Кількість останніх постійно зростає з часом, але в 

сучасній науковій літературі відсутня чітка класифікація таких методів, що 

ускладнює пошук і не дозволяє повною мірою оцінити рівень існуючих 

досягнень для їх подальшого ефективного використання.  

Аналізуючи процес розвитку комп’ютерної стеганографії, можна 

сказати, що в найближчі роки інтерес до розробки її методів буде дедалі більше 

зростати. Актуальність проблеми інформаційної безпеки постійно зростає і 

стимулює пошук нових методів захисту інформації. З іншого боку, швидкий 

розвиток інформаційних технологій дає можливість впроваджувати ці нові 

методи захисту. 

Стеганографічні методи поряд із криптографічними займають важливе 

місце серед методів захисту інформації. Але якщо в криптографії наявність 

зашифрованого повідомлення саме по собі привертає увагу зловмисника, то в 

стеганографії прихований зв’язок залишається невидимим, що робить 

організацію цього процесу досить актуальною. 

Загальною особливістю стеганографічних методів є те, що приховане 

повідомлення або додаткова інформація вбудовується в якийсь нешкідливий, 

непомічений об’єкт або контейнер, в результаті чого з’являється приховане 

повідомлення, яке потім відкрито транспортується до одержувача за каналом 
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зв'язку. або зберігаються як такі 

Але, більшість стеганографічних алгоритмів дозволяють приховувати 

невеликі об’єми інформації. Але на практиці часто виникає потреба в 

прихованій передачі значних масивів даних. Тому дослідження в напрямку 

розробки методу, що приховує великі об'єми інформації в відомих графічних 

форматах, для їх подальшої передачі є актуальним. 

Метою дослідження є розробка стеганографічних методів і алгоритмів, 

які вбудовують і приховують великі об'єми інформації в графічні зображення 

формату JPEG з подальшою передачею цієї інформації х. 
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1. Аграновский А.В. Стеганографія, цифрові водяні знаки і 

стеганоаналіз / Аграновский А.В., Балакін А.В., Грибунин В.Г., Сапожников С.  

-  М.: Книга ВНЗ, 2009. - 220 с. 

к.т.н., доц. Чешун В.М. (ХмНУ) 

к.т.н., доц. Орленко В.С. (ХмНУ 

к.т.н., доц. Шваб В.К. (ВІКНУ) 

Гончар Р.М. (ХмНУ) 

Халіманенко С.М. (ВІКНУ) 

 

Оптимальне нерівномірне кодування в підвищенні криптостійкості 

шифрів 

В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій, постійного 

збільшення обсягів інформації в кіберпросторі і зростання її цінності, а також 

через появу нових загроз щодо її цілісності і конфіденційності надзвичайної 

актуальності набувають заходи кібербезпеки. Одним із базових заходів є 

криптографічний захист даних, про що свідчить поява і масштабне 

використання великої кількості методів та алгоритмів симетричного й 

асиметричного шифрування з різними функціональними можливостями і 

принципами дії (алгоритми DES-базовий, подвійний і потрійний DES, IDEA, 

ГОСТ 28147, Діффі-Хелмана, RSA тощо ) та спроби їх постійного 

вдосконалення. 

Підвищення криптостійкості алгоритмів шифрування можна досягти 

попередньою підготовкою вхідних даних, в ході якого забезпечується 

порушення статистичних даних повторюваності символів вхідного тексту, 

тобто, збільшення характеристик його ентропії. Одним із варіантів такої 

підготовки вхідного тексту може бути застування методів оптимального 

нерівномірного кодування - ОНК (кодування Шеннона-Фано, Хафмана). 

В узагальненому алгоритмі підготовки даних до криптографічного 

шифрування із застосуванням ОНК можна виділити три базових операції: 

1. Заміна кодових комбінацій Ki символів вхідного тексту, що мають 

однакову розрядність, кодовими комбінаціями Ki′ різної розрядності із 

урахуванням статистичних характеристик появи зазначених символів в тексті. 

2. Формування двійкового представлення вихідного тексту у вигляді 

послідовності кодових комбінацій заміни Ki′ різної розрядності. 

3. Розподіл одержаної послідовності на кодові комбінації Кj′′ однакової 
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розрядності згідно з вимогами застосовуваного криптографічного алгоритму. 

Особливістю реалізації етапу 3 є розподіл видозміненої стиснутої 

двійкової послідовності на кодові комбінації фіксованої розрядності Кj′′ без 

урахування характеру входження в неї початкових символів повідомлення Ki, 

що зумовлює можливість виникнення нетипових ситуацій. 

Оскільки характер розподілу нерівномірних кодових комбінацій Ki′ між 

рівномірними кодовими комбінаціями Кj′′ без урахування особливостей 

реалізації алгоритму ОНК апріорно є непередбачуваним зловмиснику, такий 

підхід, окрім зменшення розмірів призначеного для передачі двійкового коду 

вихідного тексту, збільшує ентропійні властивості зашифрованого тексту і його 

стійкість до зламу незалежно від застосовуваного методу криптографічного 

шифрування. 

к.т.н., доц. Чорненький В.І. (ХмНУ) 

к.т.н., доц. Чешун В.М. (ХмНУ) 

д.т.н., проф. Яцків В.В. (ЗНУ 

Солодєєва Л.В. (ВІКНУ) 

 

Смарт-генерація псевдовипадкових чисел для формування 

криптоключів системи клієнт-банк 

Генератори псевдовипадкових чисел (ГПВЧ) або послідовностей 

сьогодні є одним із основних елементів систем захисту інформаційних 

ресурсів від зловмисних посягань. Перевагою генерованих ГПВЧ паролів 

доступу порівняно з створюваними людиною є значно більший показник 

ентропії, оскільки символи таких паролів є незалежними і позбавлені 

апріорної вади зручності запам’ятовування для користувача, якою 

першочергово користуються хакери систем авторизації. 

Завдяки здатності генерувати двійкові коди з високою ентропією ГПВЧ 

широко застосовуються в системах криптографічного захисту починаючи від 

формування ключів шифрування таблиць Віженера, реалізації алгоритмів 

симетричного і асиметричного шифрування, і до формування векторів 

ініціалізації режимів застосування алгоритмів шифрування, хешування з 

паролями, створення систем цифрового підпису в системах клієнт-банк тощо. 

Недостатня ентропія джерела псевдовипадкових чисел системи клієнт-банк 

може стати причиною її краху. 

Оскільки алгоритмічно-генеровані псевдовипадкові послідовності 

характеризуються циклічною повторюваністю, для підвищення їх 

«непередбачуваності» застосовується додаткове джерело ентропії, 

призначення якого може полягати у визначенні стартового значення 

генерованої послідовності або у підвищенні показників ентропії генерованих 

значень іншим чином. 

Перенесення банківських послуг в сферу мобільних технологій 

зумовлює зацікавленість в створенні повноцінних, зручних і надійних систем 

клієнт-банк на базі пристроїв мобільного зв’язку. Відповідно, однією із 

функцій подібних пристроїв мають стати функції ГПВЧ. 
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Перевагою сучасних смартфонів є наявність великої кількості датчиків, 

які можуть бути джерелами  ентропії для ГПВЧ. Як показали дослідження, в 

роботі ГПВЧ цього можуть бути використані вектори обертання, 

акселерометр, давач лінійного прискорення, давач гравітації, давач орієнтації, 

гіроскоп, давач близькості, барометр, магнітометр. 

Пропонований ГПВЧ як додаткове джерело ентропії використовує 

випадкові дані з датчиків андроїд-пристроїв, які надсилаються на вхід хеш-

функції. Вихід хеш-функції використовується як ключ для алгоритму 

генерації псевдовипадкових чисел. Для генерації випадкових чисел в 

мобільних пристроях використано комбінований підхід зі зчитуванням 

оперативних вимірів кількох активних датчиків пристрою і подальшим 

комбінуванням отриманої послідовності з даними вбудованих ГПВЧ. 

 

к.т.н. доцент Шваб В.К. (ВІКНУ) 

к.т.н. доцент Браун В.О. (ВІКНУ)  

Шевченко В.В. (ВІКНУ) 

 

Принципові протиріччя побудови систем захисту конфіденційної 

інформації та вимоги до них 

Операційна система є найважливішим програмним компонентом будь-

якої обчислювальної машини, тому від рівня реалізації політики безпеки в 

кожній конкретній операційній системі багато в чому залежить і загальна 

безпека інформаційної системи. 

У зв'язку із цим розглянемо відповідність засобів захисту сучасних ОС 

класу автоматизованих систем на яких обробляється конфіденційна 

інформація. Спочатку зупинимося на принциповому, навіть, концептуальному 

протиріччі між реалізованими в ОС механізмами захисту й прийнятими 

формалізованими вимогами. 

Протиріччя складається в принциповому розходженні підходів до 

побудови схеми адміністрування механізмів захисту й, як наслідок, це 

докорінно позначається на формуванні загальних принципів реалізації 

політики безпеки, розподілення відповідальності за захист інформації, а також 

на визначенні того, кого відносити до потенційних зловмисників (від кого 

захищати інформацію). 

Для демонстрації цього із сукупності формалізованих вимог до системи 

захисту конфіденційної інформації розглянемо наступні дві вимоги: 

• право змінювати правила розмежування доступу повинне надаватися 

виділеним суб'єктам (адміністрації, службі безпеки, тощо); 

• повинні бути передбачені засоби управління, що обмежують поширення 

прав на доступ. 

Дані вимоги жорстко регламентують схему (або модель) 

адміністрування механізмів захисту. Це повинна бути централізована схема, 

єдиним елементом якої виступає виділений суб'єкт, зокрема , адміністратор. 

При цьому кінцевий користувач виключений у принципі зі схеми 

адміністрування механізмів захисту. 
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Секція 2 
 
 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
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Підхід до формування базового змісту для аналізу характеристик 

текстових повідомлень  

Аналіз повідомлень з ресурсів Інтернет потребує використання 

програмних систем обробки інформації для виявлення ключових 

характеристик. Застосування в них методів машинного навчання значно 

підвищує здатність до розпізнавання та розширює їх функціонал. Для 

забезпечення процесу розпізнавання особливостей змісту і його належного 

оцінювання використовують набір різноманітних критеріїв. Їх спільне 

використання разом з мовними елементами створює передумови для 

формалізації ключових характеристик і подальшого наповнення бази 

словоформ.   

Основні характеристики, що є предметом для формального опису, такі: 

елементи, які впливають на формування емоційної забарвленості тексту 

повідомлення; фактори, що обумовлюють силу інформаційного впливу 

тексту. Основу для машинного навчання можуть становити як структурні, так 

и функціональні ознаки словоформ. Формування лінгвістичної бази на основі 

цих ознак є трудомістким процесом, що потребує значних витрат людської 

праці, зокрема залучення експертів. Однак, саме такі заходи й дають 

можливість сформувати принципово нову базу, яка охоплює усі необхідні 

параметри оцінювання. Так, важливим є розпізнавання емоційної 

забарвленості текстів повідомлень ЗМІ. Її складові тісно пов’язані з 

властивостями синтаксичних структур, які формують зміст тексту, і 

відповідних їм вагових коефіцієнтів, які привласнюються експертами на 

основі здійснення аналізу психологічних особливостей текстів та їх 

словоформ [1]. Окрім наповнення бази оцінювальними параметрами зі сфер 

лінгвістики та психології, для роботи системи необхідний корпус текстів на 

мові, яка аналізується. При тому, що більшою є кількість унікальних 

словоформ в такому корпусі – тим вищою є точність морфологічного аналізу 

текстів [2]. Завдяки даному підходу інформаційний потік повідомлень в 

Інтернет може бути розглянутий у різних аспектах, а його оцінювання – 

проводитись за набором різнопланових характеристик. Його використання 

сприяє зростанню практичних можливостей інформаційно-аналітичної 

діяльності щодо вивчення інформаційних матеріалів в інтересах вирішення 

широкого загалу проблем.   
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Формування лексико-термінологічного мовлення у військово-

професійній підготовці курсантів ВВНЗ 

Актуальними на сьогодні є можливості, що розкривають постійне 

поглиблення загальноосвітньої та фахової підготовки на основі використання 

сучасних інформаційних та педагогічних технологій, формування лексико-

термінологічного мовлення задля використання військових термінів, які 

передають реалії теперішньої дійсності. В сучасній теорії і практиці 

спостерігається збільшення потреби в якісній професійній підготовці 

майбутніх офіцерських кадрів, що характеризується ефективністю процесу 

професійного виховання курсантів ВВНЗ.  

Процес навчання українській мові військово-професійного спрямування 

є надзвичайно важливим, довгостроковим та пов’язаним з оволодінням мовою 

на різних етапах засвоєння терміносистеми від елементарного, основного до 

високого, найвищого. Навчаючи курсантів українській військовій лексиці, 

викладач має приділяти особливу увагу виробленню навичок вимови, 

інтонації, граматично правильній побудові висловлювання, побудові речення, 

ознайомленню з різними стилями мови, активізації навичок формування 

оволодінням методичною системою комунікативної специфіки мовлення 

військової термінології. 

Вивчення специфіки професійної підготовки курсантів вищих 

навчальних закладів показало, що проблеми становлення військової лексики, 

термінології, терміносистеми в українській мові за професійним 

спрямуванням, культурі мовлення розглядались у дослідженнях таких 

науковців як: М.П. Вовк, Р.С. Троцький, В.С. Молдавчук, О.В. Чуприна, О.А. 

Блінов, С.І. Шепель, А.О. Пожидаєва[1]; Н.І. Станкевич[2], З.О. Мацюк 

[2]Л.В. Туровська [3],С.В. Шевчук[4] та інші. 

Ефективність роботи з особистісним потенціалом курсантів залежить в 

основному від професійно-виховної діяльності посадових осіб та викладачів, 

сформованої в них високої педагогічної культури та ін. Систематизований 

зміст професійного виховання курсантів включає сучасні ідеї та погляди, 

особливості та тенденції, закономірні зв'язки і протиріччя, а так само функції 

цього процесу, що безпосередньо впливають на формування професійних 

компетенцій, розвиток у курсантів комплексу особистісних і військово-

професійних якостей. 

Одним з актуальних завдань сучасної лінгвістики є глибоке вивчення і 

засвоєння словникових складових мовлення у синхронно-відтворювальному 

сегменті. Особливо важливим є формування процесів становлення і розвитку 

окремих терміносистем у сучасних літературних мовах, їхнього 

функціонування та специфіки проникнення іншомовних елементів до 

термінологічного складу української мови за професійним спрямуванням. 

https://vestnik.susu.ru/linguistics/article/view/1479
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Саме тому в процесі оволодіння лексико-термінологічним мовленням 

перед курсантами постає завдання засвоєння і опанування як 

загальновживаних термінів і понять, так і фахової лексики. Більш ефективним 

є виконання вправ, в основі яких лежить спосіб семантизації термінологічної 

лексики української мови. Способами семантизації також вважаються вправи 

на підбір синонімів та антонімів, вправи на розшифровування абревіатур та 

акронімів, вправи на складання або переклад термінологічних 

словосполучень, де один з елементів є невідомий. 

Для формування фахової терміносистеми є актуальним пошук ефективних 

методів запам’ятовування та практичного оволодіння кожним окремим 

терміном та його значенням, що формує комунікативну компетенцію. Для 

кращого запам’ятовування використовують написання диктантів, аудіювання, 

написання текстів з виділенням ключових слів у відповідних документах і 

наказах. Важливо із пасивного оволодіння термінологією ввести її в активне 

шляхом використання слів у різних ситуаціях мовлення і аудіювання, тобто 

активізувати продуктивну та цілеспрямовану мовленнєву діяльність 

курсантів. Така методика дає змогу курсантам збагачувати свій 

термінологічний запас, що сприяє розвитку навичок вміння висловлюватись 

за професійною тематикою. За умов використання фахових текстів у курсантів 

здійснюється можливість опрацьовувати значення кожного терміна, 

враховуючи доступність за змістом та термінологічним 

навантаженням.Сучасні методики розвитку військово-професійного мовлення 

у курсантів передбачають вивчення мови в конкретних ситуаціях службового 

спілкування, максимально наближених до реальних ситуацій, розвиток 

навичок мовленнєвої поведінки в професійній предметній області. 
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к.і.н., доц. Вановська І.М. (ВІКНУ)  

 

Підвищення рівня індексу людського розвитку – країнознавчий підхід 

Навколо понять «якість» та «життя» і специфічного їх поєднання 

зосереджені пошуки представників різних наук. На нашу думку, одним з 

найбільш вдалих є визначення:«якість життя – ступінь відповідності умов і 

рівня життя науково обґрунтованим нормативам або визначеним стандартам. 

Під якістю життя розуміють також задоволеність населення життям з точки 

зору широкого набору потреб та інтересів. Рівень та якість життя характеризує 

досягнутий на певний проміжок часу в суспільстві ступінь задоволення 

різноманітних потреб населення, що є предметом соціального захисту – 

необхідного елемента функціонування будь-якої розвиненої держави, який 

слугує основною складовою соціально-розвинутої держави, адже його 

предметом є людина та можливості її всебічного розвитку».  Гідний рівень 

якості життя всіх категорій населення потребує запровадження та дотримання 

високих соціальних стандартів, що є однією з основних функцій соціального 

захисту населення. 

Життя населення являє собою єдність двох рівнів: біологічного і 

суспільного. Останнє складається з: а) життя особистості; б) життя соціально-

територіального співтовариства; в) життя суспільства в цілому. При цьому 

суспільне життя є не лише найвищою формою еволюції живого, але й тією 

ланкою, що відповідає за збереження самого феномену Життя. 

Останнім часом дедалі частіше вживається поняття «якість населення». 

Це комплексне поняття включає показники середньої тривалості життя, 

освітнього рівня населення, його професійної структури, соціального складу 

населення, житлових умов і харчування, стану здоров’я, середніх доходів 

населення, його купівельної спроможності, здатності до сприйняття інновацій, 

а також низку інших аналогічних параметрів. 

 ООН запровадила нове поняття — індекс людського розвитку (ІЛР), що 

певною мірою є синонімом поняття «якість населення». Для визначення 

індексу людського розвитку ООН використовує комплекс показників. Серед 

них середні розміри валового внутрішнього продукту (ВВП) на душу 

населення, середньостатистична тривалість життя, освітній рівень 

(грамотність), стан здоров’я населення, його забезпеченість житлом та ін. 

Запроваджено також показник, який відображає, яка частина економічно 

активного населення здатна сприймати й ефективно використовувати 

інновації. (у тому числі новітні технічні засоби і технології). У 

високорозвинених країнах цей показник становить приблизно 85- 90% 

населення. Основними показниками «якості» населення є освітній рівень, який 

пов’язаний з інтелектуалізацією праці, підвищенням вимог до її кваліфікації, 

та тривалістю життя. Важливо враховувати також територіальні відмінності в 

«якості» населення. Для країн Європи характерні високі показники 

письменності і рівня освіти населення. Оцінюючи «якість» населення 

держави, необхідно коротко охарактеризувати систему освіти, підкресливши, 

наскільки ця система відповідає завданням розвитку країни. 
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Тривалість життя залежить від комфортності умов проживання, 

діяльності, харчування, дозвілля, від якості медичного обслуговування, рівня 

і якості роботи транспорту, торгівлі, від екологічної ситуації тощо. Середня 

тривалість життя означає, в якому віці в середньому будуть вмирати люди, які 

народилися в даному періоді, якщо впродовж усього їхнього життя рівень 

смертності не зміниться. Її називають очікуваною, оскільки вона є 

прогностичною величиною. Фахівці відзначають тенденцію до ускладнення 

ситуації через погіршення стану здоров’я людей, поширення низки 

захворювань (особливо серцево-судинних, онкологічних),  наркотичної і 

алкогольної залежності. Невтішними залишаються рівні культури праці і 

міжнаціонального (міжетнічного) спілкування та загальний культурний рівень 

населення.  

Гальчус А.О. (ВІКНУ) 

 

Запровадження сертифікації перекладачів у контексті розбудови 

системи лінгвістичного забезпечення міністерства оборони та 

генерального штабу Збройних Сил України 

На сьогодні перекладацьку діяльність можна порівняти з повноцінним 

циклом виробництва продукції чи створення інтелектуального продукту. Тому 

галузь перекладу, як і будь-яка інша галузь промисловості, має свої стандарти, 

критерії професійного відбору та інструментарій. 

Професійне становлення фахівця не обмежується стінами навчального 

закладу та місцем його професійної діяльності. Ефективність цього процесу 

забезпечується налагодженою взаємодією і обміном досвідом освітньої 

діяльності між закладами вищої освіти (ЗВО), співпрацею між 

підприємствами та ЗВО, функціонуванням організацій контролю якості 

освіти, діяльністю професійних об’єднань фахівців однієї або споріднених 

професій. 

Той, хто бажає професійно займатися перекладом, повинен мати 

високий рівень академічних знань, досить розвинену пам’ять, інтерес не 

тільки до іноземної мови, з якої або на яку він перекладає, але й до культури 

країни, мова якої вивчається, а також володіти комунікативними навичками. 

Професія сучасного перекладача є багатогранною та вимагає високої 

освіченості і глибоких знань в певній галузі, широкої ерудиції. 

Навіть досвідчений перекладач не є фахівцем в певній 

вузькоспеціалізованій галузі знань. Тому якісна робота без вичитки тексту 

перекладу редактором або фахівцем в тій галузі знань, за тематикою якої 

виконувався переклад, не гарантована. Це більшою мірою стосується 

письмового перекладу. В усному перекладі такого жорсткого критерію немає. 

Проте, навіть у цьому випадку досвідчений перекладач, який має достатню 

професійну компетенцію, отримавши замовлення на виконання усного 

перекладу, спочатку ознайомиться з відповідною вузькоспеціалізованою 

літературою та проконсультується з фахівцями в певній галузі. 

Військовий переклад – це дуже специфічна сфера перекладацької 

діяльності, у якій загальні закономірності процесу перекладу набувають чітко 



75 

 

вираженої своєрідності. На цей час галузь військового перекладу перебуває, 

на нашу думку, в фазі бурхливого розвитку. Це було спричинене декількома 

чинниками, зокрема й інтенсифікацією міжнародного співробітництва з 

країнами-членами НАТО та безпековими організаціями внаслідок збройної 

агресії Російської Федерації. На території України здійснюється підготовка 

підрозділів ЗСУ за підтримки Великобританії, Канади, Сполучених Штатів 

Америки, Литви в рамках тренувальних місій Орбітал, Юніфайєр тощо. 

Окрім цього, відбуваються масштабні спільні військові навчання, як на 

території України, так і за кордоном. Зокрема, у 2019 році відповідно до Указу 

Президента України “Про План проведення багатонаціональних навчань за 

участю підрозділів Збройних Сил України на території України та їх участі у 

багатонаціональних навчаннях поза межами України на 2019 рік і про допуск 

підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для 

участі у багатонаціональних навчаннях” було заплановано проведення                                

25 міжнародних навчань. Указом Президента України на 2020 рік заплановано 

проведення 24 міжнародних навчань. У зв’язку з цим зростає попит на 

перекладацьке супроводження зазначених заходів. Звичайно, під час деяких 

навчань обходяться без залучення перекладачів, що у свою чергу висуває 

певні вимоги до рівня володіння іноземною мовою військовослужбовців 

підрозділів, які беруть участь у навчаннях.  

Зазвичай, до виконання завдань з перекладацького супроводження 

тренувальних місій з підготовки українських підрозділів залучаються цивільні 

перекладачі, які працюють з іноземними партнерами, чи з органами 

військового управління на контрактній основі.  

Загалом зазначена категорія перекладачів доволі якісно виконує свою 

роботу. Проте, через відсутність знань з військового перекладу під час 

здійснення усного чи письмового перекладу виникають деякі непорозуміння. 

Як свідчить практика, навіть курсанти, які навчаються за спеціальністю 

“Військовий переклад”, можуть перекладати більш якісно, оскільки вони 

краще володіють військовою термінологією. 

Тобто лише перекладачі, які пройшли вузькоспеціалізоване навчання та 

отримали фах військового перекладача, здатні на високому рівні забезпечити 

перекладацький супровід міжнародних навчань, заходів із підготовки 

українських підрозділів іноземними партнерами, військово-політичного та 

військово-технічного співробітництва тощо. 

Підготовка військових перекладачів для потреб Збройних Сил України 

та інших структур сектору безпеки та оборони здійснюється у Військовому 

інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Тому досить цікавим напрямком розширення освітньої діяльності 

Військового інституту є підвищення кваліфікації цивільних перекладачів у 

галузі військового перекладу з отриманням ними відповідного сертифікату. 

Зазначений курс підвищення кваліфікації матиме користь як для самих 

цивільних перекладачів, оскільки їм за невеликий проміжок часу буде надана 

можливість отримати необхідні знання, так і для замовників перекладу. 
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Сертифікація перекладачів у галузі військового перекладу може бути 

призначена для фахівців, які знаходяться на півдорозі свого кар’єрного та 

професійного шляху, та намагаються розширити сферу своєї перекладацької 

діяльності. 

к.філол.н. Гончарук Л.М. (ВІКНУ) 

 

Способи мотивації курсантів до вивчення іноземних мов 

 Вивчення іноземної мови вимагає постійного розвитку та підтримки 

навчальної діяльності, забезпечення сприятливого емоційного клімату на 

заняттях. Питання мотивації є найбільш безперечним і вивченим фактором 

успішності вивчення в цілому і вивченні іноземної мови зокрема. Вона є 

пусковим механізмом будь-якої діяльності, чи то праця, спілкування чи 

пізнання. Науковці виділяють зовнішню та внутрішню мотивації. Зовнішня 

мотивація, як правило, націлює на досягнення кінцевого результату вивчення. 

Внутрішня мотивація має сильний стимулюючий вплив на процес вивчення 

[1]. 

 Визнаючи провідну роль мотивації під час вивчення іноземної 

мови, викладачу, який займається з курсантами необхідно уявляти собі засоби 

й прийоми її формування в умовах, які кардинально відрізняються від роботи 

з цивільними студентами . Одним з найважчих завдань викладача є 

«правильна» мотивація курсантів до вивчення іноземної мови – мотивувати їх 

«з середини», будуючи процес вивчення таким чином, щоб ті хто вивчають 

мову на кожному етапі відчували просування до наміченої цілі, а саме 

- збільшувати кількість завдань, які спонукають до комунікації 

іноземною мовою та скорочення «teacher’s talking time» - час розмови 

викладача; 

- збільшувати кількість практичних завдань, прикладом можуть бути 

розроблення презентацій або рольові ігри; 

- підтримувати сприятливу для навчання атмосферу в аудиторії, 

використовуючи соціальні мережі або займившись з поп культурою країни, 

мова якої вивчається; 

- налагодити дружні стосунки з тими, хто навчається, спитавши як 

пройшов день та ін.; 

- підтримувати «зворотній зв'язок», виділяючи час для обговорення 

успіхів як із усією групою, так і особисто з кожним. 

Отже, існує багато різноманітних прийомів та способів підвищення 

мотивації до вивчення іноземної мови. Слід зауважити, що викладач має 

прикласти багато зусиль на формування внутрішньої мотивації, хоча зовнішня 

(як позитивна, так і негативна) мотивація є набагато потужнішою. Тобто  

створити таку атмосферу, що вивчення іноземної мови стане внутрішньою 

індивідуальною потребою курсанта. 

Список використаних джерел: 

1. Зробок Н. М. Роль мотивації у вивченні іноземної мови [Електроний 

ресурс] / Н. М. Зробок, Н. Г. Пономаренко // Четверта Всеукраїнська науково-
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практична інтернет-конференція «Науковий потенціал України 2008». – 

Електроні дані. – Режим доступа: http://intkonf.org  

 

Григолінська Н.М. (ВІКНУ) 

 

Труднощі двостороннього перекладу військово-політичних текстів  

Процес військового перекладу являє собою складний творчий процес, 

що не обмежується лише аспектами лінгвістичної проблематики, а значною 

частиною виходить далеко за її межі, торкаючись багатьох 

екстралінгвістичних факторів, зокрема й соціологічного характеру, без яких 

не може обійтися жоден акт мовного спілкування. Це особливо яскраво 

проявляється в практиці військового перекладу, оскільки військова діяльність 

досить суттєво відрізняється від інших галузей людської діяльності. 

В умовах забезпечення участі Збройних Сил України в регіональному 

співробітництві, підтримання миру та стабільності в Східній Європі та світі, 

виконання заходів міжнародного співробітництва у військової сфері, 

підвищення рівня взаємосумісності зі збройними силами держав-членів 

НАТО, підготовки військовослужбовців Збройних Сил України для участі в 

багатонаціональних навчаннях та миротворчій діяльності, заходах світової 

спільноти в боротьбі з тероризмом, покращання можливостей Збройних Сил 

України та з метою якісного лінгвістичного забезпечення вищезазначеної 

діяльності виникає потреба в здійсненні перекладів як промов представників 

різних департаментів Міністерства оборони чи Генерального штабу, так і 

військової документації, зокрема текстів військово-політичного характеру. 

Вивчення особливостей перекладу військово-політичних текстів та 

промов представляє собою важливий, але маловивчений напрямок сучасної 

філології. Справа в тому, що десятки років предметом філологічних 

досліджень були тексти художньої та науково-технічної, суспільно-політичної  

літератури. Однак в період активного розвитку міжнародного співробітництва 

між Україною та провідними країнами, міжнародними альянсами та 

організаціями (НАТО, ООН, Євросоюз), участі в миротворчих операціях та 

міжнародних навчаннях призвело до формування нового рівня промов у 

військово – політичному дискурсі, до більш сучасного рівня, який несе в собі 

важливе значення для встановлення взаємовигідних та дружніх міжнародних 

відносин, зміцненню авторитету нашої держави на світовій арені, посилення 

державної безпеки та захисту державного суверенітету, розвитку Збройних 

Сил та приведенню їх до норм збройних формувань провідних країн 

сучасності. 

З розширенням сфери військово-політичної діяльності почали 

змінюватися і тексти військово-політичного характеру. Вони стали 

характеризуватися сучаснішою новішою лексикою, абревіатурами, 

складнішими конструкціями, насиченістю однорідними членами речення, 

використанням фразеологізмів та багатокомпонентних термінів. Ці всі 

компоненти становлять собою труднощі для перекладу. 
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Лісовський В.М. (ВІКНУ) 

Гуцол М.С. (ВІКНУ) 

 

Лексичні особливості перекладу англомовних військово-технічних 

текстів 

Відмінною рисою військово-технічної (далі – ВТ) ВТ термінології є 

наявність епонімів, тобто термінів, які у своєму складі містять власну назву, а 

також загальну назву в позначенні наукового поняття, оскільки багато видів 

зброї названі на честь винахідника, творця або виробника. У більшості 

випадків вони є інтернаціоналізмами і широко використовуються в 

українській та англійській мовах. В якості прикладу можна навести the Berdan 

rifle – гвинтівка Бердана; M1 Abrams – основний бойовий танк ЗС США 

названий на честь генерала Абрамса, який дуже часто називають просто 

Абрамс; AK  Kalashnikov rifle – автомат Калашнікова, названий на честь його 

розробника М.Т. Калашнікова. 

Вагому частину ВТ термінології займають багатокомпонентні терміни, 

які значно ускладнюють і без того складний процес перекладу ВТ 

термінології. Для того, щоб перекласти багатокомпонентний військово-

технічний термін перекладач повинен розмежувати компоненти складного 

слова, знайти відповідник до кожного компоненту з урахуванням сфери 

використання терміну та контексту, а після цього – передати значення терміну 

за допомогою засобів рідної мови. Наведемо найбільш характерні прийоми 

перекладу багатокомпонентних термінів українською мовою: 

1. За допомогою аналогічної атрибутивної групи (mobile cargo platform 

– рухома вантажна платформа); 

2. За допомогою перестановки компонентів (heavy mortar platoon fire 

direction center – пункт управління вогнем взводу важких мінометів); 

3. За допомогою сполучень типу «іменник + прийменник + іменник» 

(terminal homing device – головка самонаведення на кінцевій ділянці 

траєкторії; 

4. За допомогою використання дієприкметникових і дієприслівникових 

зворотів (Stryker infantry platoon – піхотний взвод, оснащений БТР 

«Страйкер»); 

5.  За допомогою описового перекладу (high performance aircraft – літак 

з високими тактико-технічними характеристиками). Перераховані прийоми є 

основними при перекладі багатокомпонентних термінів. Остаточний вибір 

того чи іншого прийому залежить в кожному конкретному випадку від 

лексичного наповнення атрибутивної багатокомпонентної групи і від 

інформаційного навантаження всього контексту. 

У ВТ текстах широко і часто використовуються абревіатури: UAV 

(unmanned aerial vehicle) – безпілотний літальний апарат (БПЛА); SA (small 

arms) – стрілецька зброя; HMG (heavy machine gun) – станковий кулемет. 

Використання абревіатур в тексті оригіналу дозволяє «здійснювати компресію 

тексту, хоча в процесі перекладу відбувається збільшення тексту через 

необхідність передачі значення абревіатури». Передача скорочень 
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англійською мовою може здійснюватися наступними способами: 

1. Повне запозичення англійського скорочення в латинських буквах. 

Цей спосіб зазвичай використовується при передачі номенклатурних 

позначень. (GPS – Global Positioning System – глобальна система навігації і 

визначення місцезнаходження може передаватися українською GPS); 

2. Транслітерація. (ARTRAC – Advanced Real-Time Range Control – 

перспективна система управління «Артрак» з автоматичним перетворенням в 

реальному масштабі часу одержуваних при радіосупроводі сигналів); 

3. Транскрибування. (SAGE – Semiautomatic Ground Environment – 

наземна напівавтоматизована система управління передається українською 

мовою як СЕЙДЖ); 

4. Звуко-буквене транскрибування. (Antitank missile weapon system 

TOW передається українською мовою як протитанковий ракетний комплекс 

ТОУ (ПТРК ТОУ); 

5. Переклад повної форми. (HMG – heavy machine gun перекладається 

як станковий кулемет); 

6. Переклад і транскрибування. (CAGE – Canadian Automatic Ground 

Environment передається українською мовою як канадська напівавтоматична 

система управління «Кейдж»); 

7. Переклад повної форми і створення на його основі українського 

скорочення. (UAV – unmanned aerial vehicle перекладається українською 

мовою безпілотний літальний апарат і має скорочення БПЛА). 

Разом зі скороченнями у військово-технічних текстах для позначення 

озброєння і військової техніки широко використовуються умовні індексні 

(літерні та цифрові) позначення та умовні знаки, які також викликають 

значущі труднощі при перекладі. Система умовних індексних позначень 

затверджується для всіх видів збройних сил і використовується для 

маркування керованих, некерованих і дослідницьких ракет, літальних 

апаратів, радіоелектронного устаткування і різних видів боєприпасів, 

озброєння та військової техніки. Наприклад ХМ-571С – експериментальний 

(X), літак-ракетоносець (М), номер конструкції (571), третя модифікація (С). 

Сучасна англомовна ВТ термінологія охоплює сферу розробки нових 

видів озброєння (two-way antijam telegraphic-telephone radio communication – 

двосторонній завадозахищений телефонно-телеграфний радіозв’язок; rocket-

assisted projectile – активно реактивний снаряд), радіоелектронних та інших 

технічних засобів (beam rider guidance – наведення за променем; laser range 

finder – лазерний далекомір; ambush detection device – (технічний) прилад 

виявлення засідок), сферу нових досягнень в тактиці і оперативному мистецтві 

(electronic countermeasures – електронна протидія). 

Таким чином, лексичні особливості англомовної ВТ термінології 

полягають в системності, стилістичній нейтральності, однозначності. 

Англомовна ВТ термінологія має свої чітко виражені риси, які проявляються 

в наявності великої кількості багатокомпонентних термінів, активному 

використанні абревіатур та скорочень. 

  



80 

 

Зарицька А.І. (ВІКНУ) 

 

Впровадження інноваційних методів у навчальний процес 

військового вишу як інструмент інтеграції в європейський освітній і 

науковий простір 

 Однією з головних ознак сучасного суспільства є його розвиток на 

основі інновацій. Цей процес у повній мірі реалізовується й у освітній галузі, 

зокрема у вищій військовій освіті. Вимога переходу до інноваційної освіти 

зумовлена викликами сьогодення, особливо в контексті інтеграції вітчизняної 

освітньої галузі до європейського та світового освітнього простору. Зараз 

перед вищими навчальними закладами стоїть завдання постійного підвищення 

якості освіти, модернізація її змісту, розроблення й впровадження освітніх 

інновацій та інформаційних технологій, створення умов для підготовки 

фахівця, придатного для ефективного виконання завдань професійної 

діяльності. 

 Інноваційність навчального процесу має свої особливості – спочатку 

формулюється філософія інновацій, що потім конкретизуються в його 

основних елементах (цільовому, змістовому, процесуальному, 

технологічному та оцінному). Так цільовий та змістовий компоненти 

впливають на зміст і структуру як всієї галузі, так і окремого комплексу 

дисциплін. 

Основний критерій інноваційності освіти – зміна змісту освіти та його 

результатів як основних складових діяльності педагога і того, хто навчається. 

Під час інноваційного навчання курсант перетворюється у важливий освітній 

суб’єкт, залучений до активної, творчої співпраці з викладачем, зацікавлений 

у здобутті глибоких і актуальних професійних знань. 

Суть інтерактивних методів можна виразити словами китайського 

філософа Конфуція, висловлені понад 2,5 тис. років тому: «Те, що я чую, я 

забуваю; те, що я бачу, я пам’ятаю; те, що я роблю, я розумію». 

У курсантів формується готовність до постійного оволодіння новими 

знаннями, мобілізуються їх задатки, здібності та обдарованість, 

утверджуються навички брати на себе відповідальність, відстоювати свою 

позицію, співпрацювати, розвивається новий тип мотиваційної сфери, де 

самоактуалізація впливає на загальну креативність курсанта, сприяє 

створенню нової позиції особистості. 

Головний вектор розвитку сучасної вищої військової освіти України 

визначається загальним спрямуванням на процес входження вітчизняної 

вищої військової школи до європейського та світового освітнього простору. 

Актуальним напрямком подальшого висвітлення порушеної теми є 

дослідження проблеми навчання фахівців на основі досліджень у контексті 

компетентнісного підходу, а також вивчення найбільш ефективних 

інноваційних методів, що можна використати в питаннях гуманітарного та 

соціального розвитку ЗСУ. 
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к.пед.н., доц. Златніков В.Г. (ВІКНУ) 

 

Formation of professionally-oriented english speaking compenetce 

In the context of Ukraine’s integration into the European community and the 

focus on the European recommendations on language education, there is a revival 

of international relations and increasing the importance of intercultural 

communication. The ability to communicate in a foreign language involves the 

formation of cadets’ qualities that make the process of mastering the language as a 

means of intercultural communication effective. These qualities include interest and 

a positive attitude to the target language, to the culture of the people who speak this 

language, universal consciousness, independence in certain activities, understanding 

the importance of learning a foreign language. 

Oral speech is a colloquial form of communication that involves coherent and 

continuous expression of one person, which is addressed to one or more listeners, 

interlocutors (sometimes - to himself). 

Accordingly, competence in monologue speech is the ability to implement 

conditional communication in monologue form in vital areas and situations for a 

certain age in accordance with the communicative task. Competence in monologue 

speech implies that the speaker is able to plan, implement and correct their own 

communicative behavior during the generation and variation of foreign speech in 

different types of monologue utterances according to the specific situation of 

communication (context), speech task and communicative intention and according 

to communication rules - cultural community. 

Competence in monologue speech is based on the complex and dynamic 

interaction of relevant skills, abilities, knowledge and communicative abilities of the 

individual. Thus, the success of the formation of competence in monologue speech 

depends on the level of development of skills in monologue speech, the formation 

of speech skills, the amount of acquired knowledge about this type of 

communication and dynamic interaction of these components based on general 

communication skills. 

The formation of competence in monologue speech is also influenced by the 

degree of development of intellectual skills, such as the ability to plan and program 

(conclude a detailed semantic program) speech utterances, the ability to adhere to 

causal relationships and perform other logical operations in the process of 

monologue speech, etc.; learning skills, in particular the use of support of various 

kinds, electronic learning tools and organizational skills, such as self-study. 

In addition, compensatory skills are important for competence in monologue 

speech - the ability to get out of a difficult situation in a shortage of language 

resources during the transmission of foreign language information in monologue 

speech. 

Карпенко В.Ю. (ВІКНУ) 

 

Стилістичні особливості перекладу військових матеріалів 

Однією з найактуальніших проблем досягнення адекватності перекладу 

є передача стилю оригіналу. Насамперед стилістичний аспект перекладу 
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полягає у правильному підборі лексико-граматичних засобів відповідно до 

загальної функціонально-комунікативної спрямованості оригіналу, а також із 

урахуванням норм мови, на яку здійснюється переклад. 

Зазвичай стилістика військових матеріалів не є однорідною, що не в 

останню чергу обумовлено людським чинником. У військових матеріалах 

США вирізняються дві тенденції до викладу матеріалу: сухий, офіційно-

канцелярський стиль із використанням громіздких, часто архаїчних слів і 

конструкцій, або ж на противагу - простий, розмовний стиль. 

Згадана остання тенденція насамперед має місце у військових та 

військово-технічних матеріалах, які розраховані на рядовий та сержантський 

склад. Насамперед ця тенденція пов'язана з відповідним рівнем загальної та 

технічної кваліфікації зазначеного особового складу. Саме тому прагнення 

зробити сухі офіційні статутні матеріали та важкі технічні настанови 

доступнішими для певної категорії військовослужбовців, які виконують свої 

практичні завдання є цілком виправданим. Через це чисельні військові 

документи збройних сил США містять пояснюючі ілюстрації, таблиці, схеми 

і діаграми, які наочно демонструють суть викладеного питання. 

У будь-якому випадку завданням перекладача є тлумачення змісту 

оригіналу з використанням військової стилістики української мови та 

намагаючись відтворити притаманну в українській мові наявну образність та 

розмовно-жаргонні елементи, оскільки вони є дуже поширеними та 

зрозумілими у військовому середовищі. Стиль викладу українською мовою 

повинен відповідати нормам військової стилістики, які вже сформовані для 

відповідного виду документів. 

Зазвичай стилістичне забарвлення тексту досягається вживанням тих 

або інших засобів мови. У зв'язку з цим стилістичне фарбування звичайно 

поділяється на експресивно-стилістичне та функціонально-стилістичне. 

Останнє вказує на сферу застосування мовних інструментів. Відповідно до цієї 

концепції стилістична характеристика передбачає вираження експресії і набір 

мовних засобів, які переважно вживаються у текстах певного 

функціонального призначення.  

Склад сучасної американської військової та військово-технічної 

термінології не є сталим. Він безупинно змінюється за рахунок вилучення 

певних слів, зміни значень, безперервного поповнення новими термінами, 

наприклад у зв’язку з реорганізацією видів збройних сил, появою та 

розробленням нових зразків озброєння і військової техніки, нових методів 

ведення війни тощо. 

Утворення військових термінів відбувається звичайними, характерними 

для англійської мови способами словотворення: морфологічними, що 

включають афіксації (maneuverability, missileer, rocketeer, analyst, rotary, 

словоскладання (warhead, countdown, target-seeking, hard-fought, 

nuclearpowered), конверсія (to mortar, to officer), абревіацію (copter, chute, radar, 

FEBA, ROAD); лексико-семантичними, що передбачають перенесення 

значення (Diesel - прізвище винахідника та назва типу двигуна внутрішнього 

згоряння, Pentagon - назва міністерства оборони США), зміна значення 
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(acquisition означало тільки придбання, а тепер означає виявлення та фіксацію 

цілей), розширення значення (to land - означало висаджуватися на берег; 

приземлятися, а тепер - здійснювати посадку на будь-яку поверхню), звуження 

значення (cruiser - раніше означало будь-який корабель, що знаходиться у 

плаванні, а зараз крейсер); шляхом запозичення з інших областей науки і 

техніки (pin, strut) та з інших мов  (bunker, to sltrafe, Blitzkrieg - з німецької 

мови, aide de camp - з французької мови, mechanized rifle division, inhabited 

point - кальки з української мови тощо). 

Поряд з однозначними термінами, що мають точні та чіткі семантичні 

межі, є і багатозначні терміни. Наприклад, термін security означає охорону, 

забезпечення, бойове забезпечення, безпеку, засекреченість, контррозвідку; 

терміни unit та command мають до десяти і більше значень. Тому 

багатозначність однокомпонентних термінів ускладнює їх правильний 

переклад. 

Чи належать військові тексти до особливого функціонального стилю? 

Загальновизнаним є те, що виділення того чи іншого функціонального стилю 

ґрунтується на двох взаємно обумовлених чинниках: наявності специфічних 

мовних елементів, які мають певне стилістичне забарвлення, а тому формують 

певну своєрідність цього стилю, або через частотне вживання, або, навпаки, 

невживання тих або інших мовних засобів, що надають контексту особливого 

забарвлення; а також через відносну стилістичну відокремленість військового 

мовного стилю, або недоречності вживання у ньому тих мовних засобів, які не 

вживаються у військовій справі. 

Обидві ці ознаки характеризують стилістику військових текстів, хоча 

серед загальновійськових текстів чітко розмежовуються певні жанри, що 

відрізняються один від одного своїм функціональним призначенням. Проте всі 

вони настільки об'єднані спільною військовою тематикою, термінологією і 

певним набором мовних засобів, що можуть розглядатися у якості одного 

функціонального стилю, всередині якого можуть співіснувати декілька 

специфічних стилів, зокрема: військово-науковий, військово-технічний та 

військово-діловий.  

Варто пам’ятати, що для забезпечення адекватності перекладу військових 

матеріалів потрібна не лише точна передача змісту матеріалу, але й передача 

його структурної форми, розташування матеріалу, послідовності викладення 

і низки інших чинників, які, на перший погляд, можуть здаватися 

несуттєвими і формальними, але мають велике значення для військового 

фахівця та розуміння матеріалу. 

 

Кельман А.В. Костик О.І.(ВІКНУ) 

 

Характер тексту в мовному просторі 

Спілкування пронизує усе людське існування. Багатий спадок різних 

мов і культур у Європі є цінним спільним джерелом для захисту і розвитку, і 

тому головним завданням освіти є перетворення цієї розмаїтості з перешкоди 

у спілкуванні на джерело взаємного збагачення та розуміння. Лише шляхом 
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кращого володіння сучасними європейськими мовами можна полегшити 

спілкування та взаємодію між європейцями з різними рідними мовами заради 

підтримки європейської мобільності, взаєморозуміння і співпраці, та подолати 

упередження та недовіру. 

Як соціальний агент, кожен індивід налагоджує стосунки з 

різноманітними соціальними групами, що й визначає особистість. В рамках 

міжкультурного підходу саме це є головною метою навчання мови: сприяти 

розвитку цілісної особистості того, хто вивчає мову, та його самоусвідомлення 

шляхом збагачення досвіду, розуміння відмінностей між іншими мовами та 

культурами. 

Значною мірою дискурсивні вміння молодої людини формуються 

завдяки рідній мові. При вивченні іноземної мови курсант ніби стартує на 

малих обертах, зазвичай на довжину одного речення. На вищих рівнях 

володіння мовою розвиток дискурсивної компетенції набуває все більшого 

значення. 

Сьогодні існує велика кількість визначень такого багатогранного, 

ємного поняття, як текст. Деякі глибинні закономірності цього явища можуть 

бути зрозумілими в семантичних джерелах його визначення в різних мовних 

традиціях. Текст є певним відрізком мовлення чи висловлюванням (усним або 

писемним), що стосується специфічної сфери. У процесі виконання певного 

завдання він стає актом мовленнєвої діяльності і може бути як опорою так і 

метою, як продуктом так і процесом. Отже, не буває акту комунікації шляхом 

мовлення без тексту. 

Системна сутність тексту означає спробу розглянути надто складну 

людську мову шляхом розкладання мовної компетенції на окремі компоненти. 

Це ставить нас перед психологічними та педагогічними проблемами певної 

глибини. Щодо побудови тексту, то тут потрібні знання правил побудови мови 

певної спільноти, як наприклад: 

• як структурується інформація для здійснення різних макрофункцій 

(опису, розповіді, експозиції і т.д.); 

• як розповідаються історії, анекдоти, жарти і т.д.; 

• як будується аргументація (на суді, в дебатах тощо); 

• як розміщуються на сторінці, оформлюються і розбиваються на 

параграфи письмові тексти (есе, офіційні листи і т.д.). 

Тексти виконують різноманітні функції в соціальному житті і мають 

певні відмінності форми та змісту. Відмінності у засобах та цілях і функціях 

ведуть до відповідних відмінностей не лише у контексті висловлювань, але 

також у їх організації та презентації. Відповідно тексти можуть поділятися на 

різні типи, що належать до різних жанрів.  

У сучасній методиці навчання іноземним мовам питання використання 

тексту для різних цілей розглядаються досить широко. Однак лише в деяких 

посібниках текст рекомендується як засіб розвитку усного мовлення. Аналіз 

зазначених робіт показав, що можливості використання тексту ще не 

вичерпані. Розкриття цих можливостей дозволило б удосконалити методику 

роботи над текстом при навчанні говорінню. 
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Цілком зрозуміло, що для рішення цих задач необхідна якась тематична, 

мотиваційна база. Такою базою повинен служити, на наш погляд, текст, однак 

не в його традиційному розумінні. 

Текст, як і будь-який об’єкт дійсності, може розглядатися системно, з 

різних точок зору. Усякий текст є, по-перше, лінгвістичний продукт, по-друге, 

він породжується визначеними механізмами мови і переслідує якусь 

комунікативну мету, по-третє, автором тексту є особистість, що накладає на 

текст свій відбиток, нарощуючи його комунікативну значущість. 

Тому коли ми говоримо про «характер» тексту, то маємо на увазі чотири 

його аспекти: 

1) психологічний, 

2) психолінгвістичний, 

3) лінгвістичний, 

4) методичний. 

Названі аспекти тісно пов’язані один з одним і їхнє виділення є якоюсь 

мірою умовним. Однак, такий розгляд тексту представляється методологічно 

виправданим і доцільним у плані дослідження. 
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Максимович Г.О. (НАУ) 

 

Професійна мовна компетентність фахівців військової сфери 

Знання іноземної мови сьогодні є не тільки найважливішою частиною 

загальної культури, а й професійною необхідністю кожного 

військовослужбовця. Розширення міжнародного військового співробітництва, 

участь у миротворчих операціях ЗС України за кордоном стали елементами 

діяльності офіцерів різних видів і родів військ. 

Важливість англійської мови для військових значно зросла в останні 

десятиліття. Це зростання багато в чому є результатом двох факторів: зміни 

ролі військових і зміни у сфері оборони. Армії і повітряні сили, представники 

багатьох націй, повинні спільно працювати і спілкуватися ефективно на 

спільній мові. Всі збройні сили сьогодні стали більш широко залучатися до 

забезпечення гуманітарної допомоги та миротворчих операцій, часто під 

егідою Організації Об'єднаних Націй. 

Часто англійська мова-це оперативна мова цієї місії: офіційна мова, яку 

використовують різні національні контингенти, щоб спілкуватися один з 

одним, а також, миротворчі війська, яким часто необхідно підтримувати 

зв'язок з неурядовими організаціями, що працюють в районі місії. 
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Необхідність в ефективному зв'язку є особливо гострою в операціях з 

підтримання миру, де лінгвістичні непорозуміння ризику можуть призвести до 

помилок. Точна і своєчасна передача інформації та її точні записи мають 

першорядне значення, коли життя під загрозою. Все більше і більше збройні 

сили різних країн працюють і тренуються разом, коли, підчас навчань або 

виконання якихось операцій, у солдат, моряків і льотчиків виникає потреба 

спілкуватися спільною мовою. Таким чином, існує підвищений попит на 

ефективні військові комунікації англійською мовою, зокрема, між членами 

міжнародних сил, що беруть участь в операціях з підтримання миру в гарячих 

точках світу, а також між миротворцями та місцевими лідерами спільноти. 

Не секрет, що точна комунікація є найважливішим компонентом для 

військових операцій, документи читаються і передаються. Це відбувається 

скрізь: в класі, в їдальні і на полі бою. 

Погана комунікація призводить до нерозуміння, нерозуміння 

призводить до недовіри. Недовіра може бути причиною конфлікту. 

Підготовка військового професіонала висуває високі вимоги до його 

лексичної компетентності, а саме: наявність спеціальної (військової) лексики 

у словнику майбутнього офіцера, знання значення лексем, вільне і точне 

вживання слів, пов'язаних з військовою службою, технікою і озброєнням, 

вміння курсанта розширювати свій словниковий запас. 

Точність вживання військової лексики має виключно велике значення: 

при управлінні людьми і бойовими засобами будь-яка двозначність в наказі 

може стати причиною тяжких наслідків, невиконання бойового завдання або  

неточності його виконання. 

 

Лісовський В.М. (ВІКНУ) 

Лісниченко М.Е. (ВІКНУ) 

 

Особливості перекладу військово-технічних текстів 

Військово-технічна та оборонна сфера безперервно розвивалася протягом 

багатьох століть, так само як і військово-технічна термінологія. Внаслідок 

появи нових видів озброєння та військової техніки з’являються нові терміни 

військово-технічної тематики. 

Військово-технічний переклад – один з видів спеціального перекладу. Він 

вимагає від перекладача детальних знань військової техніки, озброєння, 

спорядження та боєприпасів, а також військово-технічної термінології. Іноді 

помилковий переклад одного терміну може призвести до плутанини, або 

навіть до фатального непорозуміння. Наприклад якщо переплутати слова live 

ammunition – бойові патрони та blank (ammunition) – холості патрони, це може 

призвести до смертельних наслідків. Невірний переклад військово-технічних 

настанов може призвести до невмілого володіння зброєю. Саме тому 

військовий перекладач повинен чітко знати специфіку та усі труднощі 

військово-технічного перекладу. 

Словниковий склад англійської військової і технічної літератури 

характеризується різноманіттям і великим числом військових і технічних 
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термінів. Дуже важко провести межу між термінами і повсякденними словами 

внаслідок їх лексичної багатозначності. Ось чому перекладач повинен 

застосовувати так звані перекладацькі трансформації під час перекладу. 

Поглиблене знання військово-технічної термінології є обов’язковим для 

військового перекладача. Всі військові тексти рясніють військово-технічними 

термінами, скороченнями та номенклатурою. Багато з цих термінів є 

багатозначними. Наприклад, термін vehicle може перекладатися як бойова 

машина, автотранспортний засіб, рухомий засіб так і літальний апарат. 

Для адекватної передачі змісту військово-технічних текстів 

перекладачеві необхідні, перш за все, навички свідомого підходу до мовного 

матеріалу, навички логічного аналізу і знання певної кількості мовних явищ. 

Адекватний переклад військово-технічних текстів має характеризуватися 

лаконічністю й граничною точністю. 

Однією з особливостей військових матеріалів є широке використання в 

них пасивних конструкцій-речень з дієсловом-присудком в пасивному стані. 

В англійській мові речення у пасивному стані вживаються значно частіше, ніж 

в українській, оскільки в англійській мові в пасивному стані вживаються не 

лише 

перехідні, а й багато неперехідних дієслів. Підметом речення пасивного стану 

в англійській мові може бути прямий, непрямий, а також прийменниковий 

додаток речення активного стану. Існують різні способи перекладу пасивних 

конструкцій англомовних військово-технічних текстів. До найпоширеніших 

належать: відтворення пасивної конструкції мови оригіналу відповідною 

конструкцією у відповідному дієслівному часі в перекладі, вживання в мові 

перекладу неозначено-особових, узагальнено-особових та безособових 

речень, а також переклад шляхом адекватної заміни. Менш поширеними є 

способи перетворення підмета пасивної конструкції вихідної мови на додаток 

у реченні цільовою мовою, переклад шляхом додавання прийменника, 

переклад шляхом перетворення пасивної конструкції в мові оригіналу на 

активну в мові перекладу. 

 

Лісовський В.М. (ВІКНУ) 

 

Стиль військово-технічних текстів  

Важливість або навіть існування стилю у технічних текстах абсолютно не 

визнається, в основному через думку, що технічна мова досить функціональна, 

повинна бути “чіткою” та вільною від будь-якої форми стилю або 

лінгвістичної тотожності. Насправді ж технічний переклад надзвичайно 

складний, а стиль є однією з його найважливіших характеристик. 

Проблема збереження стилю в науково-технічних текстах є актуальною 

для багатьох науковців, що працюють в галузі стилістики. Науково-технічні 

тексти мають ряд особливостей, як в області термінології, так і в області 

граматики 
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Проаналізувавши настанову з експлуатації пістолету М1911А1 можна 

стверджувати, що військовому науково-технічному стилю у в цілому властиве 

широке використання: 

1. термінів;  

2. простих поширених речень; 

3. складних речень, зокрема складнопідрядних, за допомогою яких 

відтворюються причинно-наслідкові зв’язки між частинами тексту. 

Характерна тут також відсутність: 

1. синонімії; 

2. багатозначних слів; 

3. емоційно-експресивної лексики, фразеологізмів; 

4. розмовної, побутової лексики; 

5. займенників. 

Беручи до уваги вищезазначені чинники, можна визначити особливості 

вживання мовних засобів в процесі військового перекладу. Характерними 

мовними засобами є терміни, спеціальна фразеологія, складні синтаксичні 

конструкції; повні речення; логічність, точність, обґрунтованість викладу. 

Галузь знань, так звана тема, принципового значення для оформлення тексту 

не має. Його типологічні ознаки у будь-якій темі досить стабільні. Вони 

обумовлені перш за все домінуючим типом інформації – когнітивним. Мовні 

засоби оформлення когнітивної інформації знаходяться в суворих 

конвенціональних рамках. Перерахуємо основні з цих мовних засобів: 

1. Мовні засоби, які підвищують рівень щільності когнітивної інформації: 

лексичні скорочення (загальномовного, наприклад “etc”; спеціальні 

термінологічні, наприклад “rdr sys” = “radar system” ); графічні (дужки, 

двокрапка); синтаксичні (наявність прислівникових зворотів мови).  

2. Терміни, сукупність яких у науковому тексті представляє собою 

саморегулюючий лексичний апарат, який спеціалізується на передачі 

когнітивної інформації. як відомо, однозначні, позбавлені емоційності і 

незалежні від контексту.  

3. Нейтральний лексичний фон решти лексики. Вона являє собою письмову 

літературну норму мови, також неемоційна і характеризується широко 

розвинутою синонімією, причому синоніми, як правило, стилістично 

рівноправні (наприклад: “important” = “considerable” = “meaningful”, “explore” 

= “research” = “analyze” тощо). 

4. Мовні засоби, що забезпечують об’єктивність подачі когнітивної 

інформації: різноманітні засоби вираження пасивності по відношенню до 

формального присудка (спеціальні дієслівні форми - пасив; дієслівні 

конструкції з пасивним значенням; безособові і неозначено особові речення); 

безособова семантика підмета. Наприклад: “Ammunition is fed by metallic split-

link belt.” – “Набої подаються металевою ланково-патронною стрічкою.” 

5. Вживаються дієслова переважно теперішнього часу, їх використання вказує 

на об’єктивність інформації. 
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6. Мовні засоби, що підкреслюють високий рівень абстрактності викладу: 

велика кількість складних слів, побудованих за словотвірними моделями з 

абстрактним значенням. 

Вже саме перерахування засобів оформлення когнітивної інформації у 

військовому науково-технічному тексті показує, що система цих засобів 

фактично блокує емоційну інформацію. Частка емоційної інформації 

представлена в стертому, гранично нормалізованому, конвенціонально 

закріпленому вигляді засобів модальності наукової дискусії. 

Абсолютна перевага когнітивної інформації у військово-технічному тексті 

диктує логічний шлях його побудови, який забезпечується спеціальними 

засобами когезії, що організують зв’язність тексту. У науковому тексті 

кількість цих засобів максимально велика, їх велика кількість і навіть деяка 

надмірність –  одна з домінуючих рис наукового стилю. 

Ступень перекладності наукового тексту може бути різним. Якщо 

здійснюється переклад письмового наукового тексту, то він повинен бути 

повним, оскільки всі названі мовні засоби оформлення такого тексту знайдуть 

в перекладі на будь-яку мову еквівалентні відповідники. При цьому 

переважати будуть однозначні еквіваленти, за допомогою яких 

перекладаються терміни; інша лексика передається за допомогою варіантних 

відповідників з рівноправною варіативністю. Варіантні відповідники 

знайдуться і для всіх перерахованих граматичних і текстових мовних засобів. 

Якщо ж у військово-технічному тексті зустрічаються “неперекладні” 

компоненти; екзотизми, власні імена, а прийом міжмовної транскрипції в 

недостатній мірі розкриває їх зміст, тоді застосовується описовий переклад, 

який розширює текст, але не змінює його типологічних ознак.  

Отже, при перекладі військово-технічного тексту необхідно забезпечити 

відповідність вихідного тексту наступним вимогам, котрі є характерними для 

військового науково-технічного стилю: емоційну нейтральність, 

термінологічну відповідність, понятійну однозначність, стислість. Військовий 

перекладач задовольняє перелічені вимоги шляхом вживання емоційно 

нейтральної лексики, безособовості речень, спеціальних дієслівних форм 

(пасиву; дієслівних конструкцій з пасивним значенням), простих поширених 

речень та униканням займенників. 

 

Паніна О.О. (ВІКНУ) 

 

Типи граматичних форм слова 

Ця тема охоплює широке коло питань, що стосуються теоретичної 

граматики англійської мови, отже ці знання дозволять нам правильно 

будувати своє мовлення. 

“Граматична форма слова визначається формальними ознаками слова, 

що передає певне граматичне значення” [1]. Формальна ознака (фікція, 

допоміжне слово та інші) є “експонентом” форми, або граматичним 

“формантом”, а граматична форма як така, реалізується об’єднанням основи з 

форматом в складі певної парадигми (парадигматичного ряду). Можна 
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зробити висновок, що не тільки граматична форма, але також і експонент 

граматичної форми, або формант, є величинами двосторонніми: це сігнеми 

граматичної будови, що розрізняють свою матеріальну форму і свій 

граматико-семантичний зміст. 

Засоби, або “граматичні методи”, за допомогою яких будуються форми 

слів, що функціонують як члени категоріальних опозицій, прийнято ділити на 

синтетичні і аналітичні”. [2] 

В якості типового синтетичного способу вираження граматичного 

значення в лінгвістиці вказується внутрішня флексія, або граматичне 

чергування кореневих (основних) фонем. Інший синтетичний спосіб 

представлений суплетивізмом - вираженням граматичного значення за 

допомогою протиставлення різних коренів в єдиній парадигмі. [3] Тобто, 

суплетивізм заснований на граматичному чергуванні коренів (основ), що 

наближує його до способу внутрішньої флексії. 

Що стосується аналітичного способу, то під ним мається на увазі таке 

утворення, яке істотно відрізняється від словосполучень. Аналітичне 

групування є словосполученням, тоді як синтетичне - словами. 

Граматична форма – “це мовний знак, в якому граматичне значення 

знаходить своє регулярне (стандартне) вираження”. [4] У межах граматичної 

форми засобами вираження граматичних значень є афікси, фонемні 

чергування, характер наголосу, редуплікація (повтори), службові слова, 

порядок слів і інтонація. 

Оскільки в одній і тій же словоформі можуть поєднатися різні 

граматичні категорії, виражені різними засобами (як синтетичні, так і 

аналітичні), певна граматична форма слова може бути по лінії однієї категорії 

формою синтетичною, а по лінії іншого - аналітичною, а крім того одна 

аналітична форма може нашаровуватися на іншу, утворюючи складні 

аналітичні форми. 

[1, 2. М. Блох “Теоретичні основи граматики”; 3. В. Конецька 

“Суплетивізм в германських мовах”; 4. “Мовознавство. Великий 

енциклопедичний словник”] 

Проноза В.О. (ВІКНУ) 

 

Лексикографічна розвідка 

Вивчення питання укладання національно-іноземного словника, 

зокрема спеціального, війського, продовжує залишатися на часі і ще жде свого 

потенціального чи, висловлюючись по-модерному, віртуального колектива. 

Ця тема уже була частково означено мною у тезах до конференцій ВІКНУ за 

23.11.2012 (VІІІ НПК, с.155-156) і за 26.04.2013 (с.299). Але очікуваної реакції 

не відбулося. В цих тезах були висловлені загальні засади аналогічного 

підходу до проблеми, який має місце у французькій лексикографії. Нинішній 

опус має на меті звернути увагу на його застосуванні у національній частині 

зазначеного вище двомовного словника. Питання вимагає прискіпливого 

опрацювання, зважаючи на те, що українські тлумачні словники укладено не 

за аналогічним принципом. Тому постає потреба попереднього створення 
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національної частини словникової статті за аналогією. Робота є вкрай 

відповідальною і одинакам з нею не впоратися – треба колективні зусилля. 

Практично йдеться про розробку концепції словникової статті української 

частини. 

 Нижче пропонується один з можливих варіантів-бачення такого 

підходу, а саме. 1. Кожне реєстрове слово (статті) має супроводжуватися 

означенням чи тлумаченням і певними прикладами. 2. Далі мають йти 

посилання (покликання) на слова подібного значення, якими найчастіше є 

часткові синоніми, що дає можливість вживати їх замість реєстрового слова. 

Важливо те, що вони підкреслюють смислові нюанси. Отже, користувач має 

змогу бачити як подібність, так і відмінність поняттєвих значень. Для 

перекладача це стає важливим інструментом для уточнення тих чи тих значень 

і нюансування думки, особливо коли річ іде про лексику однакової 

граматичної категорії /N-N, V-V etc./ 3. Решта слів може вживатися у 

відносинах за змістом, або за змістом і формою (дієслово – іменник, іменник 

– прикметник і т. п.). 4. Нагальним елементом словникової статті мають бути 

антоніми. Останні доповнюють інформацію до поняттєвих відносин, але 

антоніми варто відрізняти від протиставлення, виключення, тобто від слів, що 

мають додатковий зміст. 

 Такою стисло є засаднича, але не вичерпна чи остаточна, характеристика 

аналогічного підходу до побудови-концепції словникової статті. Вивчення 

поняттєвого комплексу, функціональної трансформації (відносин за формою) 

реєстрового слова статті стане вартісною складовою навчального процесу в 

рамках підготовки фахових перекладачів ВІКНУ імені Тараса Шевченка. Та 

від лінгвістичного романтизму до лексикографічних результатів довгий шлях. 

Du courage ! 

 

Рябокучма Т.О. (ВІКНУ) 

 

Проблема лінгвістичного забезпечення військ як важливий аспект 

діяльності військовослужбовців 

На сучасному етапі розвитку військової галузі України важливою 

проблемою є проблема лінгвістичного забезпечення діяльності 

військовослужбовців. Оскільки лінгвістичне забезпечення – це основа якісної 

професійної підготовки майбутніх спеціалістів військової сфери. У зв'язку з 

цим головним аспектом в процесі підготовки є вивчення методики та 

винайдення новітніх форм роботи, які б забезпечували інформаційні запити. 

Лінгвістичне забезпечення – це комплекс засобів, які використовуються 

для формування, обробки, зберігання та пошуку інформації, а також засобів і 

методів їх створення, використання та контролю. 

Розрізняють чотири види функції, які покладені на лінгвістичне 

забезпечення: 1) перетворююча; 2) структуруюча; 3) пошукова; 

4)ідентифікаційна [2]. 
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Лінгвістичне забезпечення діяльності Збройних Сил України – це 

невід’ємний складник підготовки військовослужбовців для ефективної 

реалізації траєкторій міжнародного співробітництва [1, с. 46]. 

Об’єкт теорії військового перекладу – спеціальної теорія 

перекладознавства, що представляє собою узагальнену, структуровану й 

упорядковану сукупність наукових фактів, теоретичних суджень, гіпотез і 

методологічних положень інтегрованих у єдину систему за допомогою 

термінологічно визначених і упорядкованих одиниць поняттєво-

категоріального апарату, які розкривають завдання і специфіку службової 

діяльності військового перекладача[1, с. 46]. 

В свою чергу, концепція лінгвістичного забезпечення військ – це одна з 

основоположних у теорії військового перекладу. 

Лінгвістичне забезпечення діяльності Збройних Сил України – це низка 

заходів, завдань та процесів, що мають прикладний і фундаментальний 

характер у військово-технічній та військово-спеціальних галузях діяльності 

Збройних сил України. Варто зауважити, що саме на основі вищезазначеного 

стає можливою імплементація міжкультурної, лінгвокраїнознавчої та 

військово-термінологічної функцій, які, в свою чергу, потребують високий 

рівень іншомовної професійної підготовки. 

Отже, лінгвістичне забезпечення – це невід’ємний аспект професійної 

підготовки військовослужбовців, якість якого забезпечує впровадження 

траєкторій та проектів для міжнародного співробітництва. 

Список використаних джерел: 

1. Балабін В. В. Проблеми мовної підготовки в Збройних Силах 

України // Наука і оборона: щоквартальний науково-теоретичний та науково-

практичний журнал Міністерства оборони України. – К., 2007. – №2. – С. 42–

46. 

2. Електронний ресурс. Режим доступу: 

http://www.compiko.lviv.ua/wp-content/uploads/tip/tip5.pdf 

 

Самчук В.Ф. (ВІКНУ) 

 

Роль метафори у військовому дискурсі та її переклад 

          Військова термінологія англійської мови вирізняється певним ступенем 

метафоричності, що можна пояснити тим, що військова лексика великою 

мірою (якщо порівнювати її з іншими обмеженими у використанні 

лексичними групами) орієнтована на загальновживану лексику, в якій 

метафора визнається одним із головних способів найменування. 

Метафора сьогодні виступає важливим явищем, оскільки є одним із 

найпоширеніших і відомих способів збагачення лексичного та 

фразеологічного запасу мови. Вона дає назви предметам та явищам, які 

належать до найрізноманітніших сфер навколишнього світу. Використання 

метафори в межах когнітивної лінгвістики, психолінгвістики та 

лінгвокультурології довело, що людині тяжко обійтися без неї. Це не тільки 

елемент мови, а й універсальний пізнавальний механізм, певний спосіб 

http://www.compiko.lviv.ua/wp-content/uploads/tip/tip5.pdf
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усвідомлення світу, оскільки метафора створює аж ніяк не фрагменти мовної 

картини світу, а заповнює весь її простір, охоплює всі об'єкти дійсності. 

Вживання метафори у галузі термінології - явище цілком логічне, оскільки 

будь-який термін, за великим рахунком, є результатом порівняння та 

переосмислення. 

Переважання військової концептуальної метафори в сучасному 

військовому дискурсі обумовлене конфліктністю мислення сучасної людини 

у світі глобалізації, що призводить до серйозних проблем у сприйнятті і 

розумінні інформації. 

Основними функціями метафори у військовій справі, є номінація, 

характеризація та емоційна-експресивність. Метафоричні терміни виконують 

важливу роль при первинному позначенні інформації про об'єкти і процеси, 

які раніше не існували. Іншими словами, вони виконують функцію фіксації 

наявного проміжного знання. При цьому метафора виступає повноцінним 

терміном, який пов'язує науковий концепт із попереднім досвідом. Велика 

кількість військових термінів утворюється шляхом трансформації значень слів 

загальнонародної мови, а також термінів, які були запозичені з інших галузей 

науки і техніки. У більшості випадків цей процес представлений саме 

використанням метафори. Терміни, які утворені на основі асоціативних 

зв'язків, характеризуються тим, що у більшості випадків для вираження 

поняття, що позначається терміном, використовується слово, яке виражає 

загальне побутове поняття. Сюди відносяться прикраси, постіль, одяг, посуд, 

музичні інструменти тощо. Вони і асоціюються за аналогією з терміном. Для 

прикладу: air pocket - повітряний яма, air umbrella - прикриття авіацією тощо.  

Володіючи високим ступенем компресії сенсу, метафора відіграє 

важливу роль при позначенні військових операцій, навчань, програм, дій, а 

також різних служб і підрозділів. Наприклад, сюди можна віднести моделі 

бойових літаків: «Jaguar», «Raptor», «Scorpion»; вертольотів: «Tiger», 

«BlackHawk», «SuperCobra»; військові операції: «Грім», «Буря в пустелі». Не 

викликає сумнівів і той факт, що створення терміна-метафори є творчим та 

динамічним процесом, що принципово важливо для зрозуміння сутності 

самого процесу присвоєння назв новим об'єктам та явищам.  

Варто зазначити, що більша частина військових термінів утворюється в 

такому класі військової лексики, як «озброєння» та «технічне оснащення», 

причому, у більшості випадків метафоричний спосіб перенесення значення 

ґрунтується саме на візуальних асоціаціях. Таким чином, метафора в мові 

існує як реальне семантичне явище, що визначається як універсальний 

інструмент когнітивної системи людини і охоплює когнітивну та семантичну 

складові. Це дозволяє зробити висновок, що процес метафоризації ґрунтується 

на людських знаннях про світ і предмети навколишньої дійсності, які 

сполучаються між собою аналоговими зв'язками. 

Крім того, варто зазначити, що метафора у мові є реальним семантичним 

явищем. Вона також активно задіяна і в англійській військовій термінології з 

метою позначення конкретних об'єктів реального світу, ґрунтуючись на 

візуальних асоціаціях, в результаті чого відбувається перенесення значення. 
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Особливо яскраво це виражено у неофіційній військової термінології, де 

безліч об'єктів реального світу іменується найрізноманітнішими словами 

загальнолітературної мови, хоча для пересічної людини такі терміни здаються 

вкрай дивними і незрозумілими, що грає тільки на користь 

військовослужбовцям, оскільки у військові справі важливу роль відіграє 

конфіденційність. 

Таким чином, метафора виступає засобом представлення 

концептуального змісту воєнного дискурсу, охоплює комплекс лінгвістичних 

та нелінгвістичних знань і виступає не просто як інструмент опису та 

оцінювання дійсності, але як засіб пізнання. Метафора у військовому 

контексті - це певна когнітивно-комунікативна модель, функцією якої є 

оптимальне представлення певних світоглядних просторів у рамках 

військового дискурсу. 

 

Федоренко Л.О. (ВІКНУ) 

 

Особистісно-орієнтований підхід у навчанні іноземної мови 

Створення умов для розвитку та прояву пізнавальної активності тих, хто 

навчається, є обов’язковою умовою успішного оволодіння іноземною мовою. 

Для отримання позитивного результату на своїх заняттях викладачеві 

необхідно створювати позитивний емоційний настрій на роботу, 

застосовувати знання, що дозволяють студентові самому вибрати тип, вид і 

форму матеріалу (словесну, графічну, умовно-символічну), обговорювати  в 

кінці заняття не тільки те, що "ми дізналися" (чим оволоділи), але і те, що 

сподобалося/не сподобалося і чому; що хотілося б виконати ще раз, а що 

зробити інакше. 

Однак, створюючи умови для навчального процесу, необхідно 

враховувати неоднакові можливості і здібності тих, хто навчається. Таким 

чином, особистісно-орієнтований підхід створює передумови для більшої 

результативності  навчання.  

При відборі іншомовного матеріалу слід враховувати інтереси тих, хто 

навчається та актуальність проблем для них. Це проявляється, перш за все, при 

відборі автентичного текстового матеріалу, у виборі тем для обговорення, у 

залученні актуального аудіовізуального матеріалу за допомогою Інтернету.  

Особистісно-орієнтований підхід у навчанні іноземної мови впливає на 

вибір технологій навчання, які  готують студентів до реальної комунікації, 

сприяють  розвитку мовленнєвої ініціативи, удосконалюють навчальні та 

комунікативні вміння.  

Особистісно-орієнтований підхід у навчанні іноземної мови дозволяє 

забезпечувати та підтримувати процеси самопізнання, саморозвитку та 

самореалізації особистості, формування її неповторної індивідуальності. Саме 

такий підхід сприяє розкриттю справжніх мохливостей кожного студента та 

робить навчальний процес більш цікавим, комфортним та дозволяє значно 

підвищити його результативність. 

Список використаних джерел: 
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Хмель О.В.  (ВІКНУ) 

 

Перспективи сучасних освітніх технологій в процесі викладання 

іноземної мов 

Викладання англійської мови зазнало колосальних змін за ці роки, коли 

курсанти були обтяжені вивченням та сприйняттям матеріалів із передбачених 

текстів. Змінювались пори року, змінювалась мода, змінювались люди. В 

минулому столітті навчальна програма з англійської мови майже не зазнала 

жодних змін, а от ставлення людей до того, як вони сприймають вивчення 

мови, зазнало багатьох змін. 

Протягом останнього десятиліття різні важливі фактори вплинули на 

ідеологію викладання англійської мови, такі як: неефективні методики, 

непридатні матеріали та інтеграція контекстуального викладання, надмірний 

акцент на багатомовних навичках тощо. Попереднє десятиліття покладалося 

виключно на дошку, як на відповідний інструмент для передачі навичок 

спілкування та нюансів англійської мови, і викладачі, які широко 

застосовували його свято вірили в доктрину муштри.  

21 століття у сфері вивчення іноземної мови є розквітом комунікативної 

методики, яка акцентує увагу на реальному значенні методу спілкування, ніж 

на діяльності, темі та ситуаціях, які є штучними для наших курсантів. Процес 

вивчення англійської мови є більш орієнтованим на курсанта і менш 

трудомістким. Це, в свою чергу передбачає, що якість викладання буде 

покращено, а прикладне спілкування англійською мовою курсантів може бути 

ефективно розвинено, що означає подальший розвиток комунікативної 

компетентності курсантів. Опанування іноземної мови базуватиметься на 

здобутих мовних навичках, що є необхідним інструментом для здобуття 

академічних знань. Викладання на заняттях англійської мови фокусується на 

розвитку мислення курсантів, а також змісту мови, результатах навчальної 

діяльності. 

Сучасні технології змінюють досвід роботи в аудиторії, а ситуація з 

поширенням коронавірусу змушує навчальні заклади максимально 

переходити на платформи дистанційного навчання. Тож враховуючи це, 

майбутнє вивчення мови вбачається за онлайн технологіями з використанням 

інтерференції  в процесі мовних контактів зі штучним інтелектом.  

Список використаних джерел: 
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Шарпанцова Т.О. (ВІКНУ) 

к.філол.н., доц. Білан М.Б. (ВІКНУ) 

 

Концепт «Гібридна війна»: структурно-семантичні аспекти 

Поняття концепту в когнітивній лінгвістиці характеризують як 

ментальне утворення, що вміщує понятійні, образні та ціннісні елементи, що 

належить свідомості, а також детермінується культурою та вербалізується в 

мові. 

Семантична невизначеність термінологічних полів понять сучасних 

конфліктів пояснюється  полісемією концепту «гібридна війна» та її 

фреймових структур таких як «сіра зона», «сірі війни» (gray wars), 

«необмежені конфлікти» (unrestricted conflicts) тощо.  

 Концепт «Гібридна війна» (hybrid warfare) є складовою більш 

широкого ментального утворення  «асиметрична війна», яке  детермінується 

як військова стратегія, що  об’єднує звичайну війну й кібервійну. В англійській 

мові цей концепт  може бути вербалізований такими фреймовими структурами 

як  non-linear warfare, war of controlled chaos тощо. Концепт «Гібридна війна» 

об’єднує у собі лексичну репрезентацію понять жорсткої та м’якої сили 

(військових, політичних економічних засобів; насильницьких та 

ненасильницьких), що спрямовані на виснаження засобів та волі противника. 

Із концептом гібридної війни дуже тісно переплітається концепт 

«гібридний мир», «hybrid peace». Він являє собою семантико-структурне 

утворення, що репрезентує стан, в якому перебуває потерпаюча від агресії, в 

той час як країна-агресор намагається довести, що вона налагоджує мир. 

Одним з невід’ємних компонентів концепту гібридної війни військові 

лінгвісти вважають так звану «інформаційну» війну (information warfare), яка 

проводиться з метою виведення з ладу комп’ютерної мережі та інших джерел 

інформації противника. 

Зазвичай відтворення концепту «гібридна війна» не викликає проблем 

перекладу через універсальність понять, проте розбіжності можуть траплятися 

при відтворенні досліджуваного концепту крізь призму національної 

своєрідності світосприймання та специфічного уявлення щодо війни 

зіставлюваних лінгвокультур. Особливої важливості розуміння концепту 

«гібридна війна» набуває при виконанні письмового перекладу на відповідну 

тематику, де адекватність відтворення тексту оригіналу стає ключовим 

аспектом. 

Яковлєв М.Ю. (ВІКНУ) 

 

Система лінгвістичного забезпечення нато: причини виникнення та 

формування 

Станом на 1995 р. у НАТО не було стандартизованої політики, яка б 

ефективно могла вирішувати усі лінгвістичні виклики в ході їх практичної 
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діяльності. За відсутності такої політики, а також комплексного, послідовного, 

довгострокового підходу до розв’язання комунікаційних проблем, вирішення 

різноманітних мовних викликів відбувалося на тактичному рівні, з метою 

вирішення нагальних питань, дуже часто за повної відсутності ресурсів та 

унормованих вказівок. 

Перша операція з підтримки миру Організації Північноатлантичного 

договору, що відбулася в Боснії та Герцеговині та Хорватії в 1995 році, 

продемонструвала гостру проблему мовного бар’єру між миротворцями та 

місцевим населенням, що не володіло жодною з офіційних мов НАТО. 

Проведення цієї операції значно вплинуло на Альянс, змусило переосмислити 

підхід до лінгвістичного та лінгвокультурного аспекту. Проблеми з 

комунікацією виникали також і в подальших операціях у Косово (1999) та 

Афганістані (2003).  

Лише значно пізніше, у 2011 році, низка практичних рішень, що 

регулярно приймались за потреби, стали фундаментом для розробки Доктрини 

НАТО про лінгвістичне забезпечення операцій (ALingP-1 — Linguistic Support 

for Operations). 

Даний документ покликаний оптимізувати та уніфікувати процеси 

планування, підготовки та здійснення лінгвістичного забезпечення операцій. 

Такий ретельний підхід гарантує ефективне та своєчасне надання 

лінгвістичного забезпечення. Доктрина стосується держав, які беруть участь у 

операціях під проводом НАТО, та штаб-квартир НАТО, які під час проведення 

операції потребують лінгвістичного забезпечення.  

В області проведення військових операцій, згідно стандарту НАТО 

«ALingP-1», лінгвістичне забезпечення здійснюється поетапно: 1) Визначення 

політики лінгвістичного забезпечення операції, 2) Планування операції, 3) 

Підготовка до операції, 4) Здійснення лінгвістичного забезпечення операції. 

Таким чином можна простежити процес формування системи 

лінгвістичного забезпечення НАТО від виявлення потреби і до становлення 

нормативної бази. Саме завдяки тому, що Доктрина про лінгвістичне 

забезпечення розроблялася на основі попереднього вивченого та 

узагальненого досвіду, вона спрямована в першу чергу на практичне 

застосування та передбачає розв’язання багатьох викликів, з якими сили країн-

членів НАТО можуть зіштовхнутися в ході проведення операцій.  

 

 

Ярощук А.А. (КВЛ імені Івана Богуна) 

 

Пропозиції щодо вивчення англійської мови ліцеїстами НОК КВЛ імені 

Івана Богуна 

Юнаки одягають військову форму ще в зовсім юному віці, вступивши до 

військового ліцею, після закінчення сьомого класу. Сучасні вимоги до 

майбутнього військовослужбовця полягають не лише в готовності до 

військової справи, а й в фізичній загартованості і знанні англійської мови. 

Саме з останнім виникають найбільші складнощі. Проблема полягає у тому, 
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що не всі ліцеїсти мали можливість вивчати англійську мову на належному 

рівні або вивчали іншу іноземну мову. Через це доводиться розпочинати 

вивчення англійської з першокурсником НОК з опанування алфавіту. Шкільна 

програма восьмого класу передбачає завдання, які, на превеликий жаль, є 

досить складними для більшості вступників. Саме через цю проблему мною 

були розроблені пропозиції, щодо покращення вивчення англійської мови 

ліцеїстами з низькою базою знань з даного предмету. 

Пропозиції є «гібридом схрещення» шкільної програми 8-9 класів, з 

програмою 1-7 класів. Вони базуються на покроковій системі, де першим 

кроком є вивчення алфавіту, далі розуміння та самостійне відтворення різних 

звуків, читання простих односкладних слів, більш складних слів, 

словосполучень, речень, розвиток пам’яті, шляхом поповнення словникового 

запасу, опанування елементарної граматики, побудови питань і так далі. На 

перших кроках я пропоную робити акцент саме на вивченні нової лексики, 

адже відсутність словникового запасу ще більше ускладнює процес набуття 

нових знань. Вивчення граматичних правил йде паралельно, але для ліцеїстів 

буде значно простіше сприймати інформацію та включатися в процес 

вивчення правил, маючи певний запас слів. 

Дану систему можна розбити на різну кількість кроків, в залежності від 

того, як швидко ліцеїсти запам’ятовують та опановують невивчений в школі 

матеріал. Якщо, наприклад, брати за основу 100 кроків, то 100-й крок – це 

вміння здійснювати спілкування у соціальних мережах на елементарному 

рівні, виражати свої почуття та діяльність, правильно використовувати 

вивчений граматичний матеріал, володіти мінімальним словниковим запасом, 

що був напрацьований за період навчання по даній системі. 

Основною проблемою впровадження розроблених пропозицій є брак часу, 

оскільки ми працюємо за шкільною програмою, яка розрахована на той рівень 

знань, який має бути по закінченню сьомого класу будь-якої середньо-

освітньої школи. Тому оптимальним її вирішенням є робота за даною 

системою в позаурочний час за розкладом додаткових занять. Також можливе 

залучення «сильних» ліцеїстів з високим рівнем знань для роботи в парах зі 

слабшими. 

На мою думку, дана система допоможе ліцеїстам підвищити  рівень знань 

з англійської мови. 
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Авраменко М.В. (КНТЕУ) 

 

Стрес в трудовій діяльності, його причини та наслідки 

У сучасному світі професійна діяльність багатьох людей протікає в 

екстремальних умовах. Ефективність такої діяльності визначається не тільки 

професійними знаннями, вміннями і навичками, а й професійно важливими 

властивостями, в числі яких – стійкість до стресів.  

У психології і психофізіології стресостійкість досліджується як певна 

сукупність особистісних якостей, що дозволяють працівнику переносити 

значні інтелектуальні, вольові та емоційні навантаження (перевантаження), 

обумовлені особливостями професійної діяльності без особливих шкідливих 

наслідків для діяльності, оточуючих та власного здоров'я. 

В результаті зростаючого прагнення підвищити продуктивність і 

досягнути  кращих результатів в більш короткі терміни, стрес став звичайним 

явищем в повсякденному і діловому житті. Люди відчувають високий рівень 

стресу незалежно від своєї заробітної плати та посади. 

Виділяють три основних види стресів, що виникають у трудовій 

діяльності: робочий стрес (job stress, work stress) – виникає через причини, 

пов'язані з роботою (умови праці, місця роботи); професійний стрес 

(occupational stress) виникає через причини, пов'язані з професією, родом або 

видом діяльності;  організаційний стрес (organizational stress) виникає 

внаслідок негативного впливу на працівника особливостей тієї організації, в 

якій він працює. 

Для розуміння і управління професійними стресами повинні 

враховуватися два аспекти змістовної характеристики стресу – процесуальний 

і причинно-наслідкових. Вони взаємопов'язані, оскільки будь-яка професійна 

діяльність може породжувати психологічні причини розвитку стресу, так само 

як будь-який психологічний стрес знаходить своє відображення в 

поведінкової, в тому числі і в трудовій, активності людини. 

Підвищений інтерес до робочих стресів пов'язаний з їх негативними 

наслідками і впливом на психічне здоров'я працівників, організаційне 

середовище і ефективність організації в цілому. Стрес на робочому місці має 

багатофакторну природу і розглядається як багатовимірний феномен, що 

виражається в фізіологічних і психологічних реакціях на складну трудову 

ситуацію. 

Руйнівний вплив психологічного стресу спостерігається навіть в 

прогресивних і добре керованих організаціях, оскільки розвиток стрес-реакцій 

має складну батагофакторну обумовленість: від структурно-організаційних 

особливостей, організаційної культури, характеру самої роботи до 

особистісних особливостей співробітників, а також характеру їх 

міжособистісних взаємодій.  
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Адаменко Л.С. (НУОУ імені І. Черняховського) 

 

Копінг-стратегії та  внутрішні ресурси особистості 

військовослужбовців 

Різноманітні психогенні та здебільшого негативні інформаційні 

впливи, що викликані подіями на Сході України, об’єктивно виступають 

детермінантою тих психічних змін, що відбуваються з військовослужбовцем, 

як центральним об’єктом у вирії цих подій. Підтримання, збереження та 

відновлення психічного здоров’я, загальної психологічної адаптації, 

психологічної готовності військовослужбовців до дій можливо досягти 

завдяки впровадженню ефективних копінг-стратегій та як наслідок розвитку 

копінг-ресурсів особистості військовослужбовця.  

Для досягнення психічного здоров’я необхідно навчитися 

застосовувати конструктивні, ефективні копінг-стратегії, що допомагають 

протистояти різноманітним стресовим ситуаціям для військовослужбовців. 

Незнання захисних моделей поведінки (або психологічних механізмів 

подолання важких ситуацій) можуть спровокувати виникнення 

психосоматичних захворювань або закріплення тих реакцій, які не будуть 

відповідати вимогам ситуацій, тобто не дозволять побороти шкідливий 

впливів стресових ситуацій, що в результаті приведе до негативних наслідків 

розвитку та існування в цілому особистості військовослужбовця. Правильно 

обрана копінг-стратегія – це ефективний спосіб подолання стресу. Ефективні 

копінг-стратегії  допомагають військовослужбовцям  справлятися з 

життєвими труднощами та перешкодами, допомагають знаходити адаптивні 

можливості в стресових ситуаціях. Копінг-ресурси - це структури особистості, 

які забезпечують прояв копінг-стратегій. До копінг-ресурсів належать  

когнітивні ресурси, особистісні структури (Я-концепція, самооцінка, локус-

контроль), комунікативна складова, психоемоційна складова. Від того, які 

ресурси даної особистості найсильніші, залежить прояв копінг-стилів і копінг-

стратегій.  

Таким чином, вдала стратегія поведінки у складних умовах 

життєдіяльності представляє собою здібність та можливість подолання  

життєвих криз, тяжких стресових ситуацій в період проходження військової 

служби та безпосередньої участі в бойових діях.  

Список використаних джерел: 

1. Lazarus R. S. Toward Better Research on Stress and Coping .American 

Psychologist. - 2000. - № 55.  

 

д.психол.н., проф. Алещенко В.І. (НУОУ імені І. Черняховського) 

 

Проблема оснащення ЗС України технічними засобами психологічного 

забезпечення: шляхи вирішення 

Бойові дії поповнили перелік стресових чинників військовослужбовців, 

пов’язаних із виконанням завдань в особливих умовах. У зв’язку із цим гостро 

постають проблеми матеріально-технічного забезпечення діяльності 
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підрозділів психологічної роботи в умовах проведення операції Об’єднаних 

сил на сході України. 

Аналіз наявної техніки та майна, що є на озброєнні підрозділів 

психологічної роботи в зоні проведення Операції об’єднаних сил, показав  що 

ними використовуються переобладнані польові автоклуби ПАК-65/70, 

пересувні кіно відеосалони (ПКВС) та польові автоклуби-друкарні (ПАК-Д), 

які дозволяють забезпечити лише незначну частину заходів психологічного 

забезпечення з особовим складом. Ці засоби не відповідають сучасним 

вимогам, не дозволяють в повному обсязі проводити всі заходи 

психологічного забезпечення військ, морально та фізично застаріли і 

підлягають терміновій заміні на більш нові і ефективні. 

Сучасний стан організації забезпечення військових частин ЗС України 

технічними засобами психологічного забезпечення в нормативно-правовому 

полі практично не впорядкований. Так, настановою з морально-

психологічного забезпечення підготовки та застосування ЗС України у складі 

засобів морально-психологічного забезпечення визначено лише психо-

діагностичні комплекси та їх програмне забезпечення, а поняття “технічні 

засоби психологічного забезпечення” відсутнє. 

Автор пропонує під терміном “технічні засоби психологічного 

забезпечення” розуміти вироби, устаткування, технології, комп’ютерну, 

організаційну та електронно-обчислювальну техніку та інше обладнання, що 

використовується в практичній роботі фахівцями сил оборони та призначені 

для використання при виконанні завдань психологічного забезпечення військ 

(сил).  

До них слід віднести мобільний психолого-діагностичний комплекс 

(МПДК) та “валізу психолога”, які на озброєння у ЗС України не прийняті. 

Серйозні зміни потрібні в розробці й поставці у війська (сили) технічних 

засобів психологічної роботи, оснащення пунктів психологічного 

розвантаження й реабілітації сучасною діагностичною технікою. Це 

автоматизовані робочі місця військового психолога, апарати “ІМЕДІС” (для 

виявлення фактів вживання наркотичних засобів), приладів оцінки 

психофізичних реакцій “ПОЛІГРАФ” (для виявлення фактів інформації, що 

навмисно приховується), інші апаратно-програмні комплекси, які дозволять 

значно підвищити якість і результативність роботи військових психологів. 

Також необхідно прискорити розробку мобільного психолого-

діагностичного комплексу (МПДК), основним завданням якого має бути 

діагностування та експертиза психічних станів військовослужбовців. 

Сучасний військовий психолог повинен мати на озброєнні технічні засоби що 

дозволять проводити весь спектр заходів психологічної діагностики 

(експертизи), а також і заходи психологічної підготовки, декомпресії 

(реабілітації).  

Таким чином, основними шляхами удосконалення психологічного 

забезпечення у ЗС України слід вважати:  

- опрацювати норми забезпечення технічними засобами підрозділів 

психологічної роботи, нормативно їх закріпити.  
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- внести зміни до Класифікатора озброєння, військової техніки та майна 

Міністерства оборони України, що дасть можливість здійснювати їх 

закупівлю для оснащення підрозділів; 

- прискорити розробку та впровадження новітніх зразків 

психодіагностичних комплексів для ЗС України та інших сил оборони, внести 

зміни в Державну програму розвитку озброєння та військової техніки. 

Структури морально-психологічного забезпечення, військові психологи 

мають бути озброєні відповідними технічними засобами, які не тільки 

покращать якість їх роботи, а й значно спростять всі процедури щодо 

збереження психічного здоров'я особового складу й забезпечення його 

боєздатності. 

 

Андрущик І.М. (ЦВКС "Хмільник")   

     

Психологічна допомога та реабілітація військовослужбовців Збройних 

Сил України 

Актуальність даного питання сьогодні є вкрай важливим, так як на сході 

країни військовослужбовці Збройних Сил України постійно стикаються із 

впливом стресогенних факторів бойової діяльності, які негативно впливають 

на здоровий організм, доводячи його до різних психічний захворювань.  

Психологічна допомога – складова психологічної роботи, що 

спрямована на підвищення соціально-психологічної компетентності 

особистості і надання їй психологічної підтримки для успішного виконання 

службових завдань. 

Психологічна реабілітація військовослужбовців є обов’язковою 

складовою заходів відновлення бойової готовності (боєздатності) військових 

частин (підрозділів). Вона являє собою комплекс заходів психологічного 

характеру, спрямованих на збереження, відновлення та корекцію 

психофізіологічних та психічних функцій, оптимального рівня боєздатності 

військовослужбовців, які були піддані впливу психотравмуючих чинників та 

постраждали внаслідок цього, а також створення сприятливих умов для 

подальшого успішного виконання ними службових обов’язків. 

Основною метою проведення психологічної реабілітації 

військовослужбовців є: збереження або відновлення фізичного та психічного 

здоров’я військовослужбовців; зниження частоти та тяжкості наслідків 

перенесених бойових психологічних травм. 

 Відповідно, завданнями проведення психологічної реабілітації 

військовослужбовців є: діагностика та нормалізація психічних функцій 

отримувача послуг; відновлення порушених (втрачених) психічних функцій 

до оптимального рівня їх вираженості; корекція особистості отримувача 

послуг для забезпечення ефективного функціонування його в соціумі; надання 

допомоги в установленні (відновленні) конструктивних відносин у сім’ї та 

суспільстві; відновлення адаптивних механізмів до екстремальних (бойових) 

дій; опанування методів саморегуляції та керування стресом (заспокоєння); 

запобігання психологічному травмуванню та психічним розладам; проведення 
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психопрофілактичної та психокорекційної роботи із сім’єю отримувача 

послуг; формування позитивних реакцій, мотивації, соціальних установок на 

життя та професійну діяльність. 

А діагностика наявності, виду та рівня психічного розладу у 

військовослужбовців; відновлення психологічної сумісності 

військовослужбовців у складі підрозділів, екіпажів є спеціалізованими 

завданнями психологічної реабілітації військовослужбовців.  

Отже, психологічна допомога та реабілітація це тривалий і кропіткий 

процес, що має на меті допомогти кожному військовослужбовцю досягти 

необхідного рівня боєздатності та створення сприятливих умов для 

подальшого успішного виконання ним службових обов’язків.  

 

                   Апальков В.В. (НУОУ імені І. Черняховського) 

 

Мімікрія. сучасний вимір 

Феномен мімікрії полягає у здатності особистості уподібнюватись 

іншим, використовуючи засоби маскування. Мімікрія набула ознак різоми. На 

нашу думку мімікрія володіє значним арсеналом різноманітних засобів 

регуляції поведінки. Логічним є припущення щодо ефективності 

використання мімікрії протягом перебування військовослужбовців в полоні 

заради збереження життя, їх фізичного та психічного здоров’я.  

Спираючись на останні дослідження можемо вирізнити декілька 

різновидів мімікрії. Голосова мімікрія - полягає у видозміненні тембру, 

гучності, чіткості та інтонації. Мовна мімікрія - полягає у певній грі з 

синтаксично-стилістичними зворотами задля налагодження рапо̀рту або для 

маніфестації власної переваги через належність до вищої страти суспільства. 

Комунікативна мімікрія – полягає у (конгруентному) маніпулюванні власним 

поглядом, мімікою, жестами, статурою, дистанціюванням. Гендерна мімікрія 

– свідоме та навмисне копіювання манер іншої статі. Соціальна мімікрія – 

полягає у раціоналізації своєї поведінки (індивідів, груп, спільнот, соціумів) 

та адаптаційних технологій з метою виживання або досягнення життєвих благ. 

Релігійна мімікрія – полягає у гнучкості (напр. китайського буддизму чи 

православ’я), що межує з безпринципністю, в схильності до компромісів і 

навіть лукавістю (рос. двуличностью). Політична мімікрія – полягає у зміні 

сповідуваних (часом діаметрально протилежних) політичних гасел та 

“кольорів”. Притаманна країнам на етапі біфуркації. Символічна мімікрія – 

полягає у підлаштуванні під знаково-символічну систему співрозмовника.  

 В якості висновку зазначимо, що раціоналізація поведінки 

військовополоненим є схвальною, адже значно підвищує шанси на виживання 

та подальший обмін. Для мімікрування необхідна інформація про нове 

середовище. В зазначеному контексті перспективним напрямком 

подальших зусиль вбачаємо зосередження їх на вивченні саме голосової, 

мовної, комунікативної, соціальної та символічної мімікрії. 

Список використаних джерел: 
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к.військ.н., доц. Артамощенко В.С. (НУОУ імені І. Черняховського) 

 

Мотиваційна стратегія відбору до навчання 

у ВВНЗ (ВНП ЗВО) 

У системі військової освіти проваджують освітню діяльність вищі 

військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої 

освіти, кафедри військової підготовки, військові та військово-морський ліцеї.  

Сучасна військова освіта спрямована на підготовку вмотивованих та 

кваліфікованих кадрів для Збройних Сил України та інших складових сил 

оборони. 

Відомо, що без ретельного відбору до навчання не можливо забезпечити 

якісну підготовку кадрів. Людина яка вступає до вищого військового 

навчального закладу або військового навчального підрозділу закладу вищої 

освіти (ВВНЗ та ВНП ЗВО) повинна бути попередньо обізнана (інформована), 

морально та психологічно готова та вмотивована. 

Досвід проведення вступних компаній 2015–2020 років свідчить про те, 

що не лише внутрішня мотивація, а й певні особливості вступу сприяло 

якісному відбору на навчання. 

Так, змінами у законодавство та нормативно-правові акти, які 

регулюють освітню діяльність збільшено максимальний вік вступників до 

30 років, а військовослужбовцям військової служби за контрактом при вступі 

до ВВНЗ та ВНП ЗВО надано право брати участь у конкурсі за результатами 

вступних іспитів з конкурсних предметів.  

Крім цього, в умовах особливого періоду брати участь у конкурсі за 

результатами вступних іспитів з конкурсних предметів при вступі на навчання 

на освітні програми в галузі воєнних наук, національної безпеки, безпеки 

державного кордону до військових закладів вищої освіти та військових 

навчальних підрозділів закладів вищої освіти також мають право: 

- громадяни України, звільнені зі строкової служби, – протягом року 

після звільнення; 

- студенти закладів вищої освіти, які виявили бажання вступити на 

навчання та в подальшому проходити службу за контрактом на посадах 

офіцерського складу; 

- вступники з числа випускників військових (військово-морських) ліцеїв 

та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, які закінчили 

навчання в рік вступу; 
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- військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації, 

на особливий період. 

Тобто розширення прав щодо вступу на навчання до ВВНЗ та ВНП ЗВО 

на спеціальних умовах військовослужбовців з бойовим досвідом та тих хто 

пройшов посилену військову (військово-спортивну) підготовку сприяє більш 

якісному відборі мотивованого та підготовленого персоналу. Частка 

вступників з числа військовослужбовців військової служби за контрактом та 

випускників ліцеїв у 2019, 2020 роках становила понад 30% від загальної 

чисельності вступників. 

В умовах та правилах прийому до ВВНЗ (ВНП ЗВО) третій конкурсний 

предмет зовнішнього незалежного оцінювання для військових закладів освіти 

збільшено з одного до 3…5 предметів на вибір закладу. Це дало змогу 

здійснити більш якісний відбір кандидатів на навчання за найвищими 

показниками. 

Таким чином, спеціальні умови прийому формують мотиваційну 

стратегію відбору кандидатів до навчання у ВВНЗ (ВНП ЗВО). 

Зміна соціального статусу жінки в українському суспільстві, внесення 

відповідних змін до законодавчих актів з питань проходження військової 

служби, підвищення іміджу та престижності військової служби, соціальні 

гарантії військовослужбовцям та зняття обмежень щодо проходження 

військової служби на посадах військовослужбовцями – жінками зумовило на 

підвищення частки жінок та дівчат, які вступають до ВВНЗ та ліцеїв.  

Важливою складовою також є інформаційна робота. Так, сайт 

Міноборони містить всю інформацію про ВВНЗ (ВНП ЗВО), щорічно 

публікується “довідник вступнику”, сайти кожного закладу наповнені 

детальною інформацією у тому числі відео та 3D рекламними роликами, 

проводяться дні відкритих дверей та інші заходи. Все це сприяє інформуванню 

молоді. 

Важливим чинником мотиваційної стратегії є конкурентність військової 

освіти. Сьогодні підготовка військових фахівців здійснюється у галузі знань 

“25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” та у 

понад 20 “цивільних” (інформаційні технології, автоматизація та 

приладобудування, електроніка та телекомунікації, соціальні та поведінкові 

науки, електрична інженерія, охорона здоров՚я, тощо), споріднених із 

військовими професіями галузями знань за ліцензованими спеціальностями та 

спеціалізаціями. Понад 70 спеціальностей та більше 150 спеціалізацій. 

Протягом навчання курсанти здобувають професійну кваліфікацію 

відповідно до військової професії. Обов՚язки військових посадових осіб та 

професійні військові компетентності вимагають на оволодіння супутніми 

професіями (водій категорії “В”, “С”, механік-водій гусеничної техніки, пілот 

літака, командир надводного судна, штурман, топограф, програміст, ІТ-

технолог, слюсар, зварювальник, крановик, перекладач, тощо). Крім цього, 

протягом військової служби офіцер (сержант) здобуває додаткових вмінь 

зокрема з управління людськими та матеріальними ресурсами. Такі 

компетентності є витребуваними у суспільстві, тому кожен 
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військовослужбовець після звільнення з військової служби, як правило, 

достатньо швидко адаптується у цивільному житті. 

Сьогодні професіоналізація освіти є основним гаслом її розвитку. 

Сучасний світ швидкоплинний, інформація оновлюється у сотні разів швидше 

ніж це було у 20 ст. Це вимагає на постійне удосконалення. Тому, принцип 

навчання протягом життя (який є основним у цивільному житті) адаптується 

на – підвищення професійної кваліфікації протягом проходження військової 

служби. Для реалізації цього у системі військової освіти існує система курсів 

підвищення кваліфікації та професійного рівня, що дає змогу професійного 

зростання протягом проходження військової служби. Це також є елементом 

мотиваційної стратегії. 

Таким чином, формування мотивації до вступу на навчання у ВВНЗ 

(ВНП ЗВО) сприятиме відбору найкращих кандидатів, які у подальшому 

залучатимуться до виконання найважливіших завдань оборони держави. 

 

Ахмедов Б. (НУОУ імені І. Черняховського) 

 

Визначення сутності суспільно-політичної обстановки в сучасних умовах 

Проведений автором аналіз поняття “суспільно-політична обстановка” 

засвідчив, що дане поняття досить широко вживається у військовій науці та 

практиці при досліджені питань підготовки та застосування військ (сил), і, 

зокрема, стосовно питань морально-психологічного забезпечення операцій 

(бойових дій). На даний час у науково-теоретичних джерелах та керівних 

документах існує ряд різноманітних тлумачень та визначення сутності цього 

поняття. 

Зокрема, суспільно-політична обстановка визначається як стан 

демографічної, економічної, ресурсної, екологічної, громадсько-політичної, 

культурно-історичної та інших складових. При цьому надаються різні 

визначення цього поняття, такі, як: 

Соціально-політична обстановка - це сукупність соціально-політичних 

відносин суб’єктів політичної діяльності, як у мирний, так і у воєнний час, за 

сприянням дипломатичних чи воєнних організацій.  

Суспільно-політична обстановка – це історично-конкретна сукупність 

умов, соціально-економічних, внутрішньополітичних відносин та інших 

факторів у зазначеному районі (регіоні) країни на певний час.  

Поряд з цим, у ряді керівних документів та науково-теоретичних 

джерелах під поняттям “суспільно-політична обстановка” розуміються  досить 

близькі за змістом поняття, такі як: “морально-політична обстановка”, 

“внутрішньополітична обстановка”, “соціальна ситуація”, “соціальні умови”, 

“соціально-політична обстановка” тощо.  

Автори словника-довідника з проблематики морально-психологічного 

забезпечення під “соціальними умовами” розуміють – сукупність політичних, 

економічних, біологічних та екологічних норм і правил, які забезпечують 

можливість або неможливість існування, розвитку та діяльності окремих 

індивідів чи соціальних груп у соціумі [1, с. 214]. 
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У військово-енциклопедичному словнику “соціальна ситуація” подається, як 

– стан демографічної, економічної, ресурсної, екологічної, громадсько-політичної, 

культурно-історичної та інших складових (соціальних об'єктів) соціальної сфери 

територіальної громади [2. с. 534 ]. В. В. Ягупов розкриваючи питання оцінки 

“морально-політичної обстановки”, розглядає її як сукупність соціально-

політичних відносин суб’єктів політичної діяльності, як у мирний, так і у 

воєнний час, за сприянням дипломатичних чи воєнних організацій [3, с. 122].  

Цікавою у цьому плані є думка В. І. Осьодла, В. І. Петровича, 

В. І. Савінцева, які під соціально-політичною обстановкою розуміють сукупність 

чинників і умов, в яких здійснюється повсякденна діяльність військ (сил) [4, с. 

34 ]. М. П. Ротань розглядає “соціально-політичну обстановку”, як сукупність 

чинників і умов, в яких здійснюється повсякденна діяльність військ (сил), 

підготовка та ведення операцій (бойових дій) [5, с. 175 ].  

Таким чином, на підставі проведеного аналізу можна зробити висновок 

про те, що у теперішній час немає загального розуміння сутності такого 

поняття, як суспільно-політична обстановка.  

Крім того, розглянуті підходи та визначення суспільно-політичної 

обстановки не містять в собі необхідної і достатньої кількості суттєвих ознак 

цього явища, що є основою для раціонального пізнання. Авторами не 

пояснюється, чому під суспільно-політичною обстановкою вони розуміють це 

а не інше поняття. Водночас подібні за змістом категорії, що застосовуються 

в керівних документів, наукових працях, навчальних посібниках 

(підручниках) тощо, потребують узагальнення та формалізації. 

Це відбувається тому, що терміни, які розглядаються, були 

сформульовані внаслідок залучення дослідниками тільки чуттєвої, а не 

раціональної форми пізнання, а цього недостатньо для формування наукового 

поняття. Саме ці, та ряд інших обставин зумовлюють необхідність уточнення 

та конкретизації поняття суспільно-політичної обстановки в  сучасних умовах.  

Напрямок подальших досліджень полягає в уточненні сутності та змісту 

зазначеного поняття (з урахуванням досвіду антитерористичної операції 

(операції Об’єднаних сил) у 2014-2020 рр. 
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Беспалько А.О. (ВІКНУ)  

Копінг-ресурси особистості, як фактор вибору стратегії подолання 

стресової ситуації 

Від змісту копінг-ресурсів, які визначають копінг-механізми, копінг-

стратегіюі копінг-поведінку які людина використовує, залежатиме 

ефективність подолання стресової ситуації. Копінг або використовується 

людиною як суб’єктом своєї поведінки, або у випадку неспроможності його 

застосування, а саме відсутності необхідних копінг-ресурсів або відсутності 

доступу до них, людина перетворюється на пасивну істоту [1, с. 58]. Отже, 

саме копінг-ресурси і можливість їх правильного і вчасного використання 

зумовлюють можливість справлятися зі складними життєвими ситуаціями. 

В психологічній літературі ресурси розглядаються у більш вузькому 

сенсі, так Н. Назарук під ресурсами розуміє внутрішні та зовнішні змінні, які 

сприяють психологічній стійкості в стресогенних ситуаціях [2, с. 185]. В. 

Ананьєв визначає ресурс як адаптаційну здібність психіки людини 

посилювати в багато разів інтенсивність своєї діяльності у порівнянні зі 

станом відносного покою. Це внутрішні та зовнішні змінні (психологічного, 

тілесного та духовного порядку), які сприяють стійкості особистості та її 

просуванню у розвитку. В свою чергу, копінг-ресурси, виходячи з визначення 

поняття копінг – це відносно стабільні характеристики особистості і 

середовища [3, с. 28], що сприяють опануванню стресу. До них відносяться 

характеристики особистості та соціального середовища, які підвищують 

стресостійкість людини [1, с. 457]. Це особистісні конструкти, які 

допомагають людині справлятися із загрозливими обставинами та 

полегшають адаптацію [1, с. 457]. Т. Крюкова, Є. Петрова визначають копінг-

ресурси як особистісні засоби та засоби навколишнього середовища, цінності, 

можливості, які є в наявності в потенційному стані і які людина може 

усвідомлено використовувати при необхідності подолання стресової ситуації 

[1, с. 458] і які забезпечують прояв копінг-поведінки [1, с. 201]. Актуалізація 

копінг-ресурсу необхідна тоді, коли труднощі які необхідно подолати, 

розташовані в межах потенційних можливостей людини, але за межами його 

психологічної готовності, можливості опановувати [1, с. 459].  

Ефективний копінг грає важливу роль в підтримці особистісного 

здоров’я, більш швидкому одужанні при захворюваннях, він може впливати 

на гормональний рівень та імунну систему, а також знижувати шкідливу дію 

стресорів [4, с. 36]. Від того, які ресурси у особистості найбільш придатні, 

залежатиме подальша копінг-поведінка і стратегії, які вона 

використовуватиме у важких ситуаціях. Безперечно, ресурси індивіда 

утворюють реальний потенціал для подолання стресових ситуацій. Навіть 

проста їх наявність забезпечує адаптивну функцію: надає впевненість людині, 

підтримує її самоідентичність, підкріплює самоповагу. Однак стресові 

ситуації вимагають залучення й додаткових ресурсів. 

Зауважимо, що успішність управління стресором безпосередньо 

залежить від характеру і ступеня доступних ресурсів. Навіть якщо ресурсів 

достатньо, часто вони залишаються невикористаними. Перешкодою для їх 
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застосування стають культурні цінності, громадська думка, особистісні якості 

тощо. Експериментальні дослідження встановили, що причинами, які 

стримують пошук допомоги, часто виступають нестача самоповаги 

особистості, її прагнення не погіршувати думку оточуючих про самого себе, 

небажання показувати свою слабкість, а також страх втратити свою 

незалежність та ін. Проте часто люди відмовляються від прохання про 

допомогу через ілюзії власної невразливості і нереалістичного оптимізму 

щодо позитивного фіналу подій [5]. 

Список використаних джерел: 
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к.ю.н., доц. Білаш О.В. (УНУ) 

 

Інституційне оформлення душпастирської опіки (капеланської служби) 

Збройних Сил України 

В сучасних реаліях суспільного життя України прикметним є той факт, 

що за даними соціологічних досліджень одним із найвищих рівнів довіри 

українського суспільства володіють Збройні Сили України (62%) та церква 

(61%). І в той же час, парадоксально, що інститут військового капеланства 

перебуває все ще на етапі свого становлення та інституційного оформлення. 

Нормативне врегулювання та прийняття правових актів різної юридичної 

сили та рівня імперативності почало здійснюватися із 2006 року із 

затвердження Міністром оборони України директиви «Про впорядкування 

питань задоволення релігійних потреб військовослужбовців Збройних Сил 

України» від 21 квітня 2006 року. Цей документ став по-суті першим 

нормативно-правовим актом, покликаним унормувати діяльність військового 

душпастирства. Вже у 2008 році між Міністерством оборони України та 

уповноваженими представниками семи Церков і релігійних організацій 

України було  підписало «Меморандум про співпрацю у справах 

душпастирської опіки військовослужбовців Збройних Сил України». 

Головною метою підписання стала фіксація наміру впровадження у Збройних 

Силах України ефективної системи душпастирської опіки та створення 

інституту військового духовенства (капеланства). 
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Якісно новим етапом у розвитку правового регулювання інституту 

військового духовенства став період, починаючи з 2014 року, який триває і по 

нинішній день. З початком російської агресії проти України, коли постало 

питання формування боєздатного корпусу Збройних Сил України та інших 

військових формувань, коли почали проводитися реальні бойові дії на 

території держави, актуалізувалося також і питання широкого залучення 

душпастирів до війська. Правове регулювання від концепцій, меморандумів та 

стратегій перейшло до правових актів вищого ступеня імперативності.  

Основним із таких актів стало розпорядження № 677-р від 02.07.2014 

Кабінету Міністрів України «Про службу військового духовенства 

(капеланську службу) у Збройних Силах, Національній гвардії, Державній 

спеціальній службі транспорту та Державній прикордонній службі», яким 

визначається, що священнослужителі, які запропоновані релігійними 

організаціями та успішно пройшли відбір, працевлаштовуються з укладенням 

відповідних трудових договорів належать до персоналу Збройних Сил, 

Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту та Державної 

прикордонної служби і є військовими священиками (капеланами). Цим актом 

розпочалося реальне унормування створення відповідних штатних посад у 

Збройних Силах та інших відомствах держави та внесення змін до 

Класифікатора професій. 

 

Бурдюг О.В. (ВІКНУ) 

 

Технологізація педагогічних процесів у ВВНЗ України та 

військових підрозділах 

Особливості навчального процесу і технологізації, тобто дотримання 

змісту і послідовності навчально-виховних етапів підкреслюються автором; 

визначено особливості завдання у військових підрозділах, які містять у собі 

елементи проблемності, тобто створюються умови, за яких 

військовослужбовець відшукує з декількох неоднозначних рішень або 

відповідей одне правильне значення.  

Необхідно зазначити, що як у ВВНЗ та їх підрозділах, так і у військах 

поширеним видом занять є групове заняття. Цей вид занять проводиться з 

навчальною групою (підрозділом) і має на меті детальний розгляд 

теоретичних питань, елементів практичної діяльності командирів і штабів під 

час вирішення завдань, а також під час вивчення зразків озброєння та бойової 

техніки. Характерною особливістю групового заняття є застосування різного 

роду ілюстрацій (електронних посібників, плакатів, схем, стендів, зразків 

техніки та ін.). Викладення навчального матеріалу здійснюється у тісному 

зв'язку із завданнями фахової підготовки військовослужбовців. Виокремлено 

чотири періоди трансформації змісту поняття від «технології в освіті» до 

«технології освіти». Конкретизовано класифікацію «технології навчання». 

Наголошено, що педагогічна технологія наближає педагогіку до точних наук, 

а педагогічну практику робить організованим, керованим процесом з 

передбачуваними позитивними результатами.  
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Кожна педагогічна технологія може бути ефективною за умови 

психологічної обґрунтованості, практичної спрямованості. Розроблення і 

застосування будь-якої педагогічної технології вимагає творчої активності 

педагогів і учнів, залучення їх до творчої участі в розробленні технологічного 

інструментарію: складання технологічних схем, карт, організації 

технологічних форм виховання і навчання. Активність педагога виявляється у 

глибокому знанні психологічних особливостей учнів, внесенні коректив у 

розгортання технологічного процесу, організації взаємних консультацій, 

взаємоперевірки і взаємооцінки. 

Результат педагогічної технології залежить від рівня майстерності 

педагога, його загального розвитку, загального психологічного клімату в 

колективі, матеріально-технічного оснащення, настроєності учнів. 

 

Васильєв О.М. (НУОУ імені І. Черняховського) 

 

Рейтингове оцінювання викладачів  

вищих військових навчальних закладів 

Для рейтингового оцінювання педагогічної діяльності викладачів вищих 

військових навчальних закладів (далі – ВВНЗ) здебільшого використовується 

метод самооцінки та оцінки керівником (кафедри, факультету, ВВНЗ), що не 

передбачає зіставлення навчальних досягнень тих, хто навчається, з 

професійною діяльністю педагога. На рейтингову оцінку його діяльності 

суттєво впливає кількість виконаних годин навчального навантаження; в 

оцінюванні результатів методичної роботи домінує кількість опублікованих 

методичних рекомендацій та їх обсяг (в друкованих аркушах); наукові 

здобутки, переважно, визначаються кількістю статей, монографій, доповідей 

на наукових конференціях. 

В американському та європейському освітніх середовищах домінує 

комплексний підхід до оцінювання викладачів, в якому задіяні колеги, 

адміністрація, студентство та громадськість. Сукупність цих джерел дає 

можливість всебічно розглянути професійну діяльність викладача з точки зору 

всіх учасників освітнього процесу і, зокрема, встановити взаємозв’язок між 

його діяльністю та навчальними результатами тих, хто навчається [1, 2]. 

Для більш об’єктивного оцінювання педагогічної діяльності викладачів 

ВВНЗ пропонується методика визначення загальної рейтингової оцінки 

науково-педагогічного працівника – RНППі, яка визначається як функціональна 

залежність від змінних, якими є результати оцінювання за такими 

параметрами: CiR  (самооцінювання НПП); оцінювання окремого науково-

педагогічного працівника слухачами (курсантами) 
КУРі

О ; оцінювання 

контролюючими особами за єдиними показниками ОАі; оцінювання науково-

педагогічного працівника колективом кафедри – 
КАФі

О : 

)O  О  О  (R fR АіКАФiКУРіCiНППі +++=   

Наведена функціональна залежність може являти собою суму 

представлених складових з урахуванням вагових коефіцієнтів кожної із них, 
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що визначаються у ВВНЗ. Отримані результати доцільно піддавати аналізу з 

використанням методів математичної статистики [3, C. 72].  

При рівності показників загальних рейтингових оцінок (RНПП) 

враховуються показники формального науково-педагогічного статусу 

викладача: наукові ступені, вчені звання; почесні звання. 

Список використаних джерел: 
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// Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: 

Збірник наукових праць. – Випуск 13. – 2010. – С. 324–332. 

3. Моніторинг якості підготовки військових фахівців у вищих військових 

навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних 
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к.т.н, с.н.с   Горбачевський С.К. (НУОУ імені І. Черняховського) 

 Плохута І.С. (НУОУ імені І. Черняховського) 
 

Макет інформаційної системи оцінки професійних компетентностей 

офіцерів – випускників вищих військових навчальних закладів 

тактичного рівня 

Цифрові технології швидко змінюють сучасність, особливо, систему 

освіти. При цьому цифровізація освіти змінює і підходи до оцінювання якості 

освіти. На етапі навчання курсантів (слухачів) ступінь цифровізації освітнього 

процесу та процесу оцінювання якості освіти вже є високою, в першу чергу, 

завдяки системі дистанційного навчання (СДН). А ось збір відгуків про 

випускників вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) і їх обробка досі 

переважно ручна, хоча є всі передумови і можливості щодо її автоматизації 

[1,2]. 

Відгуки на випускників ВВНЗ є головною формою зворотного зв'язку 

про якість підготовки випускників. Загалом система підготовки відгуків на 

випускників, їх збору та аналізу має бути елементом загальної системи 

управління якістю освіти та одною з підсистем підтримки прийняття рішень 

керівника військової освіти. 

Найменш затратним є шлях використання СДН на базі ПЗ Moodle [3].           

В ньому є спеціальний компонент зворотного зв’язку, в якому можна 

автоматизувати форму відгуку будь якої складності за досить короткий час без 

залучення фахівців з програмування. Там є вбудована аналітика. І ця система 

використовує адаптивний дизайн, що дозволяє заповнювати форми в тому 

числі і на мобільних пристроях (смартфон, планшет тощо). 

Вбудована аналітична форма дозволяє розрахувати середні показники 

оцінки за кожною компетентністю для кожної спеціалізації випускника ВВНЗ. 

Якщо середня оцінка нижче, ніж задовільна, то потребує аналізу матриця 
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відповідності програмних компетентностей компонентів освітньо-

професійної програми для внесення змін у освітній процес. 

За допомогою цього компоненту біло розроблено макет автоматизованої 

системи збору та обробки відгуків на випускників, а також  анкет 

самооцінювання шляхом додавання питань з розробленої форми відгуку. 

Список використаних джерел: 
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складова системи підготовки військових фахівців/ Зельницький А.М., 
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3. Горбачевський С.К., Орда М.В. Напрямки використання сучасних 
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наукових праць “Військова освіта”– №1 (41), - 2020. – С. 103-109 
 

к.пед.н. Гребенюк Л.В (ВІКНУ) 

к.пед.н. Бурий С.В. (ВІКНУ) 
 

Триєдина взаємодія “викладач-курсант-ґаджет”:  

виклик чи можливості? 

Пандемія коронавірусної хвороби Covid-19 внесла відчутні корективи в 

освітній процес у всьому світі та підтвердила необхідність пришвидшення 

впровадження дистанційного навчання на якісно новому рівні. Проте, згадане 

дистанційне, а тим паче, змішане навчання вже давно не є новизною ані за 

кордоном, ані у провідних ЗВО України. Ґаджети (смартфони, планшети, 

ноутбуки) є невід’ємною частиною життя сучасної людини. Але ж чому ми так 

прагнемо позбутися їх на заняттях? Можливо, потрібно просто подивитися на 

них через іншу призму, використовувати як допоміжний засіб? Наведемо 

декілька прикладів: 

Quizlet – дозволяє більш ефективно опановувати іноземну мову: 

курсанти можуть створювати електронні картки з військовою лексикою і 

термінологією та в режимі онлайн відпрацьовувати завдання для швидкого 

запам’ятовування лексичних одиниць. У свою чергу, для викладачів цей 

додаток може слугувати платформою для створення власних модулів та 

пошуку нової навчальної інформації. 

Kahoot – навчальна платформа, основою якої є використання навчальних 

онлайн ігор. Навчальні ігри Kahoot – це вікторини з множинним вибором до 

яких курсанти можуть отримати доступ через веб-браузер або додаток Kahoot. 

За допомогою додатка викладач має можливість здійснити формувальне 

оцінювання курсантів на занятті у швидкий та цікавий спосіб: після введення 

єдиного коду на смартфоні, що генерується на пристрої викладача курсанти 

приєднуються до онлайн тестування (на основному екрані з’являються 

запитання, варіанти відповідей та передбачений час для виконання). 

Результати одразу з’являються на екрані, що спрощує роботу викладача та 
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підвищує пізнавальну діяльність курсантів. Тим самим, зазначена навчальна 

платформа дозволяє відпрацьовувати навчальний матеріал у будь-який час та 

будь-якому місці. 

Mentimeter. Напевно, не раз доводилося стикатися з необхідністю 

проаналізувати думку авдиторії з того чи іншого приводу. Найпростіше це 

зробити за допомогою онлайн опитувань та анкет. Заповнена анкета є однією 

із форм збору даних у кількісному дослідженні. Цей тип анкети дозволяє 

досліднику отримувати відповіді в будь-якому місці в будь-який час (за умови 

доступу до Інтернету). Для створення презентації курсанти переходять за 

посиланням www.mentimeter.com та натискають кнопку «New presentation», 

вибравши один із типів запитань: множинний вибір, «хмара думок», відкрите 

запитання, шкали відповідей, голосування за картинкою, запитання-відповідь. 

Окреслені цифрові інструменти є лише незначною частиною 

ефективних засобів інтерактивного навчання, що можуть покращити 

взаємодію “викладач-курсант-ґаджет” та зроблять Вас на крок ближчими до 

формувального оцінювання та ефективного засвоєння знань курсантами. 

 

Гречаник Р. (ВІКНУ) 

 

Формування мотиваційної готовності військовослужбовців до 

проходження військової служби за контрактом 

Досвід бойового застосування військових частин і підрозділів в ООС 

(АТО) на Сході України свідчить про те, що успішне виконання бойових 

завдань значною мірою залежить від рівня їх мотивації. Проведення заходів 

бойової підготовки командуванням Збройних Сил України актуалізує 

проблему мотивування військовослужбовців до глибокого опанувати 

професійних знань, умінь та навичок, які необхідні їм для досягнення 

визначених військовою частиною (підрозділом) завдань. Таке прикладне 

завдання спонукає до наукового обґрунтування методичного підходу до 

оцінювання рівня мотивації військовослужбовців. 

Зауважимо, що мотиваційна сфера займає провідне місце в структурі 

особистості людини. Поведінка людини спонукається, направляється і 

регулюється мотивацією. Вона є підґрунтям цілеспрямованості дії, 

організованості і стійкості цілісної діяльності, спрямованої на досягнення 

певної мети. Зрозуміти поведінку людини неможливо без глибокого 

проникнення в її психологію, без знання психологічних механізмів і мотивів 

соціально-психологічних явищ і процесів, що так само важливо і для 

військової психології. 

Проблема дослідження професійної мотивації військовослужбовців – 

одна з найважливіших у практиці роботи силових структур. Відсутність 

розвиненої ідеологічної та патріотичної роботи в допризовний період 

відображається у низькій престижності та нерозумінні значущості військової 

служби серед молоді. Згодом це переростає в низький рівень морально-

психологічного стану призовників та їх мотивації до проходження військової 

служби. У самих військовослужбовців часто немає чіткого розуміння 

http://www.mentimeter.com/
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важливості того, що вони роблять. Через це знижується якість і ефективність 

їх діяльності. Багато країн вже перейшли на контрактну форму служби, як 

спосіб підвищення ефективності професійної діяльності військового. 

В Україні особливості військової служби за контрактом відображені у 

нормативно-правових документах. Важливим мотивуючим фактором 

військовослужбовця військової служби за контрактом є матеріальна складова, 

але вона не завжди можлива, тому підвищується значущість використання 

нематеріальних стимулів для підвищення інтересу молоді до військової 

служби.  

Підсумовуючи все вищесказане, ми можемо зробити такий висновок: 

наявний науково-методичний апарат формування мотиваційної готовності у 

військовослужбовців військової служби за контрактом щодо проходження 

служби, не відповідає повною мірою вимогам системи підготовки, що 

впроваджена та потребує вдосконалення. 

 

Грилюк С. (НУОУ імені І. Черняховського) 

 

Особливості психологічної реабілітації військовослужбовців після 

виведення військової частини на  відновлення боєздатності 

Створення вітчизняної системи психологічної допомоги 

військовослужбовцям у період підготовки, під час виконання бойових дій та в 

період відновлення є актуальним та продовжує розвиватися. 

 Психологічна реабілітація військовослужбовців – це специфічний вид 

психологічної допомоги, що надається воїнам, які переживають гострі чи 

хронічні адаптаційні розлади. 

 Психологічну реабілітацію військовослужбовців у період відновлення, 

на наш погляд, доцільно проводити в такій послідовності: робота з тілом, 

формування навичок самодопомоги (тілесно-орієнтована терапія, дихальні 

техніки, релаксаційні тренінги тощо); робота в групі, спрямована на 

з’ясування проблематики, пригадування травмівних подій, полеглих 

побратимів; обговорення корисних стратегій подолання наслідків 

екстремальних подій тощо; індивідуальне консультування з метою 

відпрацювання негативних почуттів та станів та актуалізації ресурсних станів. 

Для реалізації останнього завдання добре застосовувати арттерапевтичні та 

кінезіологічні методи. Зазвичай, робота у період відновлення закінчується 

екзистенційним етапом. 

Важливим напрямком роботи фахівців у цей період є формування в 

особового складу навичок самодопомоги.  

Ми рекомендуємо проведення таких  мінітренінгів, як: 

релаксаційний тренінг (дихальні техніки; «Ключ Алієва»; м’язова 

релаксація, робота з біологічно активними точками, вправи на розслаблення);  

техніки на збільшення самоусвідомлення та усвідомлення навколишнього 

світу; 

методики сканування тіла та звільнення від негативних думок — з 

майндфулнес-терапії тощо); 
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тренінг з елементами тілесної терапії, спрямований на поліпшення 

самопочуття (ефективним були вправи на колодах та з м’ячиками, глино 

терапія та арттерапія); 

мобілізаційний тренінг. 

За досвідом автора ефективним у період реабілітації є застосування технік 

спортивної кінезіології (HYPERTON-X). 

Отже, своєчасна психологічна реабілітація буде сприяти збереженню 

психічного здоров’я військовослужбовців та зменшить відтік із Збройних Сил 

України військовослужбовців. які мають бойовий досвід та є фахівцями. 

 

 к.е.н. Гура В.Л. (КНУ імені Тараса Шевченка) 

Скопенко Ю.Л. (КНУ імені Тараса Шевченка) 

 

Впровадження інноваційних технологій у системі Національної безпеки 

України 

 Важливим напрямом посилення сучасної безпеки і оборони України є 

дослідження та застосування інноваційних технологій. Створення потужного 

освітньо-наукового потенціалу оборонного відомства дасть можливість 

вирішити актуальні питання щодо діджиталізації Збройних сил України за 

стандартами НАТО [1]. 

 Особливості, розміри та діапазон конфліктів і безпеки постійно 

змінюються. Нові форми ведення війни характеризуються все більш легким 

доступом до найпотужнішої зброї, суперечливими діями та нестандартною 

організацією залучених сторін. Варіювання загроз та небезпек формує нові 

виклики для оборонних сил та для суспільства в цілому. 

 Раніше технологічні досягнення не мали такого сильного впливу на 

безпеку та не надавали серйозні можливості для подолання загроз. Проте, на 

сьогоднішній день, на війні все частіше використовується кіберзброя, 

безпілотна дистанційно-керована система, хімічна та біологічна зброя, 

мілітаризація космосу, нанесення високоточних ударів [2]. 

 Тому актуальності набувають як інноваційні методи викладання, так і 

сучасне наповнення дисциплін інформацією про останні досягнення у сфері 

R&D (НДДКР) для усвідомлення та обізнаності про існуючі потенційні 

небезпеки. Наприклад, цифрова трансформація повинна стати невід’ємною 

частиною підготовки майбутніх військовослужбовців усіх рівнів. 

Використання 3D-моделей, віртуальних турів та доповненої реальності – це 

тренди освітнього процесу сьогодення, які повністю охопили всі сфери 

функціонування держави та суспільства в цілому. 

Інформаційне поле наповнене великими обсягами даних. А це означає, 

що їх можна використати для попередження можливих загроз, так і для 

посилення національної безпеки країни. Цифрова трансформація та 

діджиталізація змінюють модель поведінки кожного громадянина, що, у свою 

чергу, впливає на потреби держави у підготовці різних фахівців, а особливо 

військовослужбовців. 
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Знання оновлюються надзвичайно швидко, тому для забезпечення 

відповідного рівня національної безпеки та подальшого розвитку України 

необхідно ефективно використовувати всі надбання інноваційних розробок 

під час навчального процесу, а також формувати обізнаних і відповідальних 

майбутніх фахівців. Саме тому різноманітні інноваційні технології, такі як 

штучний інтелект, робототехніка, мають вивчатися, використовуватися та 

постійно оновлюватися, щоб слугувати для розвитку та захисту (у разі 

необхідності), а не стати загрозою для людства. 
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Довженко П.Ю. (ВІКНУ)  

 

Проблеми становлення демократичного стилю 

керівництва у військовому колективі 

Влада – у сучасному розвинутому правовому суспільстві є синонімом 

слова “відповідальність”. За умови, коли суспільство формується на базі 

фундаментальних ліберально-демократичних цінностей, що спрямовані на 

захист прав людини, впровадження соціокультурної інтегративності, 

забезпечення законності і відкритості системи та процесу управління, 

демократичного цивільного контролю над воєнною організацією та 

правоохоронними органами держави, принципів гендерної рівності – владою 

можуть бути наділені лише особи, що володіють відповідними професійними 

компетенціями та здатністю брати на себе величезний тягар відповідальності. 

Демократичний (колегіальний) стиль керівництва характеризується 

розподілом повноважень, відповідальності та ініціативи між керівником і 

підлеглими. 

Позиція лідера – усередині групи: він завжди з’ясовує думку колективу 

з важливих виробничих питань, приймає колегіальні рішення. 

Демократичний стиль має ряд переваг: дозволяє вирішувати 

нестандартні завдання, які вимагають творчого підходу; ідеї, висунуті 

підлеглими, лягають в основу рішень керівника; у колективі створюється 

сприятливий психологічний клімат; керівник звільнений від прийняття 

малозначних, не принципових питань діяльності організації; дбайливе 

ставлення з боку керівника; цілі і завдання діяльності організації доступні і 

зрозумілі підлеглим. 

Проблеми демократії у військовому колективі: командири не 

дослуховуються до своїх колег та безпосередніх підлеглих під час прийняття 

рішення; низьке розуміння командирами та військовослужбовцями всіх 

плюсів демократичного управління у мирний час; невідповідність ст. 1 та ст. 5 

Конституції України, в якій закріплено, що народ України здійснює первісну 

та верховну владу в країні, є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в 

державі; не розуміння командирами того що авторитет формується не тільки 

https://www.mil.gov.ua/
https://ec.europa.eu/


119 

 

на високих морально-вольових якостях та знаннях своїх обов’язків, а також на 

розумінні, вислуховуванні та підтримці своїх підлеглих; боязкість 

військовослужбовців у проявленні ініціативи, талантів, знань особливо у 

неформальній обстановці; не повага з боку командирів до органів МПЗ та не 

сприйняття проведеної ними роботи; низька мотивація військовослужбовців 

до вступу в армію та виконання завдань за призначенням через неповажливе 

ставлення командирів. 

Основними причинами цих тенденцій є: відсутність достатньої кількості 

сучасних командирів, які мали б спільне бачення військових інтересів 

України, а також основоположних принципів, основних завдань та перспектив 

їх розвитку; низький рівень демократичної політичної культури та 

громадянської свідомості військовослужбовців; недостатність і 

суперечливість окремих положень статуту Збройних сил України та інших 

чинних нормативно-правових актів; нерозвиненість механізмів доступу 

військовослужбовців до процесів підготовки та прийняття рішень 

командирами, а також контролю за їх виконанням; невідповідна вимогам 

сьогодення система військового управління; постійна зміна нормативно-

правових актів особливо у сфері МПЗ; невідповідність командирів посадам які 

вони займають. 

к.пед.н, проф. Зельницький А.М. (НУОУ) 

 к.військ.н, доц. Заболотний О.А. (НУОУ) 

 

Управління змінами в системі вищої військової освіти 

Управління змінами в системі вищої військової освіти (далі – СВВО) з 

потрібною ефективністю є одним з пріоритетних завдань успішного 

реформування Збройних Сил України (далі – ЗС України) та інших складових 

сектору безпеки і оборони. Актуальність зазначеного завдання зумовлена 

низкою чинників, зокрема: 

потребою оперативного реагування системи вищої військової освіти на 

докорінні зміни в зовнішньому і внутрішньому безпековому середовищі держави 

та  на подальший розвиток основних складових сектору безпеки і оборони; 

необхідністю приведення вищої військової освіти в Україні у відповідність 

до європейських та євроатлантичних освітніх стандартів; 

потребою забезпечення і гарантованого досягнення якісно нового рівня 

підготовки здобувачів вищої військової освіти та їх готовності до ефективного 

виконання функціональних обов’язків на посадах призначення у військах (силах) 

в умовах мирного і воєнного часу; 

необхідністю перегляду чинних концептуальних положень у сфері 

військової освіти, що стримують її подальший розвиток та нагальною потребою 

розроблення нових сучасних концепцій [1]. 

За результатами проведеного дефінітивного аналізу поняття «управління 

змінами» та з урахуванням особливостей функціонування СВВО, надаємо 

авторське визначення даного поняття: «Управління змінами в системі вищої 

військової освіти – це цілеспрямована діяльність центральних органів виконавчої 

влади, керівництва МО України, ГШ ЗС України та органів управління 
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військовою освітою на усіх рівнях щодо своєчасного переведення СВВО із 

поточного стану в необхідний стан у мінливих умовах зовнішнього та 

внутрішнього середовищ її функціонування» [2]. 

Подібне переведення СВВО із стану в стан має спиратися на певні принципи. 

До основних принципів наукового управління змінами в системі вищої військової 

освіти, що можуть бути рекомендовані до практичного застосування, варто 

віднести такі: глобальний контекст; стратегічна спроможність; комунікативність; 

локальність; комплексність проектування; результативність. 

Відтак, органам управління необхідно проектувати й реалізувати процеси 

змін, оцінювати їх ефективність, приймати рішення щодо їх проведення, чітко 

уявляти становище, яке займає СВВО в системі освіти України і його бажаний 

стан, а також володіти алгоритмом втілення необхідних змін.  

Список використаних джерел: 
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Черняховського. – 2019. – № 3 (67). – С. 115 – 122. 

 

Зембицький О.О. (НУОУ імені І. Черняховського) 

 

Специфіка психологічної підготовки корабельного екіпажу до 

тривалого походу 

Одним із головних завдань подальшого розвитку України як морської 

держави, забезпечення її національної безпеки з морських напрямків є 

подальше становлення та розвиток Військово-Морських Сил Збройних Сил 

України. 

Діяльність військових моряків завжди належала до професій 

надзвичайно складних і одночасно ризикованих, що висуває специфічні 

вимоги до особового складу надводних сил. Тривале плавання пов’язане з 

постійним перебуванням членів екіпажу в умовах обмеженого простору, 

монотонності діяльності, різкого звуження зовнішніх соціальних зв’язків, 

підвищеної небезпеки виникнення аварійних ситуацій тощо. 

У Військово-Морських Силах Збройних Сил України проблемам 

управління психічними станами особового складу завжди надавалося велике 

значення. В основному ці вимоги спрямовані на виконання командирами 

кораблів своїх обов'язків по вмілому керівництву службовою діяльністю 

підлеглих, на турботу про задоволення їх потреб і запитів, створення у 

військових колективах здорової моральної атмосфери. 

Найважливішим засобом формування і розвитку позитивних і 

попередження негативних психічних станів у особового складу до тривалого 

походу є добре організована морально-психологічна підготовка до походу. 
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Як відомо, в практиці корабельної служби розрізняються два її види: 

загальна, що проводиться завчасно і систематично в ході всієї системи 

навчання і виховання особового складу, і безпосередня, що проводиться перед 

кожним походом. В управлінні психічними станами моряків першорядна роль 

належить безпосередній підготовці до походу. У цій роботі враховуються 

специфіка майбутніх завдань і умов плавання, індивідуальні особливості 

особового складу і характерні риси корабельного колективу, досвід 

попередніх походів, звичаї і традиції моряків. 

Також так як в психічних станах готовності об'єднуються емоційні, 

вольові та мотиваційні сторони психіки в їх відношенні до зовнішніх умов і 

майбутнім завданням, в індивідуальній роботі необхідно враховувати: 

ставлення до своєї спеціальності, корабельної служби, участі в тривалих 

плаваннях; 

рівень підготовки під час відпрацювання курсових задач (К-1, К-2); 

специфіку поведінки в звичайних і складних ситуаціях; 

розумову і фізичну працездатність в поході, при тривалій штормовий 

погоді, в небезпечній обстановці; 

особливості протікання психічних процесів при впливі раптових і 

сильних подразників. 

 

Іллющенко С.Ю. (НУОУ імені І. Черняховського) 

 

Психологічний зміст феномена рефлексії  

Серед різних напрямків, що сформувалися в психології у першій половині 

XX століття, склалося неоднозначне ставлення до аспектів рефлексії ‒ від  

повного заперечення необхідності дослідження цієї проблеми в контексті 

психологічного знання до визнання її основним психологічним методом. При 

цьому була відсутня не тільки єдина система поглядів на структуру 

рефлексивних процесів, але і не було визначено конвенційного поняття 

рефлексивної функції.  

Поняття «рефлексія» ввів французький біолог, гуманіст, філософ і теолог 

П. Тейяр де Шарден, сформулювавши його так: рефлексія – це «набуте 

свідомістю вміння сконцентруватися на самому собі та оволодіти самим 

собою як предметом, що володіє специфічною стійкістю та своїм специфічним 

значенням – здатність вже не просто пізнавати, а пізнавати самого себе; не 

просто знати, а знати, що знаєш». Шарден вважав, що виникнення рефлексії − 

це можливість поглянути на самого себе. Він підкреслював, що рефлексія − це 

унікальна здатність, яка взагалі і робить людину людиною.  

Психологічне вивчення рефлексії починається дослідженнями 

А. Буземана (1925 р.), який першим запропонував виділити розвідки з 

рефлексії в особливу область − «психологію рефлексії». У його трактуванні 

рефлексія − це «перенесення переживань із зовнішнього світу на самого себе». 

На теперішній час дослідження рефлексії проводяться в рамках 

більшості галузей психологічного знання: рефлексивні процеси вивчаються в 
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соціальній психології, в загальній психології, у віковій психології, а також в 

медичній, педагогічній, організаційній психології та психології управління. 

В сучасному науковому апараті рефлексія визначається як «розумовий 

розвиток, спрямований на пізнання людиною себе: поведінки, дії і вчинків, 

психічних станів, почуттів, здібностей, характеру та інших властивостей своєї 

особистості». Специфіка рефлексії як здатності суб’єкта полягає у 

спрямованості не на зовнішній світ, а на сам спосіб його пізнання, завдяки 

чому уможливлюється усвідомлення і регуляція життєдіяльності та 

з’являється перспектива принципово нового типу взаємодії з дійсністю, даною 

вже не безпосередньо, а у формах мислення. 

На сьогоднішній день можна говорити про інтенсивний розвиток 

рефлексивного руху, який істотно розширює традиційні уявлення про деякі 

психологічні закономірності і має загальнонаукове і світоглядне значення. 

Вже зараз можна провести досить диференційований аналіз методологічних 

орієнтацій, різноманітних підходів і кваліфікувати характер взаємодії цих 

орієнтацій як синхронізуючий.  

Рефлексивні процеси включені в регуляцію практично всіх сфер людської 

активності. Останнє свідчить про важливість вивчення цієї базисної, 

основопологаючої властивості. 

 

Кіщук К. В.(ВІКНУ) 

 

Проблема комунікацій і соціалізації курсантів ВВНЗ у цивільному 

осередку 

Майже кожного дня курсанти ВВНЗ стикаються з проблемою 

спілкування з цивільними однолітками. Труднощі виникають навіть на 

початку формування комунікацій , наприклад, яка тема буде цікавою для обох. 

Не розуміння проблем “звичайних” людей, їх цінностей, пріоритетів та стилю 

життя. 

На наш погляд в основі цих проблем лежить належність комуніканів до 

різних комунікативних культур. Коротко їх охарактеризуємо. Так, 

Г. Хофстеде, класифікує культури відповідно до ментальних програм, що 

формуються у людей упродовж життя. У нашому випадку можна говорити, що 

ментальна програма субкультури формується з юнацького віку, коли людина, 

обираючи навчальний заклад і систему освіти (військову або цивільну), 

формує моделі поведінки, притаманні обраній культурі. Таким чином, 

джерелом ментальних програм є культура і соціальне оточення, тобто ті 

умови, в яких відбувається соціалізація й інкультурація людини. Це означає, 

що ментальні програми визначаються так званими вимірами культури, які 

включають в себе: дистанцію влади; колективізм – індивідуалізм; 

маскулінність  – фемінності тощо. 

Порівняємо владну систему відносин у цивільних і військових. Так, 

військова субкультура належить до ієрархічних структур з високою 

дистанцією влади, де до всіх вищих посадових осіб виявляється особлива 

повага та демонструється покірність. Цивільна культура у будь-якій 
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національній спільноті є культурою з нижчою дистанцією влади, де більшого 

значення надається таким цінностям як рівність у стосунках, у тому числі і 

службових, та індивідуальна свобода. Відносини ж між старостою цивільної 

студентської групи та студентами цієї групи зазвичай визначаються 

неформальним авторитетом цієї людини.  

Індивідуалізм-колективізм: люди, які виховуються у військовому 

колективі навчаються сприймати себе як частину “ми-групи”. “Ми-група” 

відрізняє себе від інших груп у суспільстві і є джерелом створення власної 

ідентичності. У цивільній субкультурі люди звичні сприймати своє “я” окремо 

від інших людей. Курсанти також звикли до колективних покарань, коли хтось 

один порушив правила, а покарання отримала вся група, цивільні ж до такого 

не звикли, така несправедливість у них викликає образу і стрес. 

Військова субкультура з очевидністю належить до маскулінних культур 

з усіма характерними для таких культур проявами: культ сили, мужність, 

агресивність. У той же час характерним для військових є перенесення цих 

особливостей на службу в умовах миру і на спілкування не тільки з 

військовими, а і з цивільними на всіх рівнях, особливо на службі. Цивільними 

таке спілкування не сприймається як нормальне, цивільна особа віддає 

перевагу перемовам та обговоренням, а не воєнним діям. Отже кожний прояв 

агресивності і боротьби за принципом “хто кого” військовим сприймається як 

виклик, на який треба дати достойну відповідь і вистояти, а цивільним – як 

удар, який призводить до стресової ситуації. 

Саме ці типові виміри культури і ставлять певний бар’єр у спілкуванні 

курсантів з цивільними. Слід відмітити, що проблема міжкультурної 

комунікації військової та цивільної субкультур набуває в наш час все більшої 

актуальності та заслуговує на детальне розроблення й обговорення. 

 

Каменюк Ю.В. (ДНУ імені Василя Стуса)  

 

Психологічні особливості патріотизму в структурі особистості в умовах 

“гібридної війни” 

Сусідня держава активно реалізує власну концепцію “гібридної війни” з 

її потужною інформаційною складовою для досягнення своїх геополітичних 

цілей в сучасному світі. Деструктивна пропаганда як ззовні, так і всередині 

України, використовуючи суспільні протиріччя, розпалює ворожнечу, 

провокує конфлікти, підриває суспільну єдність. Відсутність цілісної 

інформаційної політики держави, слабкість системи стратегічних комунікацій 

ускладнюють нейтралізацію цієї загрози. Саме тому вироблення шляхів 

ефективного захисту від негативного інформаційно-психологічного впливу, 

визначення рівня сформованості патріотизму, спираючись на особливі умови 

сьогодення, є надзвичайно актуальним. 

В цих умовах патріотизм громадян має стратегічне значення для 

майбутнього нашої країни і становить її соціально-психологічний ресурс, 

однією важливих складових якого є потенційна здатність до спротиву 

інформаційній агресії, психологічна готовність захищати свою Батьківщину. 
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Не маючи стійких патріотичних переконань, розвинутої патріотичної 

складової у власній системі цінностей і смислів, особистість, черпаючи 

інформацію з ворожих інформаційних каналів, легко стає “інформаційною 

жертвою”.  

В ході проведеного дослідження були виявлені наступні психологічні 

умови, реалізація яких є базою для формування патріотизму в умовах 

“гібридної війни”: формування психологічної та фізичної готовності молоді до 

виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання 

національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу 

державної та військової служби в структурах сектору безпеки і оборони; 

розвиток мотивації молоді до військової служби; забезпечення розвитку 

моральних, психологічних, духовних, етичних якостей особистості у процесі 

цілеспрямованого патріотичного виховання; формування світогляду громадян 

через посилення патріотичної спрямованості змісту національно-

патріотичного виховання, засвоєння історії країни, усвідомлення трудового і 

військового подвигу її народу та ЗС України; формування медіаграмотності 

громадян; налагодження конструктивної взаємодії між суб’єктами 

національно-патріотичного виховання; розвиток патріотичної рефлексії; 

профілактика негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, 

алкоголізму серед молоді шляхом залучення її до участі у заходах із 

національно-патріотичного виховання; створення системи ефективного 

моніторингу у зазначеній сфері. 

В “гібридній війні” одним із шляхів протидії негативному 

інформаційному впливу на патріотичну свідомість громадян є правда: про 

історію нації, про походження мов, про події в державі, на Сході, про героїв і 

волонтерів, про стан суспільства і економіки, про сучасні виклики і 

можливості їх подолання. Крім правди боротися з брехнею нічим. 

Найсуттєвіше значення мають здорове громадянське патріотичне 

суспільство і відповідальні медіа. Патріотизм громадян як соціально-

психологічний ресурс, забезпечує потенційну здатність до спротиву 

інформаційній агресії, створює психологічну готовність захищати свою 

Батьківщину та діяти в ім'я збереження і розвитку її благополуччя. 

Перспективними напрямками подальшої наукової роботи можна вважати 

розробку й узагальнення методичних рекомендацій щодо проведення 

найбільш ефективних технологій, форм та методів формування патріотизму 

громадян України. 

к.соц.н., доц. Кожедуб О.В. (ВІКНУ) 

 

Індивідуальні стилі педагогічної діяльності викладача вищої школи 

Відомо, що індивідуальний стиль діяльності представляє собою 

індивідуальну систему прийомів і способів дії, яка характерна для даної людини і 

забезпечує досягнення успішних результатів діяльності, а індивідуальний стиль 

педагогічної діяльності – це сукупність завдань, засобів і способів педагогічної 

діяльності та спілкування, а також більш приватних особливостей (як, наприклад, 

ритм роботи), характерних і стійких для даного викладача. У психолого-
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педагогічній літературі розглядають такі індивідуальні стилі педагогічної 

діяльності викладача: 

емоційно-імпровізаційний, який характеризуються переважною 

орієнтацією на процес навчання. Пояснення нового навчального матеріалу такий 

викладач будує логічно, цікаво, однак у процесі пояснення у нього часто відсутній 

“зворотній зв’язок” зі студентами. Під час здійснення контрольних заходів такий 

педагог звертається до великого числа студентів, в основному сильних, запитує їх 

у швидкому темпі, задає неформальні питання, але мало дає їм говорити, не чекає, 

поки вони сформулюють відповідь самостійно. Для такого викладача характерне 

недостатньо адекватне планування навчально-виховного процесу, а саме: для 

відпрацювання на занятті він вибирає найцікавіший навчальний матеріал; менш 

цікавий матеріал, хоча іноді і дуже важливий, він залишає для самостійної роботи 

студентів. Діяльність викладача з даним стилем відрізняє висока оперативність, 

використання великого арсеналу різноманітних методів навчання. Він часто 

практикує колективні обговорення, стимулює спонтанні висловлювання 

студентів. Для такого викладача характерна інтуїтивність, що виражається в 

частому невмінні проаналізувати особливості та результативність своєї діяльності 

на занятті; 

емоційно-методичний стиль, властивий викладачу, який зорієнтований 

на процес і результат навчання, йому властиві адекватне планування навчально-

виховного процесу, висока оперативність, деяке переважання інтуїтивності над 

рефлексивністью. Орієнтуючись як на процес, так і на результати навчання, 

викладач з емоційно-методичним стилем адекватно планує навчально-виховний 

процес, поетапно відпрацьовує весь навчальний матеріал, уважно стежить за 

рівнем знань всіх студентів (як сильних, так і слабких), у його діяльності постійно 

представлені закріплення і повторення навчального матеріалу, контроль знань 

студентів. Викладача з емоційно-методичним стилем педагогічної діяльності 

відрізняє висока оперативність, він змінює види роботи на занятті, часто 

практикує колективні обговорення. Використовуючи настільки ж багатий арсенал 

методичних прийомів при відпрацюванні навчального матеріалу, викладач з 

емоційно-методичним стилем, на відміну від викладача з емоційно-інтуїтивним 

стилем, прагне міцно зацікавити студентів особливостями навчальної дисципліни; 

розсудливо-імпровізаційний стиль педагогічної діяльності характерний 

для викладача, який орієнтується на процес і результати навчання, на адекватне 

планування навчально-виховного процесу, оперативність, поєднання 

інтуїтивності і рефлексивності. 

У порівнянні з викладачами емоційних стилів такий викладач виявляє 

меншу винахідливість у підборі і варіюванні методів навчання, він не завжди 

здатний забезпечити високий темп роботи, рідше практикує колективні 

обговорення. Такий викладач витрачає менше навчального часу на спонтанні 

висловлювання студентів ніж викладачі емоційних стилів педагогічної діяльності. 

У той же час, на відміну від своїх “емоційних” колег, викладач з розсудливо-

імпровізаційним стилем педагогічної діяльності менше говорить на занятті сам, 

особливо під час опитування, воліючи впливати на студентів опосередкованим 
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шляхом (за допомогою підказок, уточнень і т.д.), даючи можливість їм детально 

оформити відповідь; 

розсудливо-методичний стиль педагогічної діяльності характерний 

для викладачів, які орієнтуються на результати навчання і адекватно планують 

навчально-виховний процес. Викладач з даним стилем педагогічної діяльності 

частіше проявляє консервативність у використанні засобів і способів педагогічної 

діяльності. Висока методичність (систематичність закріплення, повторення 

навчального матеріалу, контролю знань студентів) поєднується у нього з доволі 

малим стандартним набором методів навчання, яким він надає перевагу. 

Використовуються переважно репродуктивні методи діяльності студентів, 

колективні обговорення на заняттях таких викладачів майже відсутні. У процесі 

опитування такий викладач звертається до невеликого числа студентів, даючи 

кожному багато часу на відповідь, особливу увагу приділяючи слабким учням. 

Для викладача з розсудливо-методичним стилем педагогічної діяльності в цілому 

характерна рефлексивність. 

Як свідчить практика, найбільш ефективними є проміжні індивідуальні 

стилі педагогічної діяльності, що об’єднують методичність з емоційністю, а 

імпровізаційність – з розсудливістю. У цьому сенсі ні методичність, ні 

імпровізаційність не є переважними самі по собі. 

 

к.психол.н., доц. Колісник О.Л. (НУОУ імені І. Черняховського) 

 Третяк С.Д. (ГВКГ) 

 

Подолання стану ступору в бойових умовах 

Ступором в психології називають стaн людини, при якому він 

мовчазний і знерухомлений. Людинa, впавши в психологічний ступор, ніяк не 

реагує на те, що відбувається навколо нього, нa зовнішні подразники 

(біль,взриви, крики, холод). Він може тривалий час не їсти, не відповідaти на 

питання, взагалі застигнути в одній позі. Виникнути ступор в голові може при 

депресії, різних психічних розладах, з-за сильного стресу, переляку. В зоні 

бойових дій це вибухи та страх смерті чи пораннення[1]. 

Ступор – одна з найсильніших зaхисних реакцій організму. Відбувається 

після сильних нервових потрясінь, коли людинa затратила стільки енергії на 

виживання, що сили на контакт із навколишнім світом у неї вже немає[2].  

Які можуть бути ознaки:  

   різке зниження або відсутність довільних рухів і мови; 

     відсутність реaкцій на зовнішні подразники (шум, світло, 

дотику,щипки); 

   «завмирання» в певній позі, заціпеніння, стaн повної нерухомості; 

   можлива напругa окремих груп м’язів. 

Як подолaти ступор, точно знають лише фахівці - психотерапевти, 

психологи, психіатри. Але якщо ви бачите, що біля вас військовослужбовець 

перебуває в стaні ступору, то потрібно зробити наступне: 
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може допомогти мaсаж спеціальних точок, які знаходяться над зіницями 

очей, рівно посередині, рівновіддалено від брів і початку лінії росту волосся. 

Масaжувати ці точки потрібно подушечками пальців, вказівного і великого; 

долоню вільної руки поклaсти на груди потерпілого. Налаштувати свій 

подих під ритм його подиху; 

ступор може піти, якщо зігнути людині пaльці на руках і з силою 

притиснути їх до долонь, великі пальці повинні залишатися прямим. 

Людина, перебуваючи в ступорі, може чути і бачити. Тому говоріть йому 

на вухо, тихо, повільно й чітко те, що може викликати сильні емоції (краще 

негативні). Пам’ятайте, необхідно будь-якими засобами домогтися реакції 

потерпілого, вивести його із заціпеніння.  

Список використаних джерел: 

1. Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Соціально-психологічне 

забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах: Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.С. Корольчук, В.М. 

Крайнюк. – К.: Ніка-Центр, 2009. – 580 с. 

2. Протокол з діагностики і терапії ПТСР Національного інституту 

клінічної майстерності Великобританії (NICE) [Електронний ресурс]. — 

Режим доступу: http://i-cbt.org.ua. 

 

к.психол.н., доц. Колісник О.Л. (НУОУ імені І. Черняховського) 

 Шабатіна Н.О. (НУОУ імені І. Черняховського)  

 

Вплив соціальних мереж на суспільство 

       Соціальні мережі – це не лише розваги чи віртуальне спілкування. 

Щороку все більша кількість людей страждає від впливу соціальних мереж. 

Згідно зі статистикою, перебування в соціальній мережі призводить до 

збільшення ризику самогубств. 

       Соціальні мережі також є причиною того, що у світі значно підвищилась 

кількість пар, які розлучилися. Зараз це кожна третя пара. Оскільки після 

поширення знайомств у соціальних мережах кількість зрад у сім’ях виросла 

втричі. А ось у Великобританії грабіжники у 4 випадках із 5, плануючи 

пограбування, починають із вивчення потенційної жертви в соціальних 

мережах. Через появу мереж кількість злочинів на сексуальному ґрунті, 

спрямованих проти неповнолітніх, зросла у 26 разів. Також через соціальні 

мережі зменшилась розумова активність. Адже розумові процеси просто не 

розвиваються [1]. Малорухливість користувачів соціальних мереж призводить 

до розвитку серйозних захворювань. Від цього страждає ендокринна та 

серцево-судинна система, а ще розвивається депресивний стан. Ці показники 

є достатньо серйозними, щоб замислитися над проблемою залежності від 

соціальних мереж та від Інтернету загалом. Основними причинами такої 

популярності соціальних мереж є легкість віртуального спілкування, 

можливість підвищити самооцінку, у мережі кожен може бути тим, ким хоче, 

таким чином приховуючи власне Я. 
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       Таким чином, соціальні мережі мають неабиякий вплив на життя 

сучасної людини і на суспільство загалом. Тому надзвичайно важливо й надалі 

проводити дослідження у цьому напрямку. Перспективним може бути 

детальний розгляд різновидів соціальних мереж, їхніх властивостей та 

структури. Специфіка інтернет-комунікації різновидів соціальних мереж, 

їхніх властивостей та структури. Також варто звернути увагу на маніпуляцію, 

що проводиться за допомогою соціальних мереж [2]. 

       Аби запобігти залежності від соціальних мереж варто: підвищувати 

свою самооцінку у реальності; менше часу приділяти віртуальному життю; з 

раннього дитинства необхідно розвивати дитину різносторонньою, щоб у 

майбутньому не виникло проблем з розподілом власного часу; чітко 

розмежовувати реальне і віртуальне життя; більше часу приділяти своїм 

близьким людям та захопленням. 

Список використаних джерел: 

1. John Suler, Ph.D., "The Two Paths of Virtual Reality" (Джон Сулер, 

Департамент психологии США, "Два пути развития виртуальной реальности") 

/ http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/vrpaths.html 

2. Губанова Д.А., Новікова Д.А. «Соціальні мережі: моделі 

інформаційного впливу, управління та протиборства»/ Фізматліт-М.:2010 

 

Коляда А. (ВІКНУ) 

 

Теоретико-методологічні підходи до підготовки офіцерів-психологів у 

ВВНЗ 

В умовах реформування сучасних Збройних Сил України фокус уваги 

зосереджений на їх якісному вдосконаленні. У зв’язку з чим, підвищуються 

вимоги і до особистісних та професійних якостей офіцерів, їх фізичного та 

психічного здоров’я. Тому, підготовка майбутніх офіцерів-психологів, від 

яких в майбутньому буде залежити психічне здоров’я військовослужбовців, 

повинна здійснюватись з дотриманням ряду вимог. Останні стосуються 

матеріально технічної бази ВВНЗ, професіоналізму та компетентності його 

викладацького складу. Зауважимо, що особливої уваги потребує і 

професійний відбір, які проходять майбутні офіцери-психологи. 

Відомо, що підготовка майбутніх офіцерів-психологів базується на двох 

теоретико-методологічних підходах: теоретико-дослідницькому та 

практично-орієнтованому. Коротко їх охарактеризуємо. 

Так, теоретико-дослідницький підхід передбачає реалізацію здібностей 

майбутніх офіцерів-психологів у науковій діяльності. Такий підхід має на меті 

пізнання психічної реальності, встановленя закономірностей функціонування 

та розвитку психіки, розробку теоретичних моделей. При цьому визначаються 

функції професійної діяльності: підготовка та проведення досліджень, 

оформлення результатів у вигляді наукових робіт, передача зібраних знань як 

безпосередній аудиторії, так і опосередковано через написання наукових 

статей та навчально-методичних розробок. Основними методами та формами 

організації навчального процесу офіцерів-психологів в контексті цього 
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підходу є: лекції, семінари (теоретична підготовка), практичні заняття та 

лабораторні практикуми (практична підготовка). 

Результатом підготовки в межах даного теоретико-методологічного 

підходу є такі сформовані професійно важливі якості: емоційний холод, 

раціоналізм у встановленні контактів, стриманість, відповідальність, 

загальний розвиток інтелекту, виражений інтерес до Людини, розвинені 

комунікативні здібності. А тому показником успішності в рамках цього 

підходу вважається участь у проведенні досліджень, участь в наукових 

конференціях, вступ до магістратури, ад’юнктури. 

Іншим підходом до підготовки майбутніх офіцерів-психологів є 

практично-орієнтований, який передбачає реалізацію фахівця як практичного 

виконавця завдань психологічного забезпечення. Зазначимо, що метою 

майбутньої діяльності офіцера-психолога є надання психологічної допомоги 

військовослужбовцям та їх сім’ям. Зміст його функціональних обов’язків 

наповненний такими заходами як: психологічний супровід, психокорекція, 

психореабілітація військовослужбовців, психоедукація, написання 

методичних рекомендацій щодо психологічного забезпечення. 

Основними методами та формами організації навчального процесу 

офіцерів-психологів в контексті даного підходу є теоретична підготовка у 

поєднанні з методами активного навчання (майстер-класи, практичне 

навчання, відеонавчання, відпрацювання конкретних кейсів, тренінги, 

поведінкове моделювання), а також здійснення супервізії. 

Результатом підготовки в межах даного теоретико-методологічного 

підходу є високий вербальний інтелект, інтуїція, емпатія, готовність до 

встановлення контактів та їх підтримки, відповідальність, здатність емоційно 

притягувати до себе людей, збереження емоційної стійкості та самовладання 

у процесі спілкування, внутрішній локус контролю. 

Показником успішності при цьому є участь у практичних навчаннях, 

зборах психологів, участь у тренінгах, отримання додаткових сертифікатів, 

проходження індивідуальної та групової психотерапії, тренування у 

застосуванні набутих навичок на клієнтах, опанування нових психологічних 

технік, нарощення інструментарію. 

 

Котул В. (ВІКНУ) 

 

Критерії успішної соціально-психологічної адаптації ійськовослужбовців 

військової служби за призовом до умов професійної діяльності 

Соціальну потребу суспільства у військовому захисті задовольняють 

збройні сили, що особливо актуально в сучасних умовах. Цим обумовлена 

необхідність військової праці як суспільно-значущої та соціально необхідної 

діяльності певної частини дорослого населення. Задоволення потреби в 

безпеці кожної людини окремо і суспільства в цілому є кінцевим результатом 

військової діяльності. 

Проблема адаптації військовослужбовця до умов військової діяльності, 

є важливою і в теоретичному, і в прикладному аспекті. Безсумнівно, що такі 
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питання, як забезпечення праці в особливих умовах життєдіяльності, 

формування нових екологічних відносин в такому середовищі, де в звичайну 

картину втручаються фактори, пов’язані з використанням військової техніки, 

розвитком та мобілізацією захисту організму, компенсацією порушених 

зв’язків у результаті дії несприятливих факторів і, нарешті, передбачення, 

прогноз боєздатності людини, неможливо вирішити без знання природи та 

механізмів адаптаційних процесів. 

Враховуючи, що військове середовище, через свою специфіку, блокує 

багато потреб особистості військовослужбовця військової служби за 

призовом, у нього з’являється небезпека виникнення дезадаптації, 

дезорганізації психічної діяльності і, як наслідок, дезорганізації поведінки та 

діяльності взагалі. Внаслідок цього з’являється частина тих, хто стає на шлях 

правопорушень, починає зловживати спиртними напоями, вживати 

наркотики, уникати виконання службових обов’язків тощо. Через проблеми 

пов’язані з соціально-психологічною дезадаптацією військовослужбовців 

військової служби за призовом. Збройні Сили України та інші військові 

формування щоденно потерпають від грубих порушено військової 

дисципліни, наслідком яких є скоєння злочинів, високий рівень травматизму 

та загибелі серед особового складу підрозділів. 

Соціально-психологічну адаптацію людини до умов професійної 

діяльності вчені розглядають як процес фізичних, соціально-психологічних 

або організаційних змін у специфічно-груповій поведінці, соціальних 

відносинах та культурі поведінки. Кінцевим результатом цього процесу 

повинно бути досягнення гармонійного стану між окремим 

військовослужбовцем і військовим колективом, що дасть змогу говорити про 

успішне здійснення адаптаційних процесів. 

Аналізуючи джерела української та зарубіжної психологічної 

літератури, можна дійти висновку, що соціально-психологічну адаптацію 

розуміють як результат процесу змін соціальних, соціально-психологічних, 

морально-психологічних, економічних і демографічних відносин між людьми 

та пристосування їх до соціального середовища. Як специфічні особливості 

соціально-психологічної адаптації зазначають такі: активна участь свідомості, 

вплив діяльності людини на середовище, активна зміна людиною результатів 

своєї соціальної адаптації відповідно до соціальних умов буття. 

Реакції поведінкової адаптації військовослужбовців в умовах 

професійної діяльності М.М. Дорошенко пропонує ділити на чотири класи. 

До першого класу належать форми поведінки, спрямовані на збереження 

психофізіологічних особливостей індивіду за рахунок зниження активності 

або звуження простору і часу, в якому структурується поведінка миротворця. 

Другий клас включає шляхи пошуку умов, яким надається перевага. 

Наприклад, пошук дій, яким надається перевага, пошук середовища для 

тимчасового перебування, в якому відсутні або слабо виражені фактори 

адаптації. 
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До третього класу належать соціально обумовлені форми поведінки, а 

саме: реакції формування навичок, головним чином в її основній частині–

програмі поведінки. 

Четвертий клас реакцій включає форми поведінки, обумовлені впливом 

ряду характеристик структури особистості миротворця на особливості його 

поведінки. Найбільш важлива роль у формуванні реакцій цього класу 

належить перебудові мотивації, тобто зміні питомої ваги різних мотивів та 

формуванню у військовослужбовців нової мотивації. 

Отже, успішною адаптацією до умов професійної діяльності (її 

успішність, повнота і стійкість) можна вважати наявністю наступних 

критеріїв: активна участь свідомості; вплив діяльності людини на середовище; 

активна зміна людиною результатів своєї соціальної адаптації відповідно до 

соціальних умов буття. 

       Кравченко О.І. (ВІКНУ) 

 

Професіограма і психограма - важливий методичний засіб для 

визначення професійних вимог до майбутнього офіцера Збрoйних Сил 

Укрaїни 

Рoзглянутa у стaттi структурa прoфесioгрaми мaйбутньoгo фaхiвця є 

вaжливим фaктoрoм у пoбудoвi прoцесу прoфесiйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх 

oфiцерiв Збрoйних Сил Укрaїни. 

Психoфiзioлoгiчний aспект будь-якoї прoфесiйнoї дiяльнoстi людини, в 

нaшoму випaдку oфiцерa ЗСУ, рoзкривaється, нaсaмперед, через 

хaрaктеристику вимoг, щo висувaються дo вiйськoвoслужбoвця вимoгaми 

зaбезпечення oбoрoнoздaтнoстi тa бoйoвoї гoтoвнoстi вiйськoвoгo пiдрoздiлу. 

Результатом професіографічного вивчення особистості є створення 

професіограми - документа, у якому подано комплексний, систематизований і 

всебічний опис об'єктивних характеристик професії і сукупності її вимог до 

індивідуально-психологічних особливостей людини. Головною частиною 

професіограми є психограма, що включає повний опис власне психологічних 

характеристик та професійно важливих особистих якостей спеціаліста [1]. 

Процес створення професіограм базується на певних принципах, дотримання 

яких забезпечує наукову обгрунтованість результатів дослідження. Принципи 

професіографії сформулював К.К.Платонов [3]. Основними з них є 

комплексність, цілеспрямованість, особистісний підхід, надійність (вимоги до 

емоційної стійкості особистості в умовах перешкод і шумів), диференціація, 

типізація, перспективність іреальність. 

Психoлoгiчний пoртрет oсoби – мoже викoнувaти рoль бaзoвoї oснoви 

для aдеквaтнoї oцiнки oсoбистoстi oфiцерa i прoгнoзувaння йoгo прoфесiйнoї 

ефективнoстi тa мoжливoгo прoгнoзoвaнoгo кaр’єрнoгo зрoстaння. 

Вiдпoвiднo дo нaукoвих дoслiджень К. К. Плaтoнoвa, взaємoдiя прoцесiв 

сoцiaлiзaцiї i бioлoгiчнoгo дoзрiвaння в рoзвитку людини привoдить дo 

фoрмувaння її iндивiдуaльнoстi, щo «прoявляється в рисaх темперaменту, 

хaрaктеру, в специфiцi iнтересiв, якoстей перцептивних прoцесiв (прoцеси 

сприйняття) й iнтелекту, пoтреб i здiбнoстей iндивiдa» [3]. Вихoдячи з цих 
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oбстaвин, прoгрaмa вивчення iндивiдуaльнoстi пoвиннa рoзкривaти всi 

зaзнaченi йoгo oсoбливoстi. Вчений Е. O. Клiмoв видiляє декілька груп 

стaвлення дo дiяльнoстi в системaх: «людинa – технiкa», «людинa – природа», 

«людинa – знaкoвa системa», «людинa – людинa» [2]. У вiйськoвiй сферi для 

майбутнього офіцера слiд видiлити групу хaрaктеристик: вiднoшення дo 

нaвчaння, вiйськoвoї служби, фiзичнoї прaцi, oбрaнoї (вiйськoвoї) 

спецiaльнoстi. Перерaхoвaнi вище хaрaктеристики oписують змiстoвi стoрoни 

iндивiдуaльнoстi i не зaчiпaють фoрмaльнo-динaмiчних. Для ефективнoї 

oргaнiзaцiї цiльoвoї прoфесiйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх oфiцерiв ЗС України у 

вiйськoвих нaвчaльних зaклaдaх, тaктичнoгo рiвня, aдеквaтнoї oцiнки 

особистості, як вiйськoвoгo спецiaлiстa тa прoгнoзувaння йoгo кaр’єрнoгo 

зрoстaння неoбхiднo рoзрoбити психoлoгiчний пoртрет oфiцерa тa ствoрити 

психoлoгiчну структуру йoгo дiяльнoстi, щo втiлюються у вiдпoвiдну 

психoгрaму. 

Це визначає необхідну конкретність, цілеспрямованість й науково-

методичну забезпеченість військової професійної освіти України.  
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Офіцерство – наслідування традицій козацтва і армії УНР 

Використання слів іншомовного походження виправдано в випадку 

відсутності аналогічного слова в українській мові, коли роль надання назви 

віддається іншим народам, що є - як винахідниками так і тими, що опрацювали 

явище до такого стану, що перевершено український досвід. І тим самим, 

надаючи якомусь явищу назву іншомовного походження, ми визнаємо 

безперервне продовження традицію з народом, що надав своє слово. 

Але Збройні Сили України починаючи з 2014 року по теперішній час 

отримали неоцінений досвід, що дозволяє не переймати у чужих народів 

військовий досвід, а аналізувати власні успіхи та впроваджувати їх. Так само 

ми повинні прийняти, чи збройні формування інших державних утворень на 

теренах України, є прикладом для наслідування? Чи є історія Українського 

козацтва і Армії УНР нам за приклад для наслідування? Чи залишити, як стале 

явище, традиції Російської імператорської армії Російської імперії та 

військових формацій Союзу Радянських Соціалістичних Республік в наданні 

назв? 

“Офіцер” - чи мала Україна свою власну назву цьому явищу, що є потреба 

використовувати це слово іншомовного походження? Так, мала! Це слово 

“старшина”. 
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Хоча козацтво, як явище, позичало багато слів. Йшло запозичення слів, 

коли доводилося зі словами переймати той досвід, який українське військо не 

мало. Але такого не було в явищі надання загальної назви особам командного 

і начальницького складу. 

В основі двох слів “офіцер” і “старшина” лежать різні означення, 

приймаючи одне з слів особа командного і начальницького складу вирішує чим 

же він займається в Збройних Силах. Офіцер - нім. Offizier, франц. officier, від 

лат. officium – служба, служба, що має однокорінне слово офіціант - нім. 

Offiziant, від лат. officium – обов’язок, служба. В службі нічого поганого немає. 

Але особа командного і начальницького складу повинна для себе з’ясувати - 

служити чи бути старшим?! 

Як козацтво не мало потребу переймати слово “офіцер”, так і в часи 

Перших визвольних змагань було прийнято використовувати слово 

“старшина”. 

к.психол.н. Левенець А.Є. (ВІКНУ) 

 

Особистісна стійкість: концептуальне дослідження процесів 

резільєнтності 

Проблема особистісної стійкості визначається складним військово-

політичним та економічним станом в Україні, бойовими діями на сході нашої 

країни, внаслідок яких значна частина населення (військовослужбовці, 

медики, переселенці, волонтери, жителі окупованих територій та ін.) 

стикається з різноманітними екстремальними ситуаціями. Відповідно 

провідними з сучасних завдань фахівців психологічного, медичного, 

соціального профілів постають питання збереження психологічного здоров’я, 

надання допомоги з метою подолання наслідків зіткнення з несприятливими 

обставинами, вивчення особливостей відновлення психологічної стабільності 

й резільєнтності людини. 

Термін «resilience» увійшов у психологічний контекст із фізики, де він 

визначає здатність твердих тіл відновлювати свою форму після механічного 

здавлювання, деформації і перекладається як «стійкість, пластичність, 

пружність». Під резільєнтністю у психології розуміють здатність особистості 

зберігати у несприятливих обставинах стабільний рівень психологічного та 

фізичного функціонування, виходити з таких ситуацій без стійких порушень, 

успішно адаптуватися до несприятливих змін.  

У світовій психології явище резільєнтності стало предметом активного 

дослідження починаючи з 70-х років XX ст. На сьогодні створена широка 

емпірична база вивчення факторів ризику та захисних факторів (особистісних 

якостей) резільєнтності, існує більше десятка теорій резільєнтності 

особистості, створене проблемне поле теоретичних питань та розроблені 

засади для практичного застосування. Водночас, активний науковий інтерес 

до зазначеного феномену породив неузгодженість у концептуалізації та 

визначенні провідного поняття. Частина науковців (J.R.T. Davidson, 

K.M. Connor) визначають резільєнтність як характеристику особистості, а інші 

(S.S. Luthar, A. Masten) як динамічний процес, що змінюється.   
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Широке обговорення результатів проведених емпіричних досліджень 

особистісної стійкості в парадигмі резільєнтності призвело до висновку, що не 

можна розглядати «стійкість» особистості в ракурсі невразливості чи не 

чуттєвості до дії стрес-чинників. Навпаки, особи, визнані «резільєнтними» 

відзначаються високою емоційністю. Так само як і «нерезільєнтні», вони 

відчувають та реагують на вплив несприятливих обставин, однак, на відміну 

від останніх, відзначаються розвиненою здатністю до швидкого відновлення, 

що може утворити враження у оточуючих про їх невразливість, «стійкість». 

Можна зробити висновок, що ефект резільєнтності пов'язаний із пружністю, 

здатністю особистості швидко повертатись до попереднього стану 

функціонування, процесом реінтеграції. Таким чином, ефекти резільєнтності 

необхідно досліджувати в площині відновлення гомеостазу, позитивної 

адаптації та саморегуляції особистості. 

G. Richarson, B. Neiger, S. Jensen, K. Keumfper розробили процесуальну 

концепцію резільєнтності, згідно з якою, резільєнтність є біо-психо-

соціальним явищем гомеостазу людини. Вплив несприятливих умов, 

травмування особистості  призводить до порушення гомеостазу, наслідком 

чого можливі чотири типи розвитку подальших сценаріїв відновлення 

(реінтеграції) особистості: 1) резільєнтне відновлення: відбувається 

особистісне зростання через ефекти інсайту та набуття нового 

інтроспективного досвіду; 2) відновлення до попереднього стану гомеостазу: 

людина намагається просто пережити та перетерпіти стрес. Можливе 

навмисне відмовляння від змін та  особистісних трансформацій через 

прагнення дотримуватись усталеної зони комфорту. Цей сценарій 

неможливий у ситуації незворотної втрати власного фізичного здоров’я чи 

близьких; 3) реінтеграція з деякими втратами (мотивації, надії та бажань); 

4) дисфункціональне відновлення: набуття адиктивної, деструктивної 

поведінки, використання паттернів психотичного захисту. 

Отже, залежно від фокусу та предмету досліджень  багато дослідників 

резільєнтності визначають процес не тільки як досягнення гомеостатичної 

рівноваги після травмівних подій, а й вихід із певним надбанням – 

підвищенням функціональних можливостей (посттравматичним зростанням). 

E.Werner, R.Smith визначили фактори ризику резільєнтності, якими є 

несприятливі умови навколишнього середовища (природні катастрофи, 

насильство, бідність, безпритульність, психічні захворювання батьків та ін.).  

B.L. Frederickson, C. Branigan належать дослідження декількох провідних 

факторів, що сприяють розвитку та підтримці резильєнтності: 1) датність 

будувати реалістичні плани та здійснювати цілеспрямовані дії щодо їх 

реалізації; 2) адекватна самооцінка та впевненість у власних силах та 

здібностях; 3) комунікативні навички та навички вирішення проблем; 

4) здатність керувати власними емоціями. N. Garmezy розширив даний перелік 

резільєнтних якостей внутрішнім локусом контролю та почуттям гумору. 

На сьогодні, окрім зазначеної концептуальної невизначеності поняття 

резільєнтності, існує різноманіття діагностичного інструментарію 

вимірювання даного психологічного конструкту. Існуючі діагностичні 
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методики вимірюють різні якості та фактори резільєнтності, представлені в 

авторських концепціях розробників теорії резільєнтності. Водночас науковий 

пошук дозволяє прояснити та поглибити уявлення про функціонування 

феномену особистісної стійкості людини завдяки процесам резільєнтності. 

 

Литвинова А. (ВІКНУ) 

 

Особливості психологічної допомоги учасникам бойових дій при 

синдромі “емоційного вигорання” 

Сьогодення вимагає від військовослужбовців ЗСУ активізації всіх 

фізичних та психо-емоційних ресурсів, що обумовлено необхідністю їх 

мобілізації для протидії впливу стрес-факторів. Особливої актуальності 

набуває дана проблема для військовослужбовців, які знаходяться в бойовій 

обстановці. Специфіка їх діяльності вирізняється значною кількістю ситуацій 

з високою психо-емоційною насиченістю і складністю міжособистісного 

спілкування, що в свою чергу сприяє виникненню “синдрому емоційного 

вигорання”. 

Зазначимо, що “синдром емоційного вигорання” – психо-емоційний 

стан, який характеризується збільшенням мозкової дистанції від роботи, 

фізичним та психічним виснаженням, зниженням професійної 

продуктивності. 

У учасників бойових дій синдром емоційного вигорання може 

проявлятися як підсвідомий механізм захисту, який проявляється у вигляді 

повного чи часткового виключення емоцій у відповідь на певні 

психотравмуючі впливи. 

Слід зазначити, що синдром емоційного вигорання є складовою 

професійної деформації особистості. 

Всесвітня організація охорони здоров’я стверджує, що синдром 

емоційного вигорання може тягнути за собою підвищену схильність до 

соматичних захворювань, а також вживання алкоголю або інших 

психоактивних речовин з метою отримання тимчасового полегшення, що має 

тенденцію до розвитку фізіологічної залежності і, достатньо часто, 

суїциалальної поведінки.  

Тому для військовослужбовців, які перебувають в умовах ведення 

бойових дій, симптоми синдрому емоційного вигорання є дуже небезпечними. 

Отже, синдром емоційного вигорання, який виникає в учасників 

бойових дій, являє собою багатокомпонентний конструкт, який включає в себе 

цілий спектр негативних емоцій, які викликаються довготривалими, 

інтенсивними, когнітивно складними міжособистісними комунікаціями та 

ситуаціями. 

Підсумовуючи слід зазначити, що оскільки синдром емоційного 

вигорання є поширеним серед учасників бойових дій через напругу та вплив 

стресових факторів, а симптомия, що проявляються, є небезпечними, виникає 

актуальність надання відповідної психологічної допомоги. 
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При цьому важливим є також проведення просвітницької роботи серед 

учасників бойових дій щодо профілактики синдрому емоційного вигорання. 

 

Міроненко К. (ВІКНУ) 

 

Детермінанти успішності професійної діяльності військовослужбовця 

військової служби за контрактом 

Вивчення проблем професійної успішності, пов’язано з розвитком та 

реалізацією людини як індивіда, як особистості, як суб’єкта професійної 

діяльності має як наукове, так і практичне значення. Реформування Збройних 

Сил України потребує істотного підвищення якості психологічного відбору та 

підготовки військових фахівців. Традиційно військово-професійну діяльність 

прийнято відносити до діяльності, яка здійснюється в особливих умовах. 

Специфіка військово-професійної діяльності включає в себе особливий ритм, 

напружену повсякденну діяльність, в якій небезпека представляється як 

потенційно можлива подія та так звані екстремальні ситуації, в яких 

військовослужбовець стикається з реальною небезпекою втрати власного 

життя. У зв’язку з цим, успішне рішення службово-бойових задач потребує від 

не лише високих професійних навиків, але і певних особистісних 

особливостей. 

У ході опитування приблизно 80 % військовослужбовців контрактної 

служби вказали на відчуття ними інтелектуальних, емоційно-вольових, 

особистісно-професійних труднощів, наявність яких обумовлює відставання 

практики їх професійної діяльності від нових вимог. Розплатою за це стає не 

тільки підрив власного здоров’я, але і моральні, емоційні втрати, конфлікти в 

колективі та незадоволеність процесом та результатами праці, що може не 

тільки ставити під загрозу виконання бойової задачі, але і приводити до 

розчарування у виборі професійної діяльності, втраті життєвих орієнтирів. 

Існуючі концепції професійної успішності переважно орієнтовані на 

виявлення ролі та значення професійного досвіду та професійно-важливих 

якостей суб’єкта праці. Сучасна психологія наповнена досить широким 

спектром емпіричного матеріалу по проблемі професійного відбору до різних 

видів діяльності, в тому числі для військової. Практика професійного відбору 

та професійного консультування встановила ряд норм, які стосуються 

співвідношення індивідуально-особистісних особливостей працівника та 

вимог професійної діяльності. На думку авторів, успішними в службово-

професійній діяльності виявляються ті військовослужбовці, які володіють 

достатнім рівнем професійної компетентності, високим інтелектом та 

емоційно-вольовою стабільністю. 

Не дивлячись на численні наукові дослідження мотиваційно-

особистісних параметрів та їх проявів в професійній діяльності, нами не було 

виявлено робіт, які б містили в собі аналіз комплексу мотиваційно-

особистісних особливостей військовослужбовців, які впливають на 

успішність їх професійної діяльності. Вивчення мотиваційно-особистісних 

детермінант професійної успішності дозволить нам розширити уявлення про 
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особливості прояву внутрішніх факторів діяльності та ролі мотиваційно-

особистісних особливостей в успішності професійної діяльності 

військовослужбовця служби за контрактом. 

Таким чином, актуальність дослідження обумовлена необхідністю 

рішення як прикладних, так і науково-дослідницьких задач по здійсненню 

ефективного психологічного прогнозування успішності професійної 

діяльності військовослужбовців, вивченню ролі мотиваційно-особистісного 

фактору в професійній та особистісній самореалізації в умовах військової 

служби, розробці практичних рекомендацій психологічного супроводу 

професійної діяльності військовослужбовців контрактної служби. 

 

к.психол.н. Мась Н.М. (ВІКНУ) 

 

Професіоналізм знань, самовдосконалення та спілкування як основа 

педагогічного професіоналізму викладача вищої військової школи 

Сьогодні викладач вищої військової школи це передусім професіонал, 

професіоналізм, якого представляє собою безупинний процес. У зв’язку з цим 

доцільно розглянути такі його елементи як професіоналізм знань, 

професіоналізм спілкування та професіоналізм самовдосконалення. 

Так, професіоналізм знань є основою та підґрунтям формування 

професіоналізму загалом. Важливими особливостями професіоналізму знань 

є: комплексність, тобто здатність викладача синтезувати інформацію з різних 

галузей науки у процесі викладання певного закону, тенденції; особистісна 

забарвленість, тобто знання, “пропущені” через власну позицію; формування 

знань одночасно на різних рівнях (теоретичному, методичному, 

технологічному). 

Професіоналізм спілкування – це готовність і уміння викладача вищої 

військової школи використовувати системні знання у взаємодії зі курсантами. 

Професійно-педагогічне спілкування викладача вищої військової школи – це 

система прийомів органічної соціально-психологічної взаємодії військового 

педагога і курсантів, змістом якої є обмін інформацією, пізнання один одного, 

організація діяльності і стимулювання діяльності вихованців, організація і 

корекція взаємин у курсантському колективі, обмін ролями, співпереживання 

і створення умов для самоствердження особистості вихованця. 

Щодо професіоналізму самовдосконалення, то слід згадати слова 

К.Д. Ушинського про “дитячість душі” як основу продуктивної діяльності. 

“Вічно нестаріюча дитячість душі, – на думку видатного педагога, – є 

глибинною основою дійсного самовиховання людини”. Цей компонент 

професіоналізму передбачає: професійне самовдосконалення через 

самоосвіту (самостійне оволодіння найновішими досягненнями психолого-

педагогічної науки, накопичення передового педагогічного досвіду, аналіз 

власної діяльності та діяльності колег і на цій основі реконструювання 

навчально-виховної інформації і організації власних пошуків); через 

самовиховання – особистісне самовдосконалення (перебудова особистісних 

якостей, установок, цінностей, моральних орієнтацій, потреб, інтересів, 
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мотивів поведінки). Самоосвіта – фундамент професіонального зростання 

викладача як спеціаліста, формування у нього соціально цінних і професійно-

значущих якостей. 

Отже, професіоналізм знань, професіоналізм спілкування, 

професіоналізм самовдосконалення забезпечують розвиток цілісної системи – 

професіоналізму діяльності педагога. У педагогічній діяльності ці структурні 

елементи взаємопов’язані і взаємозумовлені. Відсутність одного з них у 

діяльності викладача вищого військового навчального закладу свідчить про 

несформованість педагогічного професіоналізму. 

 

к.і.н., доц. МасловМ. П. (ХНПУ ім. Г. Сковороди) 

к.і.н., доц. Трубчанінов М.А. (ХНПУ ім. Г. Сковороди) 

 

Форми і методи виховної роботи з курсантами ВВНЗ 

Виховна робота як важливий компонент виховного процесу у вищому 

військовому навчальному закладі спрямовується на формування особистості 

курсанта, розвиток його потенційних можливостей, креативності, здатності до 

самовдосконалення шляхом ефективної організації навчально-виховної 

діяльності курсантів, їх вільного часу, задоволення навчально-пізнавальних, 

пошуково-дослідницьких і культурних потреб. Обов‘язковою вимогою при 

цьому є скоординована взаємодія всіх суб‘єктів педагогічного процесу. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчив, що виховна робота 

визначається по-різному:  

1) як система виховних заходів, яка є обов‘язковим компонентом 

навчально-виховного процесу і реалізується задля створення умов для 

професійного, інтелектуального та морально-духовного становлення 

курсантів, їхньої самореалізації; 

2) організація різних видів діяльності (пізнавальної, трудової, естетичної, 

спортивної тощо); процес організації масових і групових форм роботи; 

система виховних заходів; 

3) особистісно-орієнтована суб‘єкт-суб‘єктна взаємодія учасників 

педагогічного процесу, мета і міра ефективності якої визначаються 

особистісним і професійним зростанням майбутнього фахівця, його 

громадянською позицією;  

4) цілеспрямована діяльність, орієнтована на створення позитивно 

виховного середовища та організацію спільної життєдіяльності вихователів і 

вихованців, спрямовану на формування ціннісних орієнтацій, творчий 

розвиток особистості. 

Аналіз праць різних учених дає можливість зробити висновок про те, що 

системність є одним із найважливіших принципів в організації виховної 

роботи у вищій військовій школі. Виховна робота є системою, яка включає: - 

цілі, виражені у вихідній концепції; - діяльність, що забезпечує досягнення 

цільових орієнтирів; - суб‘єктів діяльності, що її організовують й беруть 

участь у ній; - народжені в діяльності та спілкуванні відношення, що 

інтегрують суб‘єктів у деяку спільність; - середовище системи, освоєне 
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суб‘єктом; - керування, що забезпечує інтеграцію компонентів у цілісну 

систему і розвиток цієї системи. Ми виходимо з того, що стратегічною метою 

виховної роботи в сучасному вищому військовому навчальному закладі є 

підготовка професійно й культурно орієнтованої особистості, що вирізняється 

здатністю до професійної, інтелектуальної та соціальної творчості, 

усвідомленням необхідності навчання та самовдосконалення протягом усього 

життя. Її домінантою є національний характер як основа самовизначення 

українського народу й особистості українця. Зазначимо, що для 

цілеспрямованого формування особистості майбутнього фахівця, його 

підготовки до виконання професійних функцій створюється програма 

виховання курсантів на період навчання.  

В умовах інтеграції вищої освіти в Європейське співтовариство, у 

виховній роботі з курсантами має надаватися перевага новим підходам до її 

організації. Успіх будь-якої організації, в тому числі й виховної роботи, 

значним чином залежить від якості управління нею. А результативність 

управління, в свою чергу, залежить від реалізації концептуальних основ 

керівництва. Уміння точно і діагностично-правильно визначити мету і 

завдання, глибоко усвідомити їх, оцінити обставини, в яких буде проводитись 

робота, обрати найбільш доцільну структуру, зміст, форми і методи, науково 

та обґрунтовано спланувати роботу і на високому рівні її реалізувати – це ті 

найважливіші вимоги, які ставляться перед керівником вищого військового 

навчального закладу. 

 Управління системою виховної роботи у вищому військовому 

навчальному закладі – є складним, циклічним, цілеспрямованим процесом, у 

ході якого суб‘єкти виховної роботи виконують низку управлінських 

операційних функцій, як-от: планування, організації, координування, аналізу, 

контролю, оцінювання, коригування, прогнозування; урізноманітненню 

напрямів виховної роботи колективу викладачів та курсантів; застосуванню 

нових форм і методів виховної роботи, інноваційних технологій; формуванню 

творчості та активності педагогічного та курсантського колективів. 

         

Матвієнко О.О. (ВІКНУ) 

 

Технологічні процеси, схеми, карти у теорії виховання 

як результат реалізації  педагогічної технології 

Середовищем реалізації педагогічної технології є технологічний процес. 

Технологічний процес – система технологічних одиниць, зорієнтованих 

на конкретний педагогічний результат. 

У теорії виховання технологічними процесами є, наприклад, методика 

колективних творчих справ, методика організації колективу, система виховної 

роботи тощо, у теорії навчання – система форм і засобів вивчення певної теми 

навчального курсу, організація практичних занять з відпрацювання умінь і 

навичок грамотного письма або розв'язання задач. 
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На педагогічний результат технологічного процесу впливають рівень 

майстерності педагога, ступінь розвитку кожної дитини, психологічний клімат 

у колективі тощо. 

У педагогічній технології виокремлюють також технологічні схеми і 

технологічні карти. 

Технологічна схема – умовне зображення технології процесу, поділ його 

на окремі функціональні елементи і позначення логічних зв'язків між ними. 

Таке зображення є необхідною умовою унаочнення процесу, що сприяє 

його аналізу і ефективному застосуванню. 

Технологічна карта – опис процесу у вигляді покрокової, поетапної 

послідовності дій із зазначенням засобів, що використовуються. 

Професійне вміння проектувати технологічну карту є одним із 

інноваційних компонентів професійної діяльності педагога, вершиною його 

методичної вправності. 

Ґрунтується воно на добре розвинених рефлексивних здібностях 

педагога, а за своєю суттю є інтегративним, багатокомпонентним. 

Останнім часом увійшов у вжиток термін «інноваційна педагогічна 

технологія». 

Одні дослідники тлумачать його як цілеспрямоване систематичне та 

послідовне впровадження в практику прийомів, способів педагогічних дій і 

засобів, які охоплюють цілісний навчально-виховний процес від визначення 

його мети до одержання очікуваних результатів, інші – як комплексний, 

інтегрований процес, що охоплює суб'єктів, ідеї, способи організації 

інноваційної діяльності і забезпечує результативність нововведення. 

За іншими підходами до інновацій зараховують не просто створення 

нових засобів, а й сутнісні зміни, які виявляються в новому способі діяльності, 

стилі мислення. 

У цьому контексті вважають інноваційними підходи, що перетворюють 

характер навчання щодо його цільової орієнтації, взаємодії педагога і 

курсантів, їх позиції в навчальному процесі. 

 

        Матвієнко О.О. (ВІКНУ) 

 

Сутність та особливості педагогічної технології 

З визнанням педагогічної технології важливим чинником навчально-

виховного процесу не припинялися спроби з’ясування її сутності та 

особливостей. 

Підходи дослідників до визначення поняття «педагогічна технологія» 

різноманітні. Спільним в усіх визначеннях є спрямування педагогічної 

технології на підвищення ефективності навчального процесу, що гарантує 

досягнення запланованих результатів навчання. 

Існує загальноприйняте уявлення про технологію як конструювання 

навчального процесу за певною схемою, яка відображає ознаки, притаманні й 

традиційній організації навчального процесу: впорядкованість процесу 

навчання, мета і оцінювання результатів. 
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Процес становлення нової педагогічної технології охоплює такі етапи: 

виникнення суспільної потреби – фундаментальні дослідження в галузі 

психології – прикладні психолого-педагогічні дослідження – розроблення 

нових технологій – відображення новостворених технологій у навчально-

програмній та навчально-методичній документації. 

В освітній практиці педагогічна технологія може функціонувати на 

таких рівнях: 

1. Загальнопедагогічний рівень функціонування педагогічної технології. 

Загальнодидактична, загальновиховна технологія репрезентує цілісний 

освітній процес у регіоні, освітньому закладі, на певному рівні навчання чи 

виховання. У такому вигляді педагогічна технологія тотожна педагогічній 

системі, оскільки вона містить сукупність цілей, змісту, засобів і методів 

навчання (виховання), алгоритм діяльності суб'єктів і об'єктів навчально-

виховного процесу. 

2. Предметно-методичний рівень функціонування педагогічної 

технології. Йдеться про застосування педагогічної технології як окремої 

методики, тобто як сукупності методів і засобів реалізації певного змісту 

навчання та виховання в межах одного предмета, групи, в діяльності педагога. 

3. Локальний (модульний) рівень функціонування педагогічної 

технології. Зорієнтована на цей рівень педагогічна технологія реалізується як 

технологія окремих частин навчально-виховного процесу, розв'язання 

окремих дидактичних і виховних завдань (технологія окремих видів 

діяльності, формування понять, виховання окремих особистісних якостей 

тощо). 

У зв'язку з цим правомірним є розмежування таких понять, як «освітня 

технологія», «педагогічна технологія», «технологія навчання (виховання, 

управління)», оскільки кожне з них має свою ієрархію цілей, завдань, змісту. 

Освітня технологія. Вона відображає загальну стратегію розвитку 

освіти, єдиного освітнього простору. Призначення освітніх технологій полягає 

у розв'язанні стратегічних для системи освіти завдань: прогнозування 

розвитку освіти, проектування і планування цілей, результатів, основних 

етапів, способів, організаційних форм освітньо-виховного процесу. Такими 

освітніми технологіями є концепції освіти, освітні закони, освітні системи. У 

сучасній Україні такими освітніми технологіями є гуманістична концепція 

освіти, Закон України «Про освіту», система безперервної освіти (дошкільний, 

шкільний, вузівський, поствузівський рівні) та ін. 

Педагогічна технологія. Відображає тактику реалізації освітніх 

технологій у навчально-виховному процесі за наявності певних умов. 

Педагогічні технології акумулюють і виражають загальні ознаки та 

закономірності навчально-виховного процесу незалежно від конкретного 

навчального предмета. Кожна конкретна педагогічна технологія відображає 

модель навчальновиховного та управлінського процесів у навчальному 

закладі, об'єднує в собі їх зміст, форми і засоби. Вона може охоплювати й 

спеціалізовані технології, що застосовуються в інших галузях науки і 
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практики – електронні, нові інформаційні технології, промислові, 

поліграфічні, валеологічні (які зберігають здоров'я) тощо. 

Технологія навчання (виховання, управління). Цей тип технології 

моделює шлях освоєння конкретного навчального матеріалу (поняття) в 

межах відповідного навчального предмета, теми, питання. За багатьма 

параметрами вона є наближеною до окремої методики. Дидактична технологія 

охоплює зміст, форми, методи навчання. Специфічні зміст, форми і методи 

властиві й технології виховання або управління. 

 

к.психол.н. Мельник Я.І. (ВІКНУ) 

Копча Р.С. (НАУ) 

 

Вплив стилю поведінки на розв'язання міжособистісних 

конфліктів  

Розв'язання міжособистісних конфліктів, за різних умов виконання 

спільної діяльності, є найскладнішим випробуванням для його учасників та 

потребує від них творчого підходу. Саме міжособистісний рівень передусім 

вимагає від учасників конфлікту усвідомлювати соціально-психологічну 

природу конфліктів, організаційні, психічні й педагогічні причини 

виникнення, динаміку розвитку та залагодження, вміти правильно 

прогнозувати їх наслідки. 

Виходячи з цього психологи та педагоги широко пропонують чимало 

практичних рекомендацій і щодо попередження конфлікту, і стосовно його 

профілактики чи послаблення. При цьому вибір способів і методів подолання 

конфліктів залежатиме від об'єктивної ситуації (умов), психічного стану 

опонентів, так і від спрямованості конфлікту.  

Слід зазначити, що міжособистісні конфлікти можуть розв'язуватись як 

у результаті прийняття та реалізації системи заходів цілеспрямованого впливу 

на обидві протиборчі сторони в ході виконання спільної діяльності, так і поза 

нею, шляхом самоплинного перебігу, коли учасники чи треті особи не 

застосовують для регулювання процесу ніяких зусиль. 

Психологи, педагоги, соціологи пропонують свою модель розв’язання 

конфліктів. Так Максименко С.Д. вказує, що при вирішенні конфліктів 

найбільш ефективними є засоби: попередження; досягнення взаєморозуміння; 

переведення конфлікту з емоційного на інтелектуальний рівень; 

трансформація мотивів конфронтації. 

Андрєєва Г.М. конкретними засобами вирішення конфлікту називає: 

вирішення проблеми, що стала причиною його виникнення; компроміс, 

що базується на взаємних розумних вчинках; поступове згладжування 

протиріч; відсторонення конфліктуючих від безпосереднього спілкування на 

певний час, повне припинення стосунків між ними. 

Практичні питання розв'язання конфліктних ситуацій досить детально 

розглядають В. Бойко та О. Ковальов. Серед шляхів розв'язання таких 

ситуацій вони виділяють: попередження конфлікту; управління конфліктом; 
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прийняття оптимальних рішень у конфліктних ситуаціях; розв'язання 

конфлікту. 

Аналіз результатів досліджень переконливо доводять, що успішне 

розв'язання конфліктних ситуацій можливе за допомогою засвоєння 

правильних моделей поведінки в конкретних умовах, що враховують усі 

аспекти конфлікту як соціально-психологічного явища.  

Будь-який конфлікт має розв'язуватися відповідно до етичних норм.   

Конфлікт спирається на обмін думками і пов'язаний з низкою етичних умов. 

Це взаємне прагнення слухати, адекватно сприймати інформацію. Важливу 

роль тут відіграють рефлексія та емпатія. Етика доказів змушує спиратися не 

тільки на логіку думки, а й на поважне ставлення до опонента. Етика критики 

спрямовує її не на особистість опонента, а на аналіз справи. Етика згоди має 

на меті досягнення ефективного результату, підкріплення взаємних симпатій. 

Вказуючи можливі шляхи вирішення конфліктів, вважаємо за доцільне 

звернути увагу на стилі поведінки протиборствуючи сторін в конфліктній 

ситуації.  

Динаміка конфлікту значною мірою визначається тим, яка стратегія 

поведінки в конфліктній ситуації раніше сформувалась у його учасників. Ця 

стратегія визначається двома параметрами: 1) наступальність, 2) 

кооперативність. Перший - це наполегливість у реалізації власних інтересів, 

другий - здатність враховувати інтереси іншого. Сполучення цих параметрів 

дає такі стилі поведінки: 

а) співробітництво - дії спрямовані на пошук рішення, що задовольняє 

обидві сторони, спільне обговорення розбіжностей; 

б) протиборство - прагнення наполягти на своєму шляхом відкритої 

боротьби, застосування примусу та інших засобів тиску; 

в) поступливість - орієнтованість на повне задоволення вимог партнера; 

г) уникнення - прагнення вийти з ситуації, не поступаючись, але й не 

наполягаючи на своєму, утримуючись від суперечок, від викладення своєї 

позиції, уникаючи відповідальності за прийняте рішення; 

д) компроміс - прагнення врегулювати розбіжності, поступа-ючись у 

чомусь в обмін на поступки іншої сторони, прийняття нейтральних рішень, що 

повною мірою задовольняють обидві сторони. 

Правильною може бути кожна зі стратегій, усе залежить від ситуації 

розвитку конфлікту. На жаль, переважаюча більшість учасників конфліктної 

взаємодії мають тенденцію користуватися однією стратегією, вважаючи 

протиборство єдиним засобом розв'язання конфлікту. Важливо зрозуміти, що 

кожний з названих стилів ефективний тільки за певних умов. Потрібно 

засвоїти адекватно використовувати кожен із них і вміти робити свідомий 

вибір, враховуючи конкретні обставини. Виробити свою власну стратегію 

поведінки в конфліктних ситуаціях має бути основною умовою для 

недопущення та профілактики міжособистісних конфліктів з метою 

безконфліктної взаємодії. 
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Невальонний Є.О. (НУОУ імені І. Черняховського) 

 

Внутрішньо-комунікаційна робота як складна соціальна система 

Комунікації у ЗС України є смисловим аспектом соціальної взаємодії, 

однією із найбільш загальних характеристик будь якої діяльності керівників 

усіх рівнів, включаючи управлінську. Їх сутністю є взаємозв'язки між 

посадовими особами і особовим складом, працівниками ЗС України, 

підрозділами, організаціями тощо. Вони супроводжують усі процеси, що 

відбуваються у військовій  організації, полегшують всі види діяльності. 

Розуміння цілей, можливостей та ролі внутрішніх комунікацій для 

виконання  поставлених завдань, принципів побудови системних та 

ефективних комунікацій, розуміння як діагностувати систему внутрішніх 

комунікацій у військовій частині (підрозділі), їх оцінки, планування, 

визначення підходів та інструментів трансляції місії, цінностей та досягнень у 

організації залежать від вибору комунікаційної стратегії, наявної системи 

внутрішньо-комунікаційної роботи. Вирішити означену проблему можливо на 

основі побудови чіткої системи внутрішніх комунікацій, формулювання 

чітких напрямів підвищення її ефективності та приведення у відповідність до 

стандартів НАТО. Усе це актуалізує вивчення інформаційних і 

комунікативних процесів у військовій сфері.  

Внутрішньо-комунікаційну роботу в ЗС України доцільно розглядати як 

складну соціальну систему, основним елементом якої є людина і у 

функціонуванні якої пріоритетне значення мають потреби, інтереси, цінності 

і мотиви діяльності (поведінки) людей, котрі необхідно враховувати під час 

організації внутрішніх комунікацій. Без урахування цього управління не може 

бути ефективним. 

Отже, система внутрішньо-комунікаційної роботи в ЗС України – це 

сукупність взаємопов’язаних сил, засобів, технологій та методик, необхідних 

для організації комунікаційних процесів, діючих за єдиними принципами та 

спрямованих на формування довіри до військово-політичного керівництва та 

командирів (начальників), готовності до виконання завдань, формування, 

підтримання і відновлення морально-психологічного стану.  

Враховуючи, що система внутрішньо-комунікаційної роботи є складною 

соціальною системою військового призначення, дослідження внутрішньої 

структури та її внутрішніх процесів, а також зовнішні зв’язки, динаміку 

розвитку та функціонування доцільно розглядати в загальній системі 

морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил). 

Напрямком подальших досліджень є опис факторів впливу на 

ефективність функціонування системи внутрішньо-комунікаційної роботи та 

розгляд факторів, які характеризують способи застосування системи в 

операції та умови її застосування. 

 

 



145 

 

 

 

                 Нестеренко Н.В.  (НУОУ і. Івана Черняховського)  

 

Управлінська культура сержантів Сухопутних військ Збройних Сил 

України 

Сучасні процеси реформування ЗС України, заявлений курс України на 

вступ до Північноатлантичного альянсу висуває на передній план актуальність 

впровадження стандартів НАТО. Відповідно до Концепції розвитку 

професійного сержантського і старшинського складу актуалізують потребу в 

дослідженні психологічних аспектів професійної діяльності сержантів.  

Управлінська культура сержантів, з одного боку, тісно пов’язана із 

загальною культурою особистості військовослужбовця. Поняття „культура 

особистості” можна охарактеризувати як багатоаспектне утворення, яке має 

свою структуру, а саме: три складові (особистісна, мотиваційно-ціннісна, 

діяльнісна); їх характерні ознаки (тип особистості, матеріальні і духовні 

цінності, спосіб організації діяльності, життєдіяльність) та показники (система 

регуляції, стимулювання, стабілізації, індикації; надбання в галузі техніки, 

виробничих відносин, матеріальних цінностей; надбання в галузі науки, 

мистецтва, літератури, філософії, моралі, освіти; ставлення до природи, 

суспільства, соціальних норм поведінки; творчість, активність). Культура 

органічно поєднана з діяльністю особистості, тому це дозволяє розглядати їх 

у діалектичній взаємозалежності. Взаємозв’язок культури з діяльністю 

характеризується так, що будь-які досягнення в діяльності впливають на 

розвиток культури особистості і навпаки, відсутність загальної культури 

відобразиться на рівні її професійної діяльності, в т.ч. управлінської. [3]. 

Отже в результаті реформування сержантський і старшинський склад 

Збройних Сил України має набути спроможності взяти на себе основне 

навантаження щодо бойового навчання й виховання особового складу в 

підрозділах та виконання ними завдань за призначенням як у мирний час, так 

і в особливий період. 

Список використаних джерел: 

1. Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в 

Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)» від 
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2. Указ Президента України №392/2020 Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію 

національної безпеки України», щодо імплементації стандартів НАТО в 

повсякденну діяльність Збройних Сил України; 
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загальноосвітнього навчального закладу: монографія. Полтава: 2007. 167 с. 

 

 

 



146 

 

 

 

к.пед.н., с.н.с. Олійник Л.В. (НУОУ імені І. Черняховського) 

 

Компоненти діяльності науково-педагогічних працівників в процесі 

навчання військово-спеціальних дисциплін  магістрів військово-

соціального управління  

Для покращення професійної освіти науково-педагогічних працівників 

в умовах вищої військової школи необхідно вдосконалити її систему. Систему 

професійної освіти науково-педагогічних працівників необхідно визначити як 

освітню технологію з внутрішньо-організованим змістом, тобто логіка і 

структура змісту в контексті взаємовідносин учасників освітньої, зокрема і 

педагогічної дії. Тому визначена система має допомогти науково-

педагогічному працівнику стати як суб’єктом учіння під час навчання, так і 

суб’єктом власного особистісного розвитку. Шляхами впровадження ідей 

прогресивних дидактичних систем в освітній процес може бути організація 

міжособистісної навчальної взаємодії, суттєве вдосконалення змістовного і 

методичного компоненту освітнього процесу. 

Навчання відіграє інтеграційну роль в створенні системи формування 

знань, навичок та умінь з морально-психологічного забезпечення діяльності 

військ (сил), оскільки об’єднує в єдине ціле компоненти діяльності науково-

педагогічних працівників в процесі навчання військово-спеціальних 

дисциплін магістрів військово-соціального управління (ВСУ), а саме:  

інформаційний (набуття майбутніми магістрами ВСУ основ знань, 

умінь та навичок з методики організації та проведення морально-

психологічного забезпечення діяльності військ (сил));  

розвивальний (розвиток розумових здібностей майбутніх магістрів 

ВСУ) забезпечує вирішення не тільки освітніх, але і виховних завдань. 

Навчання військово-спеціальних дисциплін набуває розвиваючий характер 

при цілеспрямованому управлінні розумовою діяльністю майбутніх магістрів 

ВСУ; 

орієнтаційно-прогностичний (формування соціально значущих 

мотивів, проектування власної діяльності і діяльності майбутніх магістрів 

ВСУ); 

організаційно-мобілізаційний (мобілізація уваги і волі майбутніх 

магістрів ВСУ на виконання навчальних завдань з морально-психологічного 

забезпечення діяльності військ (сил)); 

комунікативний (встановлення суб’єктних взаємин науково-

педагогічного працівника і слухача (курсанта) в процесі занять з військово-

спеціальних дисциплін); 

дослідницький (у завдання науково-педагогічного працівника входить 

розвиток у слухачів (курсантів) умінь і навичок мислення, володіння знаннями 

і уміннями аналізувати заняття, умінням сформулювати гіпотезу, провести 

нескладний педагогічний експеримент з тематики навчальної діяльності). 
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Розглянуті змістовні компоненти в загальній структурі діяльності 

науково-педагогічних працівників визначають сутність навчання з військово-

спеціальних дисциплін майбутніх магістрів ВСУ. 

к.т.н, с.н.с   Орда М. В.  (НУОУ імені І. Черняховського) 

 Черненок М.С.  (НУОУ імені І. Черняховського) 

 

Нормативно-правові аспекти оцінювання результатів освіти за 

підсумками службової діяльності випускників ВВНЗ 

Забезпечення якості освіти як системної категорії потребує практичного 

впровадження принципово нових підходів в управлінні освітою. Традиційні 

підходи до управління освітніми, педагогічними системами, де перевага 

надається функції періодичного контролю, виявляються не здатними до 

оперативного, комплексного та прогнозованого реагування на зміни, що 

відбуваються як у внутрішньому освітньому середовищі, так і навколо, не 

сприяють сталому та прогнозованому розвитку системи підготовки 

військових фахівців. Важливою задачею на теперішній час стає постає 

створення принципово нової системи, яка б дозволяла здійснювати гнучке 

управління процесом підготовки фахівців на основі системи супровідного 

оцінювання, аналізу, коригування та прогнозування. 

Основними показниками якості підготовки військових фахівців є рівень 

сформованості у них певних компетентностей [1-2], їх відповідність вимогам 

стандарту вищої військової освіти за певною спеціальністю та професійного 

стандарту за визначеними у ВВНЗ спеціалізаціями. 

Створення цілісної системи освітнього (педагогічного) оцінювання 

дозволяє постійно знати стан, проблеми навчання, своєчасно на них реагувати, 

прогнозувати перспективи розвитку освіти, досліджувати закономірності 

забезпечення якості освіти, освітньої діяльності, оцінювати ефективність 

прийнятих управлінських рішень, здійснювати підготовку, перепідготовку та 

ротацію керівних кадрів і науково-педагогічних працівників.  

Відгук на випускника після року служби у військах розглядається як чи 

не єдиний інструмент зворотного зв’язку з питань оцінювання результатів 

навчання випускників та відповідного корегування освітнього процесу, решта 

форм зворотного зв’язку в кращому випадку просто згадуються в нормативно-

правових та керівних документах але не мають юридично закріплених 

формалізованих алгоритмів використання. 

Список використаних джерел: 
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Піголь Ю.М. (ВІКНУ) 

 

Класифікація педагогічних бар’єрів професійної діяльності 

викладача ВВНЗ 

Педагогічне спілкування в умовах вищої школи є однією з 

найважливіших умов успішної спільної діяльності педагогів і студентів 

спрямованої на навчання і виховання, формування майбутнього професіонала. 

В останні кілька десятиліть різним аспектам педагогічного спілкування 

приділялася значна увага дослідників. Підвалини наукових досліджень у цій 

царині закладені у працях О. Леонтьєва, Є. Ільїна, А. Мудрика, В. Кан-Каліка, 

А. Добровича, В. Грехньова та інших. Ґрунтовний аналіз комунікативних 

процесів у навчальній діяльності, детальний опис складових комунікативної 

компетентності педагога подано у працях А. Лобанова, Н. Волкової, 

Н. Бутенко. Розгляд окремих актуальних аспектів педагогічного спілкування 

у системі вищої освіти міститься у дослідженнях Н. Ольшанської, 

Н. Ануфрієвої, С. Болсун, О. Полякової, Н. Бойченко, Г. Пономарьової. 

Осмисленню комунікаційної природи освіти присвячено наукові розвідки 

Г. Лантінової та Г. Москалика. Обґрунтуванню механізмів нівелювання 

бар’єрів та перешкод в педагогічній комунікації приділяється увага у 

дослідженнях І. Ракіпова, О. Алімової та Г. Савченко. 

Педагогічне спілкування науковці визначають як “професійне 

спілкування викладача з тими, хто навчається на заняттях і поза ними (в 

процесі навчання і виховання), що має певні педагогічні функції і спрямоване 

(якщо воно повноцінне й оптимальне) на створення сприятливого 

психологічного клімату, а також на іншого роду психологічну оптимізацію 

навчальної діяльності і відношень між педагогом та слухачами всередині 

навчальної групи” [3, с. 347]. І. Зимня звертає увагу на те, що педагогічне 

спілкування “як форма навчального співробітництва є умовою оптимізації 

навчання і розвитку особистості тих, що навчаються” [2, с. 214]. 

Процесу педагогічного спілкування, як свідчить педагогічна практика, 

властиві різноманітні труднощі, які ускладнюють сприйняття навчальної, 

наукової інформації слухачами, заважають їх пізнавальній діяльності, 

формуванню як гармонійних особистостей, професійному становленню, 

унеможливлюють їх адекватні когнітивні, поведінкові тощо реакції. Такі 

труднощі кваліфікують як педагогічні бар’єри  – складне багатоаспектне 

педагогічне явище, що викликане факторами як внутрішнього, так і 

зовнішнього характеру та притаманне всім суб’єктам навчально-виховного 

процесу, яке в результаті перешкоджає, стримує, знижує ефективність і 

успішність цього процесу [1]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив нам узагальнити 

типи бар’єрів навчальної діяльності слухачів, а саме: соціально-педагогічний, 

оцінний, сенсовий, комунікативний, соціальний, особистісний, фізіологічний, 

інформаційний, інноваційний, мотиваційний, стереотипів, неконгруентний, 

пізнавальний, упередженості, дисциплінарний, адаптаційного періоду, 
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організаційний, змісту та форм навчального процесу, емоційний. Проте 

вважаємо наведені класифікації недостатніми, оскільки вони не 

систематизовані та не мають певних обґрунтованих критеріїв, за якими 

класифікуються бар’єри, а також не пов’язані безпосередньо зі структурою 

навчальної діяльності. 

Список використаних джерел: 
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Пашкова О.О. (НУОУ імені І. Черняховського) 

 

Оновлення якісної характеристики учасників освітнього процесу як 

запорука військово-патріотичного виховання курсантів ВВНЗ 

Тимчасова окупація частини території України зумовила визначення 

одним із пріоритетів розвитку Збройних Сил України удосконалення 

кадрового забезпечення, зокрема професійно підготовленим, патріотично 

налаштованим офіцерським складом. З метою поліпшення військово-

патріотичного виховання майбутніх офіцерів Збройних Сил України 

керівництво Міністерства оборони України рекомендувало здійснювати 

комплектування посад у вищих військових навчальних закладах офіцерами з 

бойовим досвідом, насамперед тими, хто зазнав поранення чи іншого 

ушкодження здоров’я в ході ведення бойових дій.  

Станом на жовтень 2015 року відсоток офіцерів, які проходили 

військову службу у вищих військових навчальних закладах і мали досвід 

участі у бойових діях на Сході України, складав: у Національному 

університеті оборони України – 32%, Національній академії сухопутних 

військ – 28,4%, Житомирському військовому інституті імені С.П.Корольова – 

24,7%, Військовій академії (м. Одеса) – 18,6%, Військовому інституті 

телекомунікацій та інформатизації – 13,9%, Харківському університеті 

Повітряних Сил – 11,8%, Військовому інституті Київського університету імені 

Тараса Шевченка – 6,3%. Станом на березень 2016 року у районі проведення 

антитерористичної операції у різний час виконували завдання близько 30% 

військовослужбовців з числа постійного складу вищих військових навчальних 

закладів України. 

Таким чином, досліджуваний період характеризувався оновленням 

контингенту у курсантському середовищі, а також науково-педагогічного 

складу вищих військових навчальних закладів, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти. Серед суб’єктів освітнього процесу 

з’явилася окрема категорія осіб – учасники антитерористичної операції, що 

дало змогу застосовувати під час занять оновлений навчальний матеріал, що 

ґрунтувався на досвіді безпосередніх учасників бойових дій. Власний приклад 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625936
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офіцерів – науково-педагогічних працівників, які брали безпосередню участь 

у відбитті збройної агресії, давав змогу не лише обговорювати реальні бойові 

епізоди під час вивчення тих чи інших тем, а й використовувати їх виховний 

потенціал у військово-патріотичному вихованні майбутніх офіцерів Збройних 

Сил України. 

Піголь Ю.М. (ВІКНУ) 

 

Теоретична структура культури педагогічного спілкування 

викладача ВВНЗ 

В епоху інтегрування людства в глобальний інформаційний простір для 

кожної із соціально-гуманітарних наук, предметом дослідження яких є 

особистість людини в різних аспектах її взаємин зі світом і соціумом, який її 

оточує, актуальною стає проблема спілкування як суттєвого фактору процесу 

соціалізації людини. Завдяки спілкуванню проявляється оригінальність 

кожної особистості, неповторний стиль діяльності людини. В наш час 

проблема спілкування як основа психолого-педагогічної взаємодії набуває 

особливої актуальності, тому що вона безпосередньо пов’язана з 

гуманістичними тенденціями сучасного навчально-виховного процесу. 

Безперечним є і той факт, що між продуктивністю педагогічної діяльності та 

ефективністю педагогічного спілкування, що проявляється у взаємодії 

курсантів з педагогом, існує тісний взаємозв’язок. 

Важливою умовою існування культури педагогічного спілкування є не 

тільки зміст, але й структура змісту. Аналізом структури поняття займалися 

І.Зарецька, В.Кан-Калик та ін. Одним з перших вчених, хто запропонував 

власне бачення струтури культури педагогічного спілкування, є І.Зимня,  яка 

зазначила, що структура культури педагогічного спілкування має свої 

складові, які взаємодіють та взаємно обумовлюються, а саме: загальна 

культура, культура мислення, культура мовних засобів, культура слухання, 

культура прогнозування реакції партнера, культура педвпливу, культура 

підтримки й спілкування, культура виправлення помилкової дії. Іншими 

словами, культура педагогічного спілкування містить уміння слухати, ставити 

запитання, аналізувати відповідь, зрозуміти курсанта (студента, слухача) і 

самому бути зрозумілим для нього, бути уважним, спостережливим, 

встановлювати контакт, бачити й розуміти реакцію аудиторії, передавати своє 

ставлення до того, про що йдеться, зацікавити, захопити поясненням, 

орієнтуватися в ситуації.  

Сутність наведених компонентів витікає із розуміння їх назви. Перші 

три належать до особистісних якостей вчителя, останні – до його 

професіоналізму. Треба відмітити, що на першому місці стоїть загальна 

культура педагога, що є, на нашу думку, ключем до розуміння сутності 

культури педагогічного спілкування. Якщо педагог не володіє високим рівнем 

інтелігентності, інтелектуальності, освіченості, толерантності, самоповаги 

тощо, культура педагогічного спілкування не може бути реалізована під час 

освітнього процесу.  
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Отже, в умовах гуманістично спрямованого навчання, основними 

рисами якого є суб’єкт-суб’єктна взаємодія та залучання до культурних 

надбань людства, стає зрозумілим, що культура педагогічного спілкування – 

це найважливіша частина професіонально-педагогічної культури викладача, 

бо виступає показником його схильності здійснювати свої взаємостосунки з 

курсантами (студентами, слухачами), уміння сприймати та засвоювати зміст, 

думки, почуття у процесі вирішення конкретних педагогічних задач за 

допомогою комунікативних засобів спілкування. З’ясування сутності 

культури педагогічного спілкування та окреслення її структури дозволяє 

глибоко усвідомити кожному педагогу завдання щодо ефективної реалізації 

освітнього процесу, а також особистісного розвитку та самовдосконалення. 

 

к.пед.н. Плаксін А.А. (НАНГУ) 

 

Фактори впливу на  розвиток професійної спрямованості  майбутнього 

фахівця галузі національної безпеки 

Розвиток Посилення професійної спрямованості підготовки 

майбутнього фахівця галузі національної безпеки вирізняється своїм 

специфічним психологічним змістом і характеризується особливими 

процесами й відбувається безпосередньо в процесі різних значущих видів 

діяльності (професійної, навчальної, побутової і т.д.). Можна стверджувати, 

що професійна спрямованість курсанта передбачає наявність у нього здатності 

до саморегуляції, самоналаштування на самопізнання, вміння мобілізувати 

свій духовний, особистісний, фізичний потенціал на вирішення поставлених 

завдань в тому числі і в екстремальних умовах.  

Відтак, з поміж найголовніших факторів, що мають безпосередній вплив 

на професійну спрямованість особистості майбутнього фахівця галузі 

національної безпеки слід виокремити наступні: об’єктивні фактори – 

фактори, які існують незалежно від волі й свідомості курсанта (суспільні 

відносини; матеріально-технічна база вищого військового навчального 

закладу; умови життєдіяльності; особистість викладача, його ставлення до 

курсантів, розуміння їхніх особистісних запитів; організація змісту навчання). 

 Суб’єктивні фактори розглядаються як сукупність обставин, що 

залежать від усвідомлення мотиваційно-ціннісних орієнтацій, властивостей та 

особливостей особистості, індивідуальної свідомості, фізичного розвитку і 

підготовленості, досвіду роботи над собою (особливості психічних процесів 

(відчуття, сприйняття, пам’ять, мислення, уява, емоції та почуття), знання, 

ступінь науковості поглядів і переконань, потреби, інтереси, здібності й 

задатки, властивості особистості, усвідомлення своїх дійсних і майбутніх 

соціальних ролей; задоволеність обраною професійною діяльністю, суспільна 

думка та інше).  

Відтак, одним із завдань професійної підготовки майбутніх фахівців 

галузі національної безпеки є формування якостей особистості, що сприяють 

її особистісному саморозвитку, саморозумінню, усвідомленню самого себе, 

формування базових професійних орієнтацій, важливості та значущості 
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обраної професії, беручи для цього взірцем базові цінності офіцера НГУ, як 

сучасні, що закріплені у керівних та нормативних документах, так і ті, що 

сформувалися на тлі історичних подій.   

 

Плохута І.С. (НУОУ імені І. Черняховського) 

 

Перспективи та проблеми розвитку вищої освіти у вищих навчальних 

закладах 

Освіта створює умови та забезпечує можливості для розвитку свідомості 

молодої людини як особистості та професіонала у обраному напрямку 

навчання, формує інтелектуальний, науковий та творчий потенціал 

суспільства, є фундаментальним видом інвестування у людський капітал на 

макрорівні. Адже світ давно зрозумів, що якість освіти у 

високотехнологічному інформаційному суспільстві стає головним 

аргументом людського розвитку, а також забезпечення такого рівня життєвої 

та професійної компетентності людини, який задовольняє її прагнення до 

самовдосконалення і саморозвитку [1].  

Крім того, високий рівень освітніх послуг забезпечує потреби 

суспільства в освічених і висококультурних громадянах. Перебуваючи у 

залежності від економічного і політичного розвитку держави, вища освіта 

одночасно сама активно впливає на всі процеси, які відбуваються у країні. Чим 

вищий відсоток осіб з вищою освітою, тим успішніше розвивається 

суспільство. Для більш розвинених країн характерним є високий відсоток осіб, 

які мають вищу освіту [2]. За цим показником Україна відстає від провідних 

країн світу – лише понад 28% громадян мають вищу освіту, в той час як в 

інших країнах Європи цей показник становить 40 – 50%. За даними 

Європейської комісії, уже в 2020 р. не менше ніж 35% робочих місць у країнах-

членах Європейського Союзу вимагатимуть мати вищу     освіту [3].  

Стосовно України, ми вже зараз відчуваємо, що освіченість населення 

не повністю відповідає сучасним запитам економічного, політичного та 

соціально-культурного розвитку держави. Можна сміливо стверджувати, що 

невисокий професійний й загальнокультурний рівень переважаючої кількості 

населення, особливо молоді, ставить під загрозу не тільки перспективи 

економічного росту, але й соціальну стабільність. Тому виявлення основних 

проблем системи вищої освіти та пошук шляхів її модернізації є надзвичайно 

актуальним питання українського сьогодення.  

Сучасна система вищої освіти, що повинна повною мірою відповідати 

вимогам часу, є одним з найголовніших чинників зростання якості людського 

капіталу, генератором нових ідей, запорукою динамічного розвитку економіки 

і суспільства в цілому. Для того, щоб українська вища освіта по-справжньому 

ефективно виконувала ці важливі завдання, необхідне її оновлення з 

урахуванням актуальних світових тенденцій розвитку освіти у широкому 

соціально-економічному контексті.  

Список використаних джерел: 
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д.пед.н., доц. Рахманов В.О. (НУОУ імені І. Черняховського) 

 

Педагогічні умови формування освітньо-інформаційного 

середовища в синергетичній парадигмі самоорганізації освітнього 

процесу з підготовки майбутніх фахівців  

Інтенсифікація процесів світової глобалізації, прагнення України 

приєднатися до єдиного європейського освітнього простору активно 

впливають на реформаційні зміни, що відбуваються в соціально-економічній, 

політичній і культурних сферах життя країни. Провідною ідеєю освітнього 

процесу є підготовка людини нового типу з особливим типом мислення, 

здатної до вияву активності, самостійності, відповідальності, незалежності, 

автономності та творчості в нестандартних професійних ситуаціях, а також у 

розмаїтті комунікативної взаємодії на загальнолюдському рівні [1]. У свою 

чергу, визначені педагогічні умови вимагають сформованості відповідних 

технологій навчання в умовах освітньо-інформаційного середовища [2], які 

відповідали б: 

− створенню атмосфери взаємної довіри і вимогливості, а також 

підготовленню належних умов майбутнім фахівцям протягом усього 

освітнього процесу; 

− формуванню спільних цілей та інтересів, спрямованих на майбутню 

професійну діяльність; 

− вмінню розробляти і перевіряти взаємоприйнятну технологію 

спільної і самостійної діяльності, спрямовану на процеси самоврядування та 

самоактуалізації майбутнього фахівця; 

− формуванню пізнавальної активності майбутніх фахівців; 

− прогнозуванню результативності освітньої діяльності в умовах 

освітньо-інформаційного середовища. 

Визначені педагогічні умови сприяють формуванню системи знань, яка 

стає основою його світогляду в майбутньому. Крім того, суттєво активізується 

внутрішнє мовлення як наслідок системної рефлексії, сприяючи переходу від 

розгорнутого до скороченого внутрішньо-самовдосконаленого мовлення, що 

досягається за допомогою інформатизації сучасної освіти, яка впливає не 

тільки на зміст та структуру освітнього процесу, але й змінює всю стратегію 

підготовки в системі освіти, сприяючі формуванню у майбутніх фахівців такої 

інформаційної культури, яка формуючи відповідного фахівця дозволяє 

залученню його не лише до майбутньої фахової сфери, а й інших галузей 

суспільного життя. 
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Рижкoвa Н.В. (ВІКНУ) 

 

Про результати eмпiричного дocлiджeння пcиxoлoгiчниx чинникiв 

eмoцiйнoгo вигoрaння вiйcькoвocлужбoвцiв iнжeнeрниx вiйcьк 

Будь-якa прoфeciя iнiцiює утвoрeння прoфeciйниx дeфoрмaцiй 

ocoбиcтocтi. Дiя чиcлeнниx eмoцioгeнниx чинникiв, як oб'єктивниx, тaк i 

cуб'єктивниx, щo викликaють нaрocтaючe пoчуття нeзaдoвoлeнocтi, 

пoгiршeння caмoпoчуття i нacтрoю, aкумуляцiю втoми, знижeння 

фiзioлoгiчниx пoкaзникiв, щo xaрaктeризують нaпружeнicть рoбoти, вeдe дo 

прoфeciйниx криз, виcнaжeння i вигoряння ocoбиcтocтi. Рeзультaтoм циx 

прoцeciв є знижeння eфeктивнocтi прoфeciйнoї дiяльнocтi фaxiвцiв, вoни 

пeрecтaють cпрaвлятиcя зi cвoїми oбoв'язкaми, втрaчaють твoрчий нacтрiй 

щoдo прeдмeтa тa прoдукту cвoєї прaцi, дeфoрмують cвoї прoфeciйнi 

вiднocини, рoлi i кoмунiкaцiї. 

Гoлoвним чинникoм, джeрeлoм змiн, щo викликaють eмoцiйнe 

вигoряння, є eмoцiйнi прoблeми прoфeciйнoгo cпiлкувaння. Пeрeживaння 

xрoнiчниx cтрeciв, пoв'язaниx iз cитуaцiями прoфeciйнoгo cпiлкувaння, 

нaклaдaючиcь нa пeрeживaння нeзaдoвoлeнocтi влacним життям, її якicтю, 

прoфeciйнoю дiяльнicтю, привoдить дo дeфoрмaцiї ocoбиcтocтi фaxiвця у 

фoрмi eмoцiйнoгo вигoряння. Iншi чинники (oргaнiзaцiйнi тa iндивiдуaльнo-

пcиxoлoгiчнi, зoвнiшнi i внутрiшнi, cуб'єктивнi й oб'єктивнi i т. п.) визнaчaють 

iмoвiрнicть i швидкicть рoзвитку cиндрoму eмoцiйнoгo вигoряння. 

Eмoцiйнa cтiйкicть як cклaдoвa eмoцiйнoї cфeри ocoбиcтocтi визнaчaє 

рoзвитoк eмoцiйнoгo вигoряння. Oтжe, виникaє нeoбxiднicть фoрмувaння 

eмoцiйнoї cтiйкocтi як умoви прoфiлaктики прoфeciйнo-ocoбиcтicниx 

дeфoрмaцiй вiйcькoвocлужбoвця iнжeнeрниx вiйcьк, зoкрeмa йoгo eмoцiйнoгo 

вигoряння. Cиcтeмa прoфiлaктичниx зaxoдiв пoвиннa бути пeрeдбaчeнa 

пcиxoлoгiчним cупрoвoдoм йoгo прoфeciйнoї дiяльнocтi. 

Наше припущення полягало у тому, щo ймoвiрнicть eмoцiйнoгo 

вигoряння вiйcькoвocлужбoвцiв iнжeнeрниx вiйcьк пoв'язaнa з їxньoю 

зaдoвoлeнicтю вiйcькoвoю прaцeю i cпocoбoм життя, щo oбумoвлeний 

впливoм coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx xaрaктeриcтик прoфeciйнoї дiяльнocтi 

вiйcькoвocлужбoвцiв iнжeнeрниx вiйcьк тa їxнix coцiaльнo-дeмoгрaфiчниx 

xaрaктeриcтик. 
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Рeзультaти кoнcтaтувaльнoгo eкcпeримeнту засвідчили нeoбxiднicть 

cиcтeмaтичнoгo фoрмувaння eмoцiйнoї cтiйкocтi як ocoбиcтicнoгo чинникa 

чeрeз рoзвитoк вмiнь caмoрeгуляцiї, щo дoзвoлить пoпeрeдити рoзвитoк 

прoфeciйнo-ocoбиcтicниx дeфoрмaцiй, у тoму чиcлi, cиндрoму eмoцiйнoгo 

вигoряння. В прoцeci рoзрoбки прoгрaми прoфiлaктики eмoцiйнoгo вигoряння 

у вiйcькoвocлужбoвцiв iнжeнeрниx вiйcьк нeoбxiднo врaxoвувaти acпeкт мicця 

прoxoджeння ними cлужби i xaрaктeрнi coцiaльнo-пcиxoлoгiчнi риcи їxньoї 

вiйcькoвoї прaцi. 

Скворок І.М. (НАУ)  

 

Інформатизація системи підготовки офіцерів запасу 

Однією з загальносвітових тенденцій є розвиток інформаційного суспільства 

та суспільства знань. Динаміка цього процесу, його результати для громадян, 

суспільства та держави значною мірою залежать від обґрунтованості відповідної 

державної політки та управління, які повинні формуватись на основі достовірної, 

точної, своєчасної та повної інформації про стан, тенденції та фактори впливу на 

розвиток, в тому числі з урахуванням прогнозних оцінок наслідків прийнятих 

рішень тощо. В Україні одним з головних завдань державної політики є 

поширення використання ІТ в різних сферах життєдіяльності громадян, 

суспільства та держави, зокрема, – в освіті[1; 2].  

Інформатизація освіти спрямовується на формування та розвиток 

інтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального 

процесу, впровадження комп'ютерних методів навчання та тестування, що дасть 

можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових 

вимог. Серед них – індивідуалізація навчання, організація систематичного 

контролю знань, можливість враховувати психофізіологічні особливості кожної 

дитини тощо [1]. Зазначені положення є актуальними і в повній мірі стосуються 

системи підготовки офіцерів запасу. 

Метою інформатизаціїї системи підготовки офіцерів запасу є створення 

всебічних умов для забезпечення всіх учасників освітнього процесу з підготовки 

офіцерів запасу своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом 

широкого використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної 

безпеки. При цьому основними напрямами діяльності мають бути такі: 

розроблення інструктивних, організаційних, науково-технічних, економічних, 

фінансових, методичних та гуманітарних передумов процесу інформатизації; 

застосування та розвиток сучасних інформаційних технологій; створення бази 

інформаційних ресурсів; підвищення якості підготовки фахівців на основі 

широкого використання інформаційн-комунікаційних технологій; продукування 

та запровадження інноваційно-інформаційних продуктів; формування системи 

моніторингу якості освіти та освітньої діяльності. Важливою складовою серед 

зазначених напрямів є дидактичне забезпечення освітнього процесу з підготовки 

офіцерів запасу [3]. 

Проникнення в освіту нових інформаційних технологій змушує розглядати 

дидактику підготовки офіцерів запасу як процес інформаційний, що зумовлюється 

такими чинниками: комп'ютеризацією та автоматизацією всіх складових воєнної 
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сфери; зміною поглядів на ведення сучасних бою та операції; модульною 

побудовою сучасного озброєння, військової техніки та особливостями їх 

функціонування, бойового застосування та експлуатації; необхідністю системного 

формування змісту освіти та компетенцій тих, хто навчається; переходом від 

інформаційно-знаннєвої моделі підготовки фахівців до компетентнісної; 

можливостями динамічного програмування та моделювання будь-яких процесів, 

дій, ситуацій; зростанням достовірності прогностичних даних для прийняття різних 

рішень на основі здобуття потрібної для цього інформації сучасними засобами 

спостереження, зв’язку та розвідки.   

В процесі інформатизаії системи підготовки офіцерів запасу мають 

здійснюватися такі управлінські функції: інформатизація всіх сфер освітньої 

діяльності; захист авторських прав та баз даних і програм різного призначення; 

визначення норм і правил використання засобів і продуктів інформатизації; 

забезпечення доступу учасників освітнього процесу до джерел інформації; 

заохочення розроблення та запровадження інноваційних програмних і технічних 

засобів інформатизації тощо. 

Основні шляхи інформатизації системи підготовки офіцерів запасу: 

оснащення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів 

сучасними засобами інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ); 

використання сучасних ІКТ, інформаційних телекомунікацій і баз даних для 

інформаційної підтримки освітнього процесу, забезпечення можливості 

віддаленого доступу викладачів, майбутніх офіцерів запасу до наукової і навчально-

методичної інформації; раціональне використання елементів дистанційного 

навчання; перегляд і вдосконалення змісту навчання офіцерів запасу, що 

зумовлюється стрімким розвитком форм і способів ведення збройної боротьби, 

інформатизацією діяльності частин і підрозділів Збройних Сил України у мирний 

та воєнний час, участю їх у миротворчих операціях з підтримання миру та безпеки 

в різних регіонах світу. 
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Скрипніченко А.А. (ВІКНУ) 
 

Формування професійної компетентності майбутніх викладачів ВВНЗ 

Поняття "компетенція" означає коло повноважень будь-якоїпосадової 

особи чи органу; обізнаність, досвід у певнійгалузі. 

Підпрофесійноюкомпетентністю педагога розуміють особистісні можливост 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z980075.html
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івикладача, які дають йому можливість самостійно й ефективно реалізовувати 

цілі педагогічного процесу. Для цього потрібно знати педагогічну теорію, 

уміти застосовувати її на практиці. 

Педагогічна компетентність – це процес і результат творчої професійної 

діяльності, інтегрований показник особистісно-діяльнісної сутності 

викладача, зумовлений рівнем реалізації його гуманістичної спрямованості. 

Вдосконалення рівня професійної компетентності – один із основних 

напрямків реформування освіти. Головні нормативно-правові документи 

Міністерства освіти і науки України та Департаменту військової освіти і науки 

Міністерства оборони України свідчать: 

«Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно 

підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну 

культуру». (Закон України «Про освіту») 

«Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх 

професійне самовдосконалення – важлива умова модернізації освіти». 

(Національна доктрина розвитку освіти) 

Таким чином, основним напрямком удосконалення рівня професійної 

компетентності викладача ВВНЗ є професійне самовдосконалення шляхом 

цілеспрямованої самоосвітньої діяльності. Нові освітні технології сприяють 

поступовому зміщенню співвідношення «освіта – самоосвіта» до домінування 

самоосвіти. Швидкий розвиток сучасної науки, постійне нарощування 

інформації, підвищення вимог до будь-якого професіонала щодо його 

професійної компетентності потребують від кожної особистості прагнення й 

уміння систематично та наполегливо займатися самоосвітою та розвивати і 

вдосконалювати педагогічні вміння, професіоналізм, педагогічні здібності. 

Педагогічні вміння – це сукупність послідовно розгорнутих дій, що 

ґрунтуються на теоретичних знаннях. 

Професіоналізм педагога – це сукупність психофізіологічних, 

психічних та особистісних змін, яківідбуваються в людині у процесі 

опанування знаннями і під час довготривалої діяльності, та забезпечують 

якісно новий, вищий рівень вирішення складних професійних завдань. 

Педагогічні здібності – цепсихічні особливості викладача, необхідні 

йому для успішного оволодіння педагогічною діяльністю. 

Створення системи підготовки учителів і учнів до самоосвіти – 

багатоаспектна проблема, що охоплює питання навчально-методичного, 

технічного, програмового, інформаційного, лінгвістичного, організаційного, 

психологічного забезпечення. 

Аналіз планів самоосвітньої діяльності педагогів країни свідчить, що 

більша частина працівників не мають системи планування, зорієнтованої на 

досягнення кінцевих якісних результатів. Н.В.Бухлова підкреслює, що за 

результатами анкетування 38% учителів не володіють знаннями з теорії 

самоосвіти та засобами вивчення потенційних можливо стейучнів, не вміють 

відстежувати результати свого впливу на розвиток учнів. Таким чином, 

третина педагогів працює на репродуктивному рівні самоосвітньої діяльності. 

Сучасна ж педагогіка має потребу у висококваліфікованих спеціалістах, які 
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здатні творчо підходити до організації навчально-виховного процесу та 

досягати високих якісних результатів. Виходячи з вищесказаного, можна 

зробити висновок, що виникає потреба в досконалійо організації та управлінні 

самоосвітньою діяльністю педагогів. Тому однією із задач післядипломної 

освіти педагогів є удосконалення роботи в між курсовий період за темою 

самоосвітньої діяльності шляхом самоосвіти, саморозвитку та пошуку шляхів 

самореалізації особистості вчителя. Педагогічні працівники повинні бути 

здатні до безупинного самовдосконалення, орієнтованого на відповідність 

динаміці дійсності. 

Поняття професійної компетентності викладача ВВШ є тотожним до поняття 

самоосвіти тобто професійно самовдосконалюватись за фахом, психологічно і 

у мовленевій майстерності. 

«Якщо людина не знає, до якої мети вона рухається, для неї жоден вітер 

не буде попутним» - сказав Сенека. Ці слова дуже вдало розкривають зміст 

самоосвіти педагогів. 

Sokolina O., PhD (Philosophy), 

Zlatnikov V., PhD (Pedagogical Studies), Associate Professor, 

Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv 

 

Fundamental professional qualities of the officer of the armed forces of 

Ukraine, necessary for effective performance of service duties 

The realities of today provide for a steady increase in the requirements for 

professional training of future military specialists, who must possess not only the 

knowledge, skills and abilities, but also the formed professional competence 

necessary for effective professional activity. Therefore, the problem of forming the 

professional competence of future officers is one of the most important in 

pedagogical science. 

The educational process in military higher educational institution (hereinafter 

– MHEI) takes place in such a way that after its completion, future officers must 

meet the professional requirements for an officer of the appropriate qualification. 

That is, during the study at the university, former graduates of secondary schools 

need to form certain personal qualities and professional competencies necessary for 

future service. 

The main professional features of an officer of the Armed Forces include the 

following: 

- competence – is the availability of military professional knowledge 

necessary for the confident performance of service duties; 

- discipline – is the ability to manage their behavior in any conditions, 

compliance with military manuals, etc.; 

- organizational skills – the ability to identify the main in professional 

activities, to distribute responsibilities among subordinates, to mobilize subordinates 

for effective performance of designated tasks, to create a favorable moral and 

psychological climate in the unit; 
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- leadership qualities – displaying initiative, independence in decision-

making, determination, sense of purpose, self-discipline, endurance and self-control, 

the ability to manage subordinates; 

- moral qualities – patriotism, responsibility, devotion; 

- psychological and physical qualities – provide the officer with 

psychological stability, the ability to adapt to different circumstances, to overcome 

fear, etc.; 

- creative qualities – the presence of a creative approach, initiative and 

intuition, a relentless search for new ways to solve the problem set before the unit. 

The presence of professional qualities characterizes an officer as a military 

professional (leader), able to solve professional tasks with high efficiency, often in 

extreme conditions associated with risk to life, limited time to make decisions, a 

high level of responsibility for their actions and subordinates’ actions. 

 

д.спихол.н., проф. Стасюк В.В. (НУОУ імені І. Черняховського) 

 

Еволюція розвитку поняття "інформаційно-психологічна зброя" 

Еволюція розвитку поняття "інформаційно-психологічна зброя" 

безпосередньо пов’язана з виникненням і застосуванням засобів комунікації з 

одного боку і вдосконаленням технологій психологічного впливу на людину - 

з іншого. Крім того, досягнення сучасної науки і техніки зумовили розвиток 

інформаційних і психофізіологічних технологій, що дозволяють створювати 

засоби і методи прихованого дистанційного впливу на психіку і фізіологію 

людини або групи людей. 

Психологічну зброю різні фахівці класифікують по-різному. Одні 

науковці вважають, що це зброя, дія якої заснована на використанні 

електромагнітного інфразвукового і ультразвукового випромінювання. За 

допомогою цих засобів і способів здійснюється вплив як на психічний так і на 

психологічний стан людини. Частина науковців вважають, що до 

психологічної зброї можна віднести кодування, зомбування, психокорекцію. 

Психологічною зброєю можна вважати сукупність засобів, форм, способів, 

методів і технологій впливу на морально-психологічний стан, психологію і 

поведінку людини у необхідному для протиборчої сторони напрямі. 

Психологічний вплив безпосередньо повязаний із психологічними станами, 

психологічними процесами і психологічними властивостями особистості.  

Поєднання інформаційного і психологічного впливу, що на рубежі 

століть ми називаємо зброєю, викликає необхідність співставлення технічного 

і психологічного аспекту. Тобто виникає потреба визначення впливу в 

технічних системах (у кіберпросторі), а також впливу на свідомість 

(підсвідомість), психологію і поведінку людини. 

Під інформаційно-психологічною зброєю слід розуміти сукупність 

засобів, форм, способів, методів і технологій, що використовуються для 

латентного (утаємниченого) викривлення інформаційно-психологічного 

простору протиборчої сторони з метою ураження індивідуальної і масової 

свідомості.  
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Інформаційно-психологічна зброя може бути спрямована на придушення, 

знищення, дезорганізацію, дезорієнтацію, дезінформацію, дезадаптацію 

об’єкта впливу.  

Таким чином, бурхливий розвиток науки і техніки, засобів і способів 

комунікації, вдосконалення технологій інформаційного і психологічного 

впливу на людину сприяють виникненню нових видів зброї, заснованих на 

нових концептуальних, технічних, фізичних і технологічних принципах. 

Головною мішенню інформаційно-психологічної зброї є і залишається 

людський розум. 

к.психол.н. Сторожук Н.А. (ВІКНУ) 

 

Теоретико-методологічний аналіз психоаналітичних концепцій 

лідерства 

Неможливо розглядати проблеми ефективності виконання завдань за 

призначенням підрозділами ЗСУ без розгляду проблем влади, управління, 

лідерства. Образ лідера був тривалий час привабливим об'єктом для 

наслідування, критики, осмислення, а пізніше – для наукового дослідження в 

різні історичні періоди різними галузями науки: філософії, політології, 

соціології, політичної і соціальної психології, психології особистості тощо. 

В основі психологічного підходу до вивчення феномену лідерства 

лежить виявлення індивідуально-психологічних якостей та властивостей 

особистості, які забезпечують їй можливість бути лідером. Засновником 

психологічного підходу до дослідження феномену лідерства вважається 

Г. Ласуел, який разом з Ч. Міріамом, Б. Скинером, У. Уайтом представляв 

чикагську психологічну школу політики [3, 4]. Ці дослідники  вважали що 

одна з провідних властивостей, яка детермінує лідерську поведінку 

особистості є її вроджена  потреба у владі, в контролі над подіями та людьми, 

у досягненні визначних професійних висот, в належності до групи і схваленні 

своїх дій від людей, що знаходяться в ній. 

Добре відома психоаналітична концепція лідерства франкфуртскої 

школи, представниками якої є Т. Адорно, Г. Маркузе, Э. Фромм, Х. Арендт 

[1]. В результаті емпіричних досліджень їм вдалося виявити тип особистості, 

який характеризується безсвідомою схильністю до авторитаризму та 

прагненням до влади. Такий тип особистості формується в “нездорових” 

соціально-психологічних умовах, які насичені різноманітними фруструючими 

ситуаціями та призводять до розвитку неврозів, станів пригніченості, 

безсилля, тривожності та небезпеки. В наслідок чого з’являється нав’язливе 

прагнення уникнути впливу цього хаосу і втекти до структурованого, 

передбачуваного світу де є “володар і підлеглі” і є можливість задовільнити 

потужні садистсько-мазохістські безсвідомі потяги.  

На думку А. Менегетті, лідера відрізняється від більшості можливостей 

бути “вектором функцій”, центром управління, що визначається не успішною 

кар’єрою або кількістю прожитих років, а лише природною схильністю, 

вдосконаленою життєвим досвідом [2]. Ці думки знаходять підтвердження в 
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наукових працях К. Юнга, Л. Сонді, які розуміли лідера як особистість, яку 

ведуть власні «голоси » безсвідомого. 

Постає питання про необхідність цілеспрямованого формування 

лідерських якостей, лідерської поведінки у військових підрозділах?  

Ми погоджуємося з центральними ідеями представників 

психоаналітичних концепцій (А. Менегетті, Т. Адорно, К. Юнга, Л. Сонді, 

Э. Фрома та інших) що лідерство – це закон природи, а не соціальний 

конструктор. І наявність лідерських якостей і лідерської поведінки 

обумовлені, у більшій мірі, безсвідомими прагненнями й потребами 

особистості до домінування. А синергетичні закономірності побудови 

соціальних систем, якою і є військовий колектив, сприятимуть появі лідера з 

числа членів військового підрозділу в ситуаціях кризи.   
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к.психол.н. Сторожук Н.А. (ВІКНУ) 

 

Педагогічні деформації викладачів вищої військової школи 

Загальновідомо, що педагогічна професія вимагає постійного і значного 

емоційного, інтелектуального і фізичного напруження. Щоб його витримати, 

слід постійно дбати про стан фізичного і психічного здоров’я. Соціально- 

психологічними та педагогічними дослідженнями виявлено, що через 10-15 

років педагогічної діяльності в структурі особистості фахівця виникають 

зміни, які отримали назву професійних деформацій. 

Педагогічні деформації викладачів вищої військової школи 

характеризують зміни, які властиві представникам цієї соціально-професійної 

групи і проявляються у процесі взаємодії з курсантами. 

Типологічні деформації викладачів вищої військової школи виникають у 

результаті поєднання в їх поведінці індивідуальних особливостей з 

відповідними структурами функцій педагогічної діяльності. 

За методикою Т. Лірі їх нараховується чотири. 

“Педагогу-комунікатору”, властива надмірна комунікабельність, 

скорочення дистанції з курсантами, намагання обговорити глибоко 

особистісні теми приватного життя. Як правило, викладач такого типу багато 

уваги приділяє спілкуванню на сторонні теми і недостатньо – змісту 

навчального матеріалу. Самооцінка викладача зазвичай занижена. Превалює 

співробітницько-конфіденційний тип міжособистісних стосунків. 

“Педагог-організатор” – викладач з високою самооцінкою, владно-
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лідируючим або незалежно-домінуючим типом міжособистісних стосунків, 

гіпертимною акцентуацією характеру. Він намагається підкорити собі 

оточуючих, одноосібно і авторитарно керувати ними. Такий педагог 

надзвичайно активний, втручається у справи курсантів і колег, намагаючись 

навчати їх “діяти правильно”. 

“Педагог-інтелігент” – особистість із тяжінням до недовірливо-

скептичних міжособистісних відносин (найчастіше з 20-25 річним стажем 

роботи). Це люди, у котрих сформувалася схильність до філософських 

розміркувань та мудрування. Залежно від умов “інтелігенти” можуть стати 

“моралізаторами”, які вбачають навколо себе тільки негативне, вихваляючи 

минуле і підкреслюючи аморальність сучасної молоді, або ж завдяки 

здібностям до самоаналізу, зануритись у власні переживання, зайнятись 

спогляданням оточуючого світу і роздумами про його недосконалість. 

“Педагог-предметник” – намагається внести елементи науковості в 

кожну, навіть побутову ситуацію. Курсантів і колег зазвичай сприймає через 

призму відношення до навчальної дисципліни, яку викладає. “Предметники” 

– це люди як із завищеною, так і з заниженою самооцінкою, незалежно-

домінуючим, відповідально-великодумним, недовірливо-скептичним типом 

міжособистісних стосунків. 

Специфічні деформації особистості педагога обумовлені специфікою 

навчальної дисципліни, яку він викладає. Ця дисципліна накладає відбиток на 

одяг, міміку, манеру спілкування тощо. Індивідуальні деформації 

визначаються змінами, які відбуваються у підструктурах особистості і 

зовнішньо не пов’язані з процесом педагогічної діяльності, коли паралельно 

становленню професійно важливих для викладача вищої військової школи рис 

відбувається розвиток якостей, які на перший погляд не мають відношення до 

педагогічної професії. Для таких викладачів характерні низький рівень 

контактності, замкнутість, відірваність від реалій життя. Вони прагнуть 

усамітнення, типовими є емоційна холодність, ідеалістичність та ригідність 

мислення, впертість, занудство, безпричинне бурчання. Для інших характерні 

хвастощі, егоцентризм, блюзнірство. Третім притаманна необдуманість дій, 

розповсюдження пліток, лінощі, ухиляння від виконання своїх обов’язків 

тощо. 

Отже, для запобігання професійних деформацій, порушень структури 

особистості необхідно стимулювати педагогів до самодіагностування, 

корекції та самокорекції. 

к.політ.н. Турченко Ю.В. (ВІКНУ) 

Дайнека Т.О. (ВІКНУ) 

 

Європейський вектор України у безпековій політиці: 

передумови виникнення 

Виклики процесу глобалізації дедалі сильніше впливає на взаємозв’язок 

між внутрішньою і зовнішньою політикою фактично усіх держав-членів 

Організації Об’єднаних Націй. Як наслідок, необхідність формування й 

реалізації спільної зовнішньої і безпекової політики Євросоюзу. З’ясування 
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основних етапів зазначеного процесу дає можливість не просто зрозуміти 

сутність зазначеного важливого аспекту європейської інтеграції, а й побачити 

сенс і вплив спільної зовнішньої і безпекової політики Євросоюзу на сучасні 

тенденції перегляду світового устрою. 

Новітні тенденції у питаннях європейської безпеки та оборони 

обумовили появу нових наукових концепцій у цій сфері. Однією із 

найпоширеніших стала т.зв. інституціоналістська модель безпеки та оборони. 

Згідно з вченням інституціоналістів, міжнародні інституції забезпечують 

безпеку міжнародних гравців через співробітництво між ними, комунікацію, 

надання інформації, розвиток спільних норм та принципів, застереження щодо 

агресивної поведінки, а також надають базис для спільних дій, запобігання 

конфліктам, їх врегулювання та вирішення. 

З огляду на низку політичних, геополітичних, стратегічних, військово-

технічних та економічних міркувань, існує взаємна зацікавленість ЄС та нашої 

держави в безпековому та оборонному співробітництві. Отже, доцільно в 

рамках європейського вектору зовнішньої політики України, адаптувати 

Збройні Сили України до стандартів НАТО. 

 

к.політ.н.  Турченко Ю.В.(ВІКНУ 

Дейнека Т.О. (ВІКНУ) 

 

Європейський вектор України у безпековій політиці 

З початком агресії з боку Російської Федерації головним пріоритетом 

зовнішньої політики України визначена інтеграція України в європейський 

політичний, економічний, правовий простір та євроатлантичний простір 

безпеки. Це пояснюється тим, що країни заходу мають досить високі життєві 

стандарти, розвинені демократичні інститути і традиції, відносно стабільні 

політичні режими. До того ж, вступ до НАТО розглядається як гарантія 

безпеки України, а Європейський Союз, що утворився в 1992 р., відкриває 

перед Україною перспективи кращого використання переваг міжнародного 

поділу праці, економічного і соціального прогресу. 

Так, у 1994 р. між Україною і ЄС була підписана Угода про партнерство 

і співробітництво, відповідно до якої в Україні створені спеціальні урядові 

інституції, що опікуються євроінтеграційними процесами, розширюються 

економічні, політичні й культурні зв’язки між країнами. Що стосується 

Альянсу, то у 1997 р. Україна та НАТО підписали спільний документ «Хартія 

про особливе партнерство», де зазначено: «Україна виходить з того, що 

кінцевою метою її євро інтеграційної політики є вступ до НАТО як 

загальноєвропейської структури безпеки». Реальні кроки почались у 1994 р., 

коли Україна приєдналася до Програми «Партнерство заради миру», яка була 

створена НАТО,чим наша держава демонструвала свою прихильність до 

Альянсу і готовність стати його повноправним членом. Це дало свої плоди, 

тому в березні та червні 2014-го року була підписана політична та економічна 

частини асоціації України з ЄС, а 12 червня 2020 року Україна стала членом 

Програми розширених можливостей НАТО 
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З початком агресії Росії було вжито ряд заходів, які підтверджували намір 

України рухатись саме в  європейському безпековому векторі. Зокрема, 

23 грудня 2014 року Верховна Рада України прийняла рішення про відмову 

України від позаблокового статусу, який виявився неефективним у контексті 

убезпечення держави від зовнішньої агресії та тиску, у 2015-му - Стратегію 

сталого розвитку «Україна – 2020», у 2017-му - Закон України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України». 

Одним з найбільш продуктивних у безпековому напрямку став 2020-рік, 

де було проведено ряд спільних з НАТО заходів: Весняну сесії 

Парламентської Асамблеї НАТО в Києві, Національний оборонний Хакатон, 

який пройшов влітку 2020 року, а також спільні з НАТО командно-штабні 

навчання “Непорушна стійкість–2020. 

Таким чином, європейський та євроатлантичний вибір, який зробила 

Україна, розглядається як важливий фактор політичної стабільності, 

економічного розвитку, відновлення європейської сутності, а найголовніше – 

забезпечення безпеки  України. 

к.політ.н. Турченко Ю.В. (ВІКНУ) 

Швачко М.О. (ВІКНУ) 

 

Державна інформаційна політики у сфері оборони – практика реалізації 

Сучасне інформаційне суспільство вимагає не тільки швидкого та 

раціонального реагування на загрози та виклики сучасного світу, а й повинне 

бути готове до появи нових глобальних інформаційних викликів. Збільшення 

інформаційного простору України, стрімке зростання інформаційних потоків, 

негативні інформаційні впливи, пропаганда та дезінформація – всі ці чинники 

впливають на інформаційну складову нашого суспільства, а отже й мають 

безпосередній вплив на сферу безпеки та оборони. 

Інформаційна політика в сфері оборони є однією з найважливіших 

галузей національної безпеки, адже її сутність полягає в забезпеченні 

скоординованої національної стратегії на всі рівнях управління при 

взаємоузгодженому розподілу обов’язків нормативно-правового, 

інформаційного, морально-психологічного документацій і ресурсного 

забезпечення. 

Ведення проти України інформаційної війни Російською Федерацією 

показало неефективність та недосконалість організаційно-правового 

механізму здійснення інформаційної політики в сфері оборони, тому виникає 

необхідність  масштабного реформування саме цієї галузі.Перед усім це 

пов’язано з неповноцінністю, нерівномірним та неефективним регулюванням 

та відсутністю участі громадян у процесах забезпечення та реалізації 

інформаційної безпеки суспільства. Важливим чинником також є саме слабка 

нормативно-правова та інституціональна база забезпечення інформаційної 

безпеки суспільства та держави 

Необхідно постійно здійснювати співставлення загроз та небезпеки з 

наявними ресурсами щодо управління ними. Потрібна всебічна деталізація 

прав, обов’язків, повноважень і відповідальності всіх складових системи 
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інформаційної політики держави. Інформаційна політика здійснює 

організаційну та регулятивно-контрольну функцію щодо суспільства, а також 

охоплює діяльність суб’єктів і об’єктів даної політики. Саме дана політика 

передбачає урахування та пов’язування інтересів держави з інтересами інших 

держав, соціальних груп та індивідів. 

Отже, державна інформаційна політики в сфері оборони потребує 

масштабного реформування і покликана, зокрема, забезпечувати 

функціонування державних та недержавних інституцій  із метою регулювання 

інформаційних відносин задля запобігання і врегулювання конфліктів та 

захисту національних інтересів у сфері оборони. Йдеться, насамперед,  про 

координацію всіх органів в єдиному інформаційному просторі, без якої 

неможливо усунути недоліки законодавства, уникнути конфронтації і 

конфліктності під час використання інформаційного простору України 

різноманітними суб'єктами інформатизації. 

 

Флорескул О. (ВІКНУ) 

 

Посттравматичні порушення учасників бойових дій: поняття, проблеми 

та методика діагностування 

Вже сьомий рік кількість учасників бойових дій, які виконували і 

продовжують виконувати бойові завдання на сході нашої країни безупинно 

зростає. Сотні тисяч бійців відчули на собі жахи сучасної війни, які впливають 

на організм людини як на фізіологічному так і на психічному рівнях. Наслідки 

цих впливів дають про себе знати впродовж тривалого часу після повернення 

до мирного життя. 

За даними Американської психіатричної асоціації та медичних 

працівників 90 % ветеранів В’єтнамської війни під час служби пережили 

травматичну подію; 35 % ветеранів страждають на ПТСР протягом усього 

життя. 

Україна також зіткнулась з проблеми ПТСР своїх ветеранів. Для 

подолання яких був запропонований ряд заходів, починаючи з профілактики, 

закінчуючи реабілітаційними програмами. 

Зазначимо, що згідно МКХ-10 посттравматичний стресовий розлад 

(F43.1) – це уповільнена або затяжна реакція на стресову подію або ситуацію 

(коротко- або довготривала), яка має надзвичайно жахливий або 

катастрофічний характер, що може викликати всеохоплюючий страх майже у 

будь-кого. Протікання може бути різним, але у більшості випадків врешті-

решт настає одужання. У деяких випадках такий стан може перейти у хронічну 

стадію та тривати багато років, з подальшим переходом до стійкої зміни 

особистості.  

В міжнародній класифікації хвороб 10-го випуску ПТСР описаний в 

категорії F43 (Реакція на тяжкий стрес та розлади адаптації), поряд з таким 

розладом як гостра реакція на стрес (F43.0) – транзиторний розлад, який 

розвивається у особи без будь-яких інших очевидних психічних розладів у 

відповідь на незвичайний фізичний та психічний стрес. 
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Як бачимо, відрізняються ПТСР та ГРС часовими рамками, проте 

психічні порушення проявляються майже однаково. Так фіксують: 

фізіологічні порушення (що проявляються зайвими, швидкими, інколи 

безцільними рухами, темп мовлення прискорюється, спостерігаються 

вегетативні порушення: тахікардія, підвищений артеріальний тиск, 

почервоніння обличчя, надмірна пітливість, може з’являтися почуття спраги 

чи голоду); 

порушення пам’яті (нездатність згадати ці події за своїм бажанням, 

травматичні спогади первісно зберігаються в пам’яті у вигляді окремих 

сенсорних фрагментів, семантично непов’язаних воєдино, а при повторному 

переживанні ситуації мимоволі постають у свідомості у формі різних сомато-

сенсорних дисоціативних проявів різної модальності, до яких відносяться і 

флешбеки, людині важко сконцентруватися, відтворити інформацію, особливо 

стосовно травмівної події); 

емоційні порушення (типовою є втрата інтересу до колишніх життєвих 

цінностей, спостерігається втрата яскравості емоційних реакцій, почуття 

любові навіть стосовно найближчих і значущих людей, постійні негативні 

емоції, пов’язані з травмуючою подією (наприклад страх, гнів, вина, сором), 

почуття відчуження, байдужість, відсутність емоційної залученості в 

відношенні інших людей, відчуття себе “чужим” серед оточуючих людей, 

стійке зниження здатності відчувати позитивні емоції або почуття любові); 

порушення сприймання та уваги (спостерігаються стани відчуження, 

розлади дереалізації, коли оточуючі предмети сприймаються як неприродні, 

інколи, як нереальні, “неживі”, змінюється сприйняття звуків, інакшими 

стають голоси людей, з’являється і відчуття зміни відстані між навколишніми 

предметами, увага звужується, довільна цілеспрямована діяльність стає 

проблематичною, людині важко сконцентруватися); 

порушення в нервовій системі (дратівливість, спалахи гніву або 

агресивна поведінка по відношенню до людей або об’єктів, небезпечне для 

самого індивіда, неконтрольовані спалахи гніву з незначних причин, що часом 

переходять у приступи ауто- і гетероагресії) 

Відповідно до (УКПМД) “Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. 

Посттравматичний стресовий розлад” ПТСР виникає після ГРС або 

латентного періоду, який може тривати від кількох тижнів до 6-ти місяців або 

зрідка – до декількох років. 

Відповідно до вище зазначеного, можемо зробити висновок, що до 

заходів профілактики виникнення ПТСР, є необхідність додати психотерапію 

посттравматичних порушень, на початковому етапі їх виникнення після 

травмівної події в районі бойових дій. 

Організація психологічної допомоги в районі виконання бойових 

завдань прописана в Наказі Головнокомандувача ЗС України від 28.07.2020 

№ 99 “Про затвердження Положення про пункти психологічної допомоги у ЗС 

України”, в якому є перелік рекомендованих методик діагностування 

негативних станів військовослужбовців. До них входять: методика шкалованої 

самооцінки психофізіологічного стану О.М. Кокуна; первинний скринінг 
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посттравматичного стресового розладу; шкала депресії А.Т. Бека; госпітальна 

шкала тривоги і депресії (HADS); опитувальник визначення рівня невротизації 

та психопатизації (РНП); опитувальник Міні-мульт. Проте даний перелік 

методик не в змозі надати нам повномасштабного уявлення про наявність саме 

посттравматичних порушень у військовослужбовців.  

Отже, вирішенням даної проблеми, на нашу думку є створення нової 

методики, спрямованої на діагностування посттравматичних порушень, яка 

здатна визначити появу посттравматичних порушень в короткі терміни, після 

травмівної подій. 

Фугело О. (ВІКНУ) 

 

Практичні рекомендації щодо організації супервізії у ЗСУ з метою 

профілактики емоційного вигорання військових психологів 

Практичні рекомендації щодо проведення супервізії у Збройних Силах 

України розроблено з метою встановлення єдиних принципів проведення 

супервізії у військово-професійній діяльності. Практичні рекомендації 

пропонується застосовувати посадовим особам у напрямку морально-

психологічного забезпечення. 

Супервізія у Збройних Силах України може здійснюватися для 

забезпечення ефективного виконання посадових обов'язків і завдань 

військовослужбовцями психологічної служби, запобігання професійному та 

емоційному вигоранню, підвищення рівня їхньої професійної кваліфікації. 

Супервізія, як професійна допомога та підтримка військових психологів, 

може бути спрямована на: 

1. надання допомоги військовим психологам у визначенні цілей та 

пріоритетів у процесі професійної діяльності; 

2. надання допомоги у визначенні результативних методів та засобів 

надання допомоги постійному та перемінному особовому складу; 

3. здійснення об'єктивної оцінки з розв’язання проблемних ситуацій, 

пов'язаних із виконанням професійних обов’язків; 

4. визначення сильних професійних якостей, навчальних потреб та 

необхідності підвищення кваліфікації військових психологів; 

5. розподіл професійного навантаження з метою попередження 

емоційного вигорання; 

6. дотримання етичних норм у процесі роботи; 

7. вираження почуттів щодо роботи та стосунків із іншими 

військовослужбовцями; 

8. управління власними почуттями й поведінкою в стресових 

ситуаціях; 

9. формування позитивного ставлення до проходження військової 

служби; 

10. формування мотивації до військово-професійного зростання. 

Процес супервізії може складатися з наступних етапів: підготовчий – 

забезпечення умов для проведення супервізій; основний – проведення 
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супервізійних зустрічей; кінцевий – використання (реалізація) результатів 

супервізії. 

Рекомендується визначити організаційно-технічні умови проведення 

супервізії, визначити супервізора/ів та узгодити його/їх функціональні 

обов’язки, сформувати план та графік проведення супервізії з 

військовослужбовцями. 

Рекомендовано визначити осіб, відповідальних за проведення супервізії, 

й узгодити графік їх роботи з командирами підрозділів, які проходитимуть 

супервізію. Також рекомендовано передбачити у графіку роботи 

супервізора/ів час для проведення екстреної супервізії (щонайменше до 2 

годин на місяць та за необхідності). 

 

к.філол.н. Храбан Т.Є. (ВІТІ) 

 

Дискурсивна стратегія дослідження неінституційного військового 

дискурсу 

Збройний конфлікт на сході України спровокував сплеск досліджень, 

спрямованих на вивчення психологічних феноменів, пов’язаних з військовою 

службою, воєнними факторами і психологією військових організацій. 

Оскільки іманентною властивістю мови є вираз психологічних (емоційних) 

станів і переживань людини через особливі одиниці мови і мовлення, то 

проблематика функціонування індивідуальної психіки окремого 

військовослужбовця і соціальної психіки особового складу військових 

формувань сьогодні все частіше стає об’єктом дослідження психолінгвістики 

як одного із напрямків міждисциплінарних досліджень. Психолінгвістика не 

оминула своєю увагою неінституційний військовий дискурс як особливий вид 

організації військового дискурсу, що містить емоційно-оцінну, розмовно-

побутову інтерпретацію військових подій, реалій і осіб, і який 

характеризується активною суб’єктивної комунікативної інтеракцією та 

внесла істотні корективи в інтерпретацію традиційно досліджуваних 

феноменів, що пов’язані з військовою справою – концентруючись на розгляді 

психічних феноменів з боку учасників комунікативного процесу в цілому і 

інтеракций зокрема, вона підходить до їх розуміння як таких, що перебувають 

у стані постійного дискурсивного конструювання. У психолінгвістичній 

літературі сьогодення широко використовуються такі термінологічні 

словосполучення, як військовий дискурс, політичний дискурс, журналістський 

дискурс та інші, які підкреслюють специфіку мови й мовлення особистості в 

тій чи іншій професії, а також потребу у підвищенні соціальної релевантності 

психологічних і лінгвістичних досліджень, що покликані виконувати 

світоглядну функцію (конструювати образ людини, на основі якого потому до-

конструйовуються образи суспільства і пояснення суспільно-економіко-

політичних процесів іншими науками) та функцію конструювання соціальних 

практик. Ґрунтуючись на твердженні, що військовий дискурс належить, в 

першу чергу, до соціального виміру війни, а також виходячи з аналізу робіт в 

галузі психолінгвістики, стає очевидним, що психолінгвістичні концепції 
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процесів сприйняття й декодування мовлення в неінституційному військовому 

дискурсі зазвичай перетинаються із глобальними соціальними категоріями. 

Зокрема, як зазначає C. Hart, дискурс – це не тільки лінгвістична практика, 

оскільки він перебуває усередині соціальної практики й сам по собі є 

соціальною практикою, що сприяє формуванню соціальних систем, ситуацій, 

інституцій та ідеологій, у які вона закладена, тобто ключовим для вивчення 

неінституційного військового дискурсу виступає соціальна, комунікативна 

природа людини, що реалізується через її взаємодію із соціумом у 

семіотичному, зокрема, мовному середовищі життєдіяльності. В цьому 

контексті актуальними є методології, що поглиблюють уявлення про вже 

наявні в полі зору соціальні процеси й феномени. Дискурсивна парадигма 

дослідження неінституційного військового дискурсу відповідає новітній 

тенденції звертання дослідника до реальної людини та життєвих ситуацій. 

Перспективним у даному випадку є те, що, оскільки дискурс – 

міждисциплінарний об’єкт, розширюється сфера контактів як із суміжними 

дисциплінами, так і з різними галузями психології. Тим самим створюються 

умови для розлогого і різноманітного застосування отримуваних даних і, що 

не менш важливе, відкриваються нові теми, які раніше були приховані так 

званими «кордонами» між різними галузями знання. 

 

Хрупчик В. (ВІКНУ) 

 

Мотивація військовослужбовців до проходження військової служби за 

контрактом 

До мотиваційних чинників, що спонукають молодих людей прийти з 

цивільного життя до лав ЗС України, Національної гвардії, та інших силових 

відомств та структур, є бажання бути корисним для своєї держави, а також на 

прикладі своїх батьків, родичів та знайомих, які отримали досвід бойових дій, 

загинули виконуючи свої бойові обов’язки по выдсічі та стримуванні 

російської агресії на території Донецької та Луганської областей 

продовжувати нашу спільну справу боротьби з ворогом, та недопущення 

реваншу шовіністичних, НКВС-них сил, що призведе до нового червоого 

терору і занепаду України, її соціуму, культурних, мовних, духовних, 

земельних та інших прав та свобод та на прикладі історії XX століття, з 

розповідей наших батьків, дідів мали за можливіть спостерігати в минулому. 

До мотиваціних чинників також відносять чинник грошового 

забезпечення, давно не секрет, що в армії з’явилось нове слово, як 

“заробітчани”, що поширилось під час хвиль мобілізацій, до нього слід 

віднести когорту осіб, що повернулись з цивільного життя, та які перебуваючі 

на другій лінії оборони, невиконуючі жодних бойових розпоряджень, 

перебуваючи в тилу за десять діб отримали на мою думку високий статус – 

учасників бойових дій, та до них жодного відношення не мають, але 

користуються цим статусом, безперешкодно отримують земельні ділянки, 

соціальну допомогу на покриття витрат з комунальних послуг, безкоштовного 

проїзду в усіх видах транспорту, інших одноразових виплат. 
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До мотиваційних чинників, також слід віднести непереборне бажання 

нашого народу до помсти “око за око”, з слів першого президента Чеченської 

республіки Ічкерія – Джохара Дудаєва : “Зараз під словянскою маркою вони – 

Росія підм’яти під себе Україну, Білорусь. Самою великою помилкою буде 

нехтувати українцями, представити українців слабкими, принизити 

українців,ніколи не принижуйте українців, українці не бувають такими 

слабкими, як здаєтся, та недай Аллах вигнати українців, чи забрати щось в 

українців” за вбитого, пораненого, понівеченого свого сина, батька, жінку, 

родича, буде помста, на прикладі таємної розвідки ізраїльского моссаду, 

кожного причетного у війні проти свого народу буде знайдено, покарано, 

піддано суду. 

Отже, приходячи до спільного значення, та маючи бойовий досвід на 

сході України, будучи свідком багатьох звірств російської армії, та їх 

наймитів, колаборантів, враховуючи великі втрати в ЗС України протягом 

2014-2020 рр. вважаю, що національною ідею України та українців, є захист 

суверенітету, територіальної цілісності, ідеї сильної держави, як економічно 

так і в плані розвитку та будівництва Збройних сил України, перехід на нові 

стандарти НАТО, її реформування, викорінення “совкових” принципів 

управління військами, силами. 

Вірю в славне майбутнє для свого сина в цій країні, та переживання за 

Україну в цілому.  

Слава Україні, Слава воїнам, що загинули захищаючи нашу державу. 

 

                                Черевичний С.В. (НУОУ імені І. Черняховського) 

 

Сучасні погляди на  проблему прийняття рішень 

Приймати рішення, як зазначають Р. Талер та К. Санстейн, це ніби 

шукати потрібні двері у закручених коридорах багатоповерхового будинку. 

Щоб вирішити цю проблему автори пропонують концепцію поштовхів, або 

наджів (це м’який спосіб вплинути на вибір людини, не вдаючись до 

маніпуляцій, заборон чи наказів). За допомогою поштовхів можна сприяти 

прийняттю людиною правильних рішень, тобто підштовхнути до 

«правильних» дверей, зберігаючи свободу вибору кожного [1].  

Заслуговує уваги розроблений М. Меєровичем та Л. Шрагіною алгоритм 

рішення проблемних ситуацій в рамках їх теорії рішення винахідницьких 

задач (ТРВЗ). Запропонована методологія на основі ТРВЗ являє собою 

комплекс з двох систем вправ – для розвитку мислення і уяви. Відмінні 

особливості комплексу: а) наявність системи проблемних ситуацій на 

виявлення розбіжностей; б) розвиток уяви за спеціально розробленим 

алгоритмом як головного компонента творчого мислення. Психологічною 

основою методики є розуміння творчого інтелекту як єдності і взаємодії 

емоційно-образного і логічного компонентів. В якості методологічної основи 

прийнятий підхід до процесу мислення як до технологічного процесу по 

виконанню визначених психічних операцій, що виконуються при пошуку 

рішень складної проблеми [2].  
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Генерал Джеймс Меттіс, який пройшов свій шлях від командира взводу 

морської піхоти до Міністра оборони США, у своїй книзі «Позивний хаос: 

навчаємось керувати», ключовим критерієм успіху в прийнятті рішення 

називає «швидкість»: швидкість в поєднанні з інформаційним потоком; 

швидкість прийняття рішення; доведення наказів; відкриття зустрічного 

вогню; реакції на умови що змінюються; поповнення запасів; використання 

термінової евакуації з поля бою; виявляти додаткові маршрути руху; 

уникнення перешкод; обходження їх; використання рельєфу; брати полонених 

[3].  

Таким чином, прийняття рішення є серцевиною всієї мисленевої 

діяльності особистості, від правильності і вчасності якого залежить не лише 

успішність її професійної діяльності, а й власний психологічний стан.   

Список використаних джерел: 
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Programme Erasmus+ –  the pledge for international credit mobility 

For 30 years, the European Union has funded the Erasmus programme which 

has enabled over 4 million European students to spend part of their studies in another 

higher education institution (HEI) in Europe. In 2015, Erasmus+ opened up 

these opportunities to individuals and organisations from other parts of the world. 

Through «International Credit Mobility» (ICM) – European HEIs can set up 

mobility agreements with partners around the world to send and receive students and 

staff. 

ICM projects aim to help participants acquire key skills, support 

their professional development and deepen their understanding of other cultures. 

The Erasmus Impact Study finds that taking part in Erasmus+ is likely to boost 

a graduate's employability and transversal skills. Two-thirds of employers think 

that international experience is a key asset for job candidates and leads to greater 

professional responsibility. Staff can acquire new competences for their professional 

development, improve their language skills and learn about new working methods. 

ICM aims to increase the capacities, attractiveness and international dimension 

of the organisations taking part. International ties between institutions will be 

strengthened, giving the partners the opportunity to increase their visibility at local 

and global levels. 

International Credit Mobility (ICM) supports the mobility of individuals 

enrolled or employed at a higher education institution (HEI), from a Programme 

Country to a Partner Country or vice versa, namely: 
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• student mobility for studies, open to short cycle, first cycle (Bachelor or 

equivalent) or second cycle (Master or equivalent) students, as well as third cycle 

doctoral candidates. The mobility period can last from 3 months (or one academic 

term) to 12 months; 

• student mobility for traineeships, open to short cycle, first cycle (Bachelor 

or equivalent) or second cycle (Master or equivalent) students, as well as third cycle 

doctoral candidates. The mobility period can last from 2 to 12 months;  

• staff mobility for teaching for academic staff and  for invited staff from non-

academic organisations to teach at a partner higher education institution (HEI) 

abroad. The mobility period can last from 5 days to 2 months. 

• staff mobility for training for teaching and non-teaching staff in the form 

of training events abroad, job shadowing, observation periods and/or training 

at a partner HEI. The mobility period can last from 5 days to 2 months. This activity 

also supports the mobility of staff from Partner Country HEIs to train at a non-

academic organisation located in a Programme Country.  

Student and staff mobility can take place in any subject area or academic 

discipline. Moreover, HEIs are free to apply for staff mobility or student mobility, 

or any combination of the two. Staff teaching and training activities can be 

combined. A study period and a traineeship can also be combined, for a minimum 

of 3 months (or one academic term) and a maximum of 12 months. 

The grant foresees an organisational support (OS) contribution of €350 

per participant to cover costs directly linked to the implementation of mobility 

activities, such as the selection of participants, linguistic preparation, visa and 

insurance costs. It is important that the distribution of the OS grant as far as possible 

reflects each partner's workload in support of the mobility project. The way in which 

the grant is used or shared between participating institutions should be agreed upon 

by all partners on a mutually acceptable basis and set out in the inter-institutional 

agreement. HEIs which can provide high quality student and staff mobility 

(including linguistic preparation) at a lower cost (or because they have funds other 

than Erasmus+ EU funds) can transfer up to 50% of the OS funds to travel and 

individual support, in order to fund longer or new motilities. 

Participating Partner Country HEIs must be recognised as higher education 

institutions by the relevant authority in the Partner Country. They must sign an inter-

institutional agreement with their partner in the Programme Country before 

any mobility can take place. 

The Military institute of the Kyiv national university name after Taras 

Shevchenko is the first higher military educational institution in Ukraine which join 

to the international exchange program of students, teachers and scientists 

«Erasmus+». During the winter and spring semesters, four cadets of different 

courses and specialties were trained at the Rakovsky Military Academy 

in the Bulgarian capital, Sofia. While in Bulgaria, cadets gained knowledge in the 

field of «National Security and Defense». The training of cadets was aimed 

at studying regional security and defense, management of European projects. 

The field of communication and interaction in the global world is crucial today, and 

therefore much attention was focused on the study of business communication and 
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public relations. Of course, cadets paid great attention to improving the English 

language and the academic discipline of the personality psychology.  

The program Erasmus+ also are involved military universities: Brno University 

of Defence, Czech Republic; Daugavpils University, Latvia;  Estonian Aviation 

Academy; General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces, Poland; 

Jagiellonian University, Poland; Polish Air Force Academy; Swedish Defence 

University, Theresian Military Academy, Austria; Warsaw War Studies University, 

Poland; Warsaw Military University of Technology, Poland; Siedlce University of 

Natural Sciences and Humanities, Poland; Saint-Cyr Military Academy, France and 

other European HEIs. 
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Mobility». Available at: http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload-
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Місце галузевої рамки кваліфікацій при організації підготовки 

військових фахівців 

Актуальною проблемою військової освіти є неузгодженість між 

структурою і якістю підготовки військових фахівців (ВФ) та сучасними 

вимогами замовників на їх підготовку. У зв’язку з цим, одним із 

найважливіших завдань сьогодення є зміцнення діалогу освітньої спільноти й 

представників певних органів військового управління. Для того, щоб такий 

діалог був конструктивним, а взаємодія ефективною, необхідні особливі 

інструменти, які забезпечуватимуть приведення «до одного знаменника» 

вимог, що ставляться до ВФ різних рівнів кваліфікації з боку замовників та з 

боку освітян. На думку експертів, таким «інструментом» має бути, так звана, 

Рамка кваліфікацій - система класифікації та їхні визначення у вигляді 

відповідних дескрипторів - узагальненого опису результатів навчання, що 

містять чітко сформульовані критерії належності до певної кваліфікації.  

З цією метою у Національному університеті оборони України  проводяться  

наукові дослідження у рамках НДР «Обґрунтування кваліфікаційних вимог до 

підготовки військових фахівців у галузі знань “Воєнні науки, національна 

безпека, безпека державного кордону” відповідно до стандартів країн-членів 

НАТО» (шифр – «Галузь»). 

У Європейському просторі вищої освіти рамки кваліфікацій 

запроваджуються на загальноєвропейському та національному рівнях та 

поділяються на: Європейські метарамки кваліфікацій (Рамка кваліфікацій 

Європейського простору вищої освіти та Європейська рамка кваліфікацій для 

навчання впродовж життя);  Національні рамки кваліфікацій, які повинні 

охоплювати всі освітні кваліфікації (кваліфікації вищої освіти) у національній 

системі освіти [1]. Окрім цього, з метою визначення загальних вимог до 

результатів навчання для здобувачів кваліфікацій за галузевими ознаками 

запроваджуються галузеві рамки кваліфікацій (ГРК), які також мають 
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охоплювати усі освітні кваліфікації в межах певних галузей освіти. Рамка 

кваліфікацій в міжнародному співтоваристві розуміється як системний і 

структурований за рівнями опис визнаних кваліфікацій. За допомогою рамок 

кваліфікацій проводиться вимір і взаємозв’язок результатів навчання і 

встановлюється співвідношення дипломів, свідоцтв, сертифікатів про освіту 

та навчання відповідним кваліфікаційними рівнями [2]. 

Національна рамка кваліфікацій в Україні (НРК) була затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій» [3]. НРК подає опис дев’яти 

кваліфікаційних рівнів у термінах найважливіших компетентностей, 

потрібних для виконання особою тих чи інших завдань і обов’язків. Звертаємо 

увагу на те, що в НРК надається дуже узагальнені описи освітніх та 

професійних кваліфікацій з використанням узагальнених компетентностей, 

без прив’язки до конкретних галузей або професій. Для того щоб здійснити 

перехід на рівень конкретних предметних областей, слід деталізувати 

необхідні компетентності на базі ГРК, професійних та освітніх стандартів. 

Разом з цим, слід зазначити, що у Законі України «Про вищу освіту» 

безпосередньо не визначено роль та місце ГРК. Водночас, у статті 10 

«Стандарти вищої освіти» встановлено, що стандарти вищої освіти 

розробляються “в межах кожної спеціальності” та, серед іншого, визначають 

«обсяг кредитів ЄКТС (Європейської кредитно-трансферної системи), 

необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік 

компетентностей випускника та нормативний зміст підготовки здобувачів 

вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання». Таким 

чином, ГРК є інструментом для розробки і класифікації кваліфікацій, вона 

поєднує і порівнює кваліфікації, використовуючи ієрархію рівнів результатів 

навчання, як правило, зростаючої складності тому, що здобувач певного 

ступеню освіти поступово переходить на вищі рівні в процесі навчання. 

Виходячи з цього, ГРК для підготовки ВФ – це деталізований опис їхніх 

встановлених кваліфікаційних рівнів у термінах компетентностей, 

характерних для професійних кваліфікацій певної галузі (сфери) професійної 

діяльності. Розробці  ГРК сьогодні приділяється підвищена увага, тому що це 

дозволяє структурувати результати навчання в системі освіти, зробити їх 

прозорими і зрозумілими замовнику при призначенні ВФ на посаду, а для 

освітніх закладів – допомогти організувати підготовку ВФ на різних ступенях 

навчання.  

ГРК ВФ доцільно розробляти на основі деталізованої професіограми 

(визначення профілів компетентностей / профілів професій) службових 

обов’язків для усіх рівнів підготовки. Отже ГРК поєднує теорію з практикою 

і забезпечує актуальність усіх ступенів підготовки  та курсів навчання, що 

побудовані на її базі  або узгоджені з нею. В основі розробки ГРК лежить 

концепція «професійної підготовки», що описує компетенції, які можна 

застосувати на робочому місці та які стосується окремої професії (необхідної 

для виконання певних службових обов’язків ВФ). 
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Основні етапи  розробки галузевої рамки кваліфікацій військових 

фахівців 

З метою узгодження кваліфікацій різних рівнів освіти постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 була затверджена 

Національна рамка кваліфікацій (НРК) [1]. Вимоги НРК дуже загальні, тому 

їх конкретизація повинна відбуватися в галузевих рамках кваліфікацій (ГРК), 

професійних та освітніх стандартах. У зв’язку з цим, виникла необхідність у 

запровадженні ГРК для підготовки військових фахівців (ВФ). Ця рамка 

повинна поєднувати і порівнювати кваліфікації, використовуючи ієрархію 

рівнів результатів навчання.  

Зазначимо, що підготовка ВФ здійснюється, в основному, у 25-й галузі 

знань «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону». 

Тому, необхідність розробки зазначеної ГРК визначається потребою 

гармонізації та вимірюваності підготовки ВФ незалежно від характерних 

особливостей військових відомств або систем підготовки та освіти, що 

створені у цих військових формуваннях. 

Розробка ГРК включає проведення широкомасштабної роботи з 

відображення професійних функцій і завдань ВФ на всіх рівнях військового 

управління. Це потребує повного опису знань, навичок та компетентностей 

ВФ, необхідних для виконання завдань із забезпечення безпеки держави. 

Перш за все, це передбачає створення списку професійних компетентностей, 

які повинні відображати і охоплювати всі службові завдання ВФ, 

представляти повний перелік функцій, що покладаються на  сектор безпеки 

держави, на основі яких в подальшому будуть визначатися вимоги до 

підготовки персоналу. Професійні компетентності повинні бути 

сформульовані на основі заголовків, які узгоджуються шляхом визначення 

обсягу професійних функцій персоналу військових відомств. Компетентності 

потрібно визначати більш «професійною мовою» і за форматом їх треба  

наближати до професійних стандартів. Цей комплексний набір професійних 

компетентностей у подальшому використовується для побудови рамки 

компетентностей або документа «Профілі професійних компетентностей», що 
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є частиною пакету ГРК. Він розробляється для забезпечення професійної 

відповідності стандартів навчання та безпосереднього зв'язку підготовки з 

професійними функціями та вимогами.  

Отже, наступний етап – проведення консультації та перегляд профілів 

професійних компетентностей. Під час проведення серії семінарів та робочих 

нарад, які присвячуються розробці професійних компетентностей, експерти з 

різних військових відомств (Міністерства оборони, Служби безпеки, 

Державної прикордонної служби тощо) проводять перегляд профілів 

професійних компетентностей ГРК з урахуванням професійних стандартів, за 

якими здійснюється підготовка ВФ в освітніх закладах відповідних відомств. 

Головним завданням експертів на цьому етапі є надання оцінки переліку 

компетентностей у профілях, розроблених для певних рівнів освіти, а також 

виявлення упущень або відсутніх компетентностей. При цьому з’ясовується  

питання, чи адекватно відображені в профілях професійних компетентностей 

функції відповідного військового відомства. У цей час доцільно спланувати 

відомчі тренінги та семінари, а також визначити аспекти підготовки, які не 

були враховані в рамці професійних компетентностей. Результати процесу 

перегляду професійних компетентностей представляються робочій групі, 

завданням якої є проведення аналізу, обговорення та узгодження змін, 

стосовно проекту документа. Експертами надаються певні рекомендації щодо 

запровадження окремих елементів у профілі компетентностей. Групові 

обговорення проводяться із врахуванням основних принципів ГРК: 

інклюзивність; репрезентативність; інтеграція різноманітності та підтримка 

специфіки ГРК (має стосуватись виключно військової сфери). Після цього 

робоча група приступає до розробки результатів навчання. Ще на заключному 

етапі розробки профілів професійних компетентностей робоча група ініціює 

розробку першого проекту результатів навчання і проводить їх перехресну 

перевірку з профілями компетентностей. Ґрунтуючись на новому 

переробленому варіанті профілів професійних компетентностей, після 

консультацій експертів, робоча група переглядає та ухвалює кінцевий варіант 

списку результатів навчання. Вони ретельно визначаються та наводяться у 

відповідності до дескрипторів навчання за НРК для кожного рівня. Для 

визначення результатів навчання доцільно використовувати таксономію 

активних дієслів Б. Блума [2]. 

В процесі розробки результатів навчання доцільно постійно повертатись 

до профілів професійних компетентностей і перевіряти чи всі професійні 

компетентності охоплені процесом навчання, і чи узгоджені результати 

навчання з професійними компетентностями. На основі цього доцільно 

розробити таблиці для перехресної перевірки для кожного рівня ГРК. Цей етап 

слугує інструментом внутрішньої валідації, використання якого спричиняє 

значну модифікацію розроблених результатів навчання. Таблиці для 

перехресної перевірки результатів навчання є важливим елементом розробки 

відповідних навчальних курсів. Завдяки цим таблицям чітко видно, які 

результати навчання сприяють досягненню визначеної професійної 

компетентності.  
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Обґрунтування професіографічного профілю професійної підготовки 

офіцера Збройних Сил України 

Завдання щодо впровадження нового покоління стандартів вищої освіти 

у теперішній час знаходиться у центрі уваги освітян. З метою вдосконалення 

системи підготовки військових фахівців (ВФ) у вищих військових навчальних 

закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти (ВВНЗ 

та ВНП ЗВО) у Військовому інституті Київського національного університету 

протягом цього року проводилися наукові дослідження у рамках науково-

дослідної роботи «Теоретико-методологічне обґрунтування 

професіографічного профілю професійної підготовки офіцера Збройних Сил 

України – командира військового підрозділу тактичного рівня за стандартами 

країн НАТО та країн партнерів» (шифр –  «Професіограма»). 

Сучасні умови характеризуються все більш зростаючими вимогами до ВФ, 

якому потрібен синтез багатьох знань, здатність до адаптації і уміння 

працювати в умовах служби,  що постійно змінюються та ускладнюються. 

Тому сьогодні робиться акцент на поєднанні у майбутнього офіцера 

професійної компетенції і професійної мобільності, що у свою чергу викликає 

необхідність підвищення якості військової освіти та внесення коректив у 

професійну підготовку військових кадрів. Найважливішими факторами, що 

визначають умови ефективної підготовки майбутніх ВФ певних рівнів 

військового управління до своєї професійної діяльності, є: зміст освіти; 

педагогічні технології; особистість викладача і організація освітньо-

інформаційного середовища.  

Головним завданням,  яке стоїть у цей час перед вищою військовою 

школою, а рівно і перед ВВНЗ та ВНП ЗВО є підготовка не просто ВФ, а 

професіоналів своєї справи. Такі особистості повинні володіти такими 

якостями: військово-професійними знаннями; високою професійною 

компетентністю; високою духовністю; морально-етичними переконаннями; 

загальною культурою; інноваційним характером мислення; системним 

підходом до аналізу складних службових ситуацій.  

Військовий професіонал сьогодні – це  особистість, яка здібна до адаптації 

в складних сучасних умовах і з прагненням до вдосконалення себе, розвитку і 

реалізації особистісного потенціалу. 
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 У системі військової освіти мають готуватися висококваліфіковані 

фахівці, здатні  протягом служби керувати військами (силами) у бою 

(операції), навчанням, вихованням, психологічною підготовкою особового 

складу в мирний і воєнний час, створювати, експлуатувати й застосовувати 

найскладніші системи озброєння та військової техніки, супроводжувати та 

здійснювати фундаментальні та прикладні наукові дослідження; ефективно 

діяти при виконанні завдань, які виникають під час здійснення міжнародних 

антитерористичних і миротворчих операцій, участі в ліквідації локальних 

воєнних конфліктів тощо. 

При цьому головна увага має приділятися виробленню в майбутніх 

офіцерів активності, лідерських якостей, творчого підходу, гнучкості 

мислення, навичок критичного аналізу, умінь узагальнювати інформацію, 

морально-психологічної витримки в критичних ситуаціях, готовності взяти на 

себе відповідальність за прийняте рішення та забезпечити його виконання.  
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Міжнародна програма вдосконалення освіти в сфері оборони 

Програма вдосконалення освіти в сфері оборони (The Defence Education 

Enhancement Programme - DEEP) є рушійною силою для реформ, що надає 

спеціалізовану практичну допомогу окремим країнам в розробці і 

реформуванні військових навчальних закладів (ВНЗ). Через розвиток 

викладацького складу, розробку навчальних програм і консультації, програма 

DEEP сприяє розвитку оборонного потенціалу, вдосконаленню системи 

військової  освіти (СВО) та стандартизації під час підготовці військових 

фахівців (ВФ). 

Програма DEEP орієнтована на задоволення національних потреб в 

підтримку цілей, які закладені в програмах партнерської співпраці між НАТО 

і окремими країнами. Поради експертів пропонуються ВНЗ, які прагнуть 

взаємодіяти з Альянсом на інтелектуальному рівні. За підтримки більш ніж 

350 фахівців з 75 ВНЗ країн-членів НАТО, програма DEEP може забезпечити 

приймаючій стороні всю необхідну допомогу для задоволення потреб з питань 

модернізації та реформи військової освіти. 
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В цей час програма DEEP реалізується в Афганістані, Вірменії, 

Азербайджані, Грузії, Казахстані, Мавританії, Монголії, Республіці Молдова, 

Сербії, Тунісі та Україні. Хорватія завершила свою програму. 

DEEP, програма, яка працює з країнами-партнерами для визначення 

прогалин та потреб при підготовці ВФ у ВНЗ. У програмі є дві основні 

складові - розробка навчальних програм і розвиток викладацького складу.  Все 

це підкріплено налагодженням діалогу між установами країн-партнерів і 

країн-членів НАТО, а також консультаціями між експертами, які працюють в 

однакових галузях. Програма допомагає взаємодіяти ВНЗ і викладачам, які 

мають доступ до новітніх методів навчання і підтримує їх зусилля з розвитку 

критичного мислення під час підготовки та проведення навчальних занять. 

Програма DEEP працює в тісній співпраці з ВНЗ для надання допомоги в 

розробці конкретних програм з практично будь-яких питань за проханням 

держави-партнера. З метою підтримки цієї роботи країни-члени НАТО, 

країни, що беруть участь у програмі «Партнерство заради миру» (ПЗМ), і 

військові академії та інститути з вивчення питань безпеки створили 

Консорціум (PfP Consortium). Консорціумом ПЗМ розроблено три зразкових 

навчальних плани: з розбудови оборонних інституцій; професійної військової 

освіти офіцерів і професійної військової освіти сержантського складу. 

Розробляються також три нові навчальні програми: з інформаційної безпеки; 

боротьбі з повстанськими рухами і боротьбі з тероризмом. 

Рівень прогресу і трансформації залежить від того, які зусилля докладуть 

ВНЗ, щоб реалізувати зміни, запропоновані DEEP, особливо в області 

розробки навчальних планів. Критерії оцінки ефективності змінюються в 

залежності від країни, але їх можна звести до наступних: впровадження 

сучасних методик навчання в професійну військову освіту; включення нового 

предмета в існуючі навчальні плани і розробка нових навчальних курсів; 

затвердження програми підготовки для сержантського складу. 

Спираючись на добровільні внески, НАТО регулює політику, Консорціум 

ПЗМ надає академічну підтримку, яка полегшує роботу як ВНЗ, так і окремим 

викладачам. Консорціум ПЗМ працює через Робочу групу з розвитку освіти 

(PfP Consortium's Education Development Working Group). НАТО через 

спеціально створену для цієї мети мережу учасників, які пропонують свої 

послуги в рамках щорічного Інформаційно-координаційного центру (annual 

Clearing House on Defence Education) з військового освіти, який є форумом з 

координації зусиль DEEP для союзників і партнерів, а також для ВНЗ. 

Очолюваний Болгарією, Канадою, Чеською Республікою, Францією, Італією, 

Литвою, Польщею, Румунією, Словаччиною, Іспанією, Швейцарією і 

Сполученими Штатами, за підтримки Консорціуму ПЗМ, Центр є ефективним 

інструментом для визначення вимог до партнерів і приведення їх до 

загального рівня в сфері військового освіти. 

Україна з 2013 року бере участь у програмі DEEP. Основна увага 

приділяється питанням опрацювання програм певних навчальних дисциплін 

та методиці їх викладання у визначених ВНЗ. 



181 

 

У 2016 році завершився перший етап програми, головними завданнями 

якого були інституційні та організаційні зміни у СВО, а також підвищення 

професійного рівня викладацького складу. Починаючи з 2017 року, основна 

увага приділяється вдосконаленню навчальних планів відповідно до 

стандартів НАТО. 

Наступний етап програми, розрахований до кінця 2020 року, є частиною 

загальної реформи Збройних Сил України. В сучасних умовах підготовка ВФ, 

майбутніх командирів планується з урахуванням можливості виконання 

завдань під час проведення ООС із застосуванням досвіду проведення 

операцій НАТО, а також забезпечує надання ВФ нових освітніх та 

професійних компетенцій для сумісності з військовослужбовцями збройних 

сил країн-членів НАТО. 

Співробітництво України та НАТО постійно поглиблюється і змінюється 

відповідно до нових викликів та безпекових умов. В Альянсі постійно 

підтверджують, що готові й надалі підтримувати реформи на 

євроатлантичному шляху України і надавати необхідну фінансову підтримку. 

Список використаних джерел: 
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2. Defence Education Enhancement Programme (DEEP) //[Електронний 
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Шапкін С.Б. (ВІКНУ) 

Федоров А.К. (ВІКНУ) 

 

Досвід Європейських країн щодо підвищення рівня своєї 

обороноздатності завдяки запровадженню нових форм та способів 

збройної боротьби 

Актуальність публікації обумовлена нагальною необхідністю пошуку 

додаткових можливостей підвищення обороноздатності України в умовах 

сучасної гібридної агресії Російської Федерації проти нашої держави та 

реальної загрози переростання цієї агресії у повномасштабну війну з 

непередбаченими наслідками. 

Однією з таких можливостей, як в Україні так і у європейських країнах 

(членах НАТО і позаблокових), визнано - належно організовану та всебічно 

забезпечену територіальну оборону. 

Однак, на відміну від європейських країн, які вже давно визначилися з 

«особливим місцем» (за термінологією НАТО) територіальної оборони в 

загальній системі забезпечення обороноздатності держави, в нашій оборонній 

системі таке місце для територіальної оборони остаточно невизначено. 

Враховуючи зазначене, в публікації (з акцентом на гібридну агресію 

Російської Федерації проти України) розглянуто різноманітні способи 
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організації та здійснення територіальної оборони (місцевої самооборони) в 

європейських країнах, які базуються на стратегічному показнику їхнього 

членства в НАТО або позаблоковому статусі. 

При цьому, особлива увага зосереджена на досвіді країн, які за 

об’єктивних причин неспроможні у повному обсязі реалізувати свою функцію 

у воєнній сфері (внаслідок обмежених можливостей національних збройних 

сил, невисокого рівня розвитку економіки та з інших причин). 

Також в публікації проаналізовано порядок залучення широких верств 

населення до виконання оборонних завдань в межах територіальної оборони 

(місцевої самооборони) за специфікою традиційного нейтралітету, вагомості 

військової участі в Альянсі та наближення до кордонів країни-агресора. 

Таким чином зроблено висновки, що за результатами розгляду тематики 

публікації визначено необхідність продовження воєнно-політичних та 

соціально-економічних перетворень в Україні, спрямованих на покращення 

стану обороноздатності держави за рахунок нарощування можливостей 

територіальної оборони країни. Також запропоновано пропозиції 

(рекомендації) щодо подальшого вдосконалення діяльності цього сегменту 

оборонної сфери держави. 

 

Шапкін С.Б. (ВІКНУ) 

Жиров Б.Г. (ВІКНУ) 

 

Необхідність підвишення оборонних можливостей держави 

завдяки організованому та довготривалому всенародному збройному 

опору агресору 

Актуальність публікації обумовлена нещодавніми трагічними подіями в 

Криму і на південному-сході нашої держави та сьогоденним збройним 

протиборством України з Російською федерацією та її посіпаками-

сепаратистами на Донбасі. 

Існує реальна загроза повномасштабної війни з країною-агресора, якою 

є Російська федерація. 

Також реальністю є те, що стан Збройних Сил України поки, що 

несумісний з бойовими можливостями армії та військово-морського флоту 

країни-агресора. Тому, головним меседжем публікації є наголос на 

необхідності захищати свою Вітчизну за будь-яких умов, незважаючи ні на які 

втрати та з використанням усього наявного оборонного, економічного, 

людського та іншого потенціалу. 

Посилаючись на європейський досвід, досвід війни на Донбасі, досвід 

сучасних воєнних конфліктів та досвід участі українського народу у другій 

світової війни в публікації підтверджується актуальність збройного опору 

агресору саме цивільним населенням країни. 

Вказується на те, що за переконаннями європейських військових 

теоретиків і практиків саме неминучість вказаного опору має нагадувати 

агресору про довго тривалість збройного протистояння яке обов’язково 

призведе до тяжких втрат його війська та національної економіки. 



183 

 

В публікації, як приклад зазначеного, наводяться положення воєнно-

політичних документів країн Балтії, Польщі, Фінляндії та інших європейських 

держав згідно з якими протиборство із значно сильнішим ворогом (мається на 

увазі Російська Федерація) полягає у недопущенні його перемоги, як завдяки 

колективному союзному захисту так і готовності самостійно «постояти за 

себе» завдяки розгортанню всенародного збройного опору агресору. 

За результатами розгляду тематики визначеної публікацією як висновок, 

вказується на необхідність підготовки населення до можливих випробувань 

війни, посилення військово-патріотичного виховання української молоді та 

впровадження інших заходів спрямованих на зміцнення української нації, 

зростання чисельності патріотично налаштованих громадян країни та 

збільшення надходження до Збройних Сил України високопатріотичних 

кадрів. 

 

Шапкін С.Б. (ВІКНУ) 

к.військ.н. Георгадзе О.А. (НУОУ імені І. Черняховського) 

к.військ.н., ст.досл. Нікіфоров М.М. (ВІКНУ) 

 

Суспільно-політичні аспекти протидії сучасним інформаційним 

загрозам Україні 

Актуальність тематики публікації полягає в тому, що в Україні вже 

багато років триває гібридна інформаційна війна з Російською Федерацією і в 

цій війні наша держава поки, що немає переможного результату. 

Зазначене обумовлює необхідність в черговий раз проаналізувати стан 

захищеності інформаційного простору України та акцентувати увагу на досі 

не врахованих проблемних питаннях пов’язаних із забезпеченням державного 

управління інформаційною сферою та її організаційно-технічним 

функціонуванням за умови оголошення в державі особливого періоду. 

В публікації, з посиланням на матеріали авторитетних державних 

науково-дослідних установ та експертів відповідних громадських організацій, 

доведено реальний стан захищеності ефірного простору України від 

поширення в ньому антиукраїнської, сепаратистської та іншої фейкової 

інформації програмно-технічними засобами Російської Федерації. 

Вказано на вкрай незадовільний стан забезпечення вітчизняним 

телерадіомовленням населення окупованих територій Криму та Донбасу. 

Зосереджено увагу на негативних наслідках ворожого 

пропагандистського впливу на свідомість наших громадян в тому числі і на 

військовослужбовців Збройних Сил України (інших силових структур 

держави та правоохоронних органів). 

Проаналізовано досвід побудови систем захисту європейського 

ефірного простору (країн Європейського Союзу та НАТО) від фейкового 

інформаційного продукту виробленого спецслужбами та засобами масової 

інформації Російської Федерації. 

Посилаючись на вказану проблематику в інформаційній сфері України 

запропоновано ряд заходів спрямованих на вдосконалення діяльності існуючої 
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державної системи протидії інформаційним загрозам, посилення 

контрпропаганди та безкомпромісної боротьби з промосковськими засобами 

масової інформації в Україні. 

Таким чином можна зробити висновок, що запропоновані заходи 

спрямовані на вдосконалення діяльності існуючої державної системи протидії 

інформаційним загрозам, сприятимуть у забезпеченні стійкого (ефективного) 

державного управління у вітчизняній інформаційній сфері як у мирний час так 

і з оголошенням в державі особливого періоду або надзвичайного стану. 

 

к.психол.н., доц. Шаповалов Б.Б. (ПЦБМ)  

 

Бойові мистецтва як засіб забезпечення морально-психологічної 

готовності військовослужбовців до дій в екстремальних ситуаціях 

 Діяльність із забезпечення стримування збройної агресії проти України 

та відсіч їй, охорона повітряного простору держави та підводного простору у 

межах територіального моря України у випадках, визначених законом, участь 

у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом, тобто виконання 

військовослужбовцями завдань, покладених Законом України на Збройні 

Сили, відбувається в умовах, які мають ознаки екстремальності. Успішність 

діяльності військовослужбовців в таких умовах не в останню чергу залежить 

від сформованості морально-психологічної готовності воїнів. Водночас, 

дослідники зазначають, що на жаль, нині ще не вироблено єдиних підходів до 

організації роботи командира щодо психологічного забезпечення бойової 

діяльності підлеглого йому особового складу (Психологія бою, 2017). 

 Аналіз спеціальної літератури та особистий досвід автора під час 

керування підрозділами спеціального призначення в умовах бойових дій 

дають нам підстави зробити висновок про доцільність використання бойових 

мистецтв в процесі формування готовності до дій в екстремальних ситуаціях, 

тобто розглядати їх як відповідний психолого-педагогічний інструментарій 

(Шаповалов Б. Б., 2019).   

 Бойові мистецтва, підвищуючи здатність військовослужбовців 

припиняти напад на нього самого або інших громадян, озброюючи його 

різноманітними формами виживання в небезпечних ситуаціях, сприяють 

підвищенню їх впевненості в своїх силах та збільшують потенціал військових 

підрозділів. Серед сучасних бойових мистецтв, адаптованих до потреб ЗС 

України ми виділяємо бойовий хортинг, поліцейський хортинг (Шаповалов Б. 

Б., 2020). та інтегральне бойове мистецтво KAISENDO. 

Література: 

 Психологія бою (2017): посібник. Львів: Видавництво «Астролябія». 

Шаповалов Б. Б., Діхтяренко З. М. (2019). Методичний інструментарій 

формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни: метод. посіб. 

Кропивницький: Імекс-ЛТД.  

Шаповалов Б. Б. (2020). Поліцейський хортинг як система і складова 

діяльності силових структур. Міжнародна науково-практична конференція 

«Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил 
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охорони правопорядку»: збірник тез доповідей, Харків, 17 березня. (с. 37 – 38). 

Харків. 

 

Шерешкова І.І. (НУОУ імені І. Черняхівського) 

 

Актуальість проблематики самозахисту військовослужбовців Збройних 

Сил України від негативного впливу медіаперцептивної комунікації 

Кількість інформації у медіа-просторі зростає щодня і мова йде не лише 

про її об’єм, якість та розмаїття, але й про складність та безсистемність. Це, в 

свою чергу, зумовлює поширеність нового типу сприймання, зумовленого 

медіазасобами в умовах культури постмодерну, коли інформацію спершу 

“переглядаютьˮ, а вже потім усвідомлено читають. Тобто учасники такої 

медіавзаємодії спілкуються закладеними смислами, наративами, 

опосередковано, через штучно створений продукт. 

Однак, небезпека полягає в тому, що сьогодні практично у всіх сферах 

медіакомунікації спостерігається намагання керувати суспільною думкою, 

використовуючи при цьому різні прийоми індоктринації, маніпулювання 

інформацією, прагнення нав’язати свою точку зору та певний погляд на 

проблему. Маніпулювання інформацією полягає в її спотворенні, селекції і 

замовчуванні, хоча часто розмежувати ці різновиди вкрай важко. Кожен такий 

прийом реалізується за допомогою певного набору лексичних, семантичних, 

морфологічних і синтаксичних засобів мови, логіки побудови текстів. Така 

нестабільність інформаційного простору зумовлює високу інформаційну 

вразливість суспільства в умовах, коли інформаційна сфера перетворилась на 

ключову арену протиборства. Наприклад, активне використання РФ 

найновіших технологій інформаційно-психологічного впливу на свідомість 

громадян України, спрямоване на, у більшості приховане, розпалювання 

національної і релігійної ворожнечі, спонукання цільових аудиторій до 

нестабільної соціальної поведінки та ігнорування державницьких ініціатив. 

В умовах таких загроз виникає необхідність формування у громадян 

загалом, і військовослужбовців Збройних Сил України зокрема, свідомого 

ставлення до медіапродукції, її вибору, визначення мети її перегляду, а 

головне вироблення аналітично-критичної позиції до сприймання та 

переосмислення інформаційних продуктів. Адже, ефективність 

маніпулятивного впливу досягається не стільки за допомогою вміння 

майстерно використовувати різноманітні техніки маніпулятивного впливу, як 

завдяки відсутності у реципієнта навичок захисної реакції на такі прийоми та 

механізми. 

Перспектива подальших досліджень полягає в уточненні 

закономірностей медіаперцептивної комунікації та створенні відповідного 

психологічного інструментарію з метою формування алгоритмів самозахисту 

військовослужбовців Збройних Сил України. 
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Шимко Д.Г. (НУОУ імені І. Черняховського) 

 

Особливості організації психологічного забезпечення бойових дій за 

досвідом операції об’єднаних сил (Антитерористичної операції) 

Досвід антитерористичної операції АТО та операції об’єднаних сил ООС, 

яка проводиться на Сході України, свідчить про зростання ролі морально-

психологічного стану особового складу військ, як одного із найважливіших 

засобів досягнення перемоги у бою. 

У Збройних Силах України питання формування психологічної 

готовності покладені на морально-психологічне забезпечення, складовою 

якого є психологічне забезпечення. 

Під час ведення бойових дій, можемо визначити наступні завдання з 

організації психологічного забезпечення: 

виявлення психологічних особливостей майбутніх бойових дій, їх вимог 

до емоційно-вольових та психофізіологічних якостей військовослужбовців, 

злагодженості та згуртованості особового складу військ (сил); 

організація заходів соціально-психологічної та професійної адаптації і 

реабілітації військовослужбовців; 

аналіз психологічних аспектів тактики можливих дій противника, 

негативного інформаційно-психологічного впливу тощо; 

оцінювання психологічних показників боєздатності підрозділів та 

військових частин; 

виявлення осіб з нервово-психічною нестійкістю та вжиття 

психопрофілактичних і психокорекцій них заходів; 

прогнозування можливих бойових психогенних втрат особового складу; 

планування, організація та проведення заходів психологічної підготовки 

(загальної, спеціальної, цільової) особового складу, підрозділів і військових 

частин до виконання бойових завдань у конкретних умовах обстановки; 

навчання особового складу психологічним методам надання само- та 

взаємодопомоги; 

вжиття заходів психологічного відбору особового складу для 

комплектування, доукомплектування, поповнення підрозділів та військових 

частин тощо. 

За досвідом ООС (АТО) слід відмітити, що ефективними заходами 

психологічного забезпечення були: безперервний аналіз, своєчасне 

прогнозування, цілеспрямоване і систематичне доведення до особового складу 

військ (сил) військово-політичної та бойової обстановки, суспільно-

політичних умов виконання бойового завдання, оперативна пропаганда 

рішучих, умілих, сміливих дій особового складу, організація взаємодії з 

громадськістю та засобів масової інформації. 
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Секція 4 
 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА БОРОТЬБА У 

ВОЄННІЙ СФЕРІ 
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Акімов Є.Є. (ВІКНУ) 

 

Здійснення інформаційно-психологічного впливу шляхом підбурення до 

акцій протесту в Білорусі 

У сучасному інформаційно-психологічному протиборстві дедалі 

більшого розповсюдження набуває практика підбурення населення, на яке 

здійснюється інформаційно-психологічний вплив до масових акцій протесту. 

Здійснюється це шляхом розповсюдження засобами масової інформації , так 

званих «інфоприводів», тобто спеціального повідомлення про значну для 

суспільства подію, яке викликає сильну емоційну психологічну реакцію у 

об’єкта, на який направлено це повідомлення.  

Найбільш яскравим прикладом такого «інфоприводу» було 

повідомлення про масові фальсифікації на президентських виборах у Білорусі, 

за результатами яких переміг чинний на той момент Президент О. Лукашенко, 

що спричинило масові заворушення 9-11 серпня 2020 року у Мінську та 

найбільших містах країни. Органи влади, нездатні адекватно відповісти на 

такий вплив, розгорнули масштабні репресії в результаті яких затримано 3000 

осіб, що було використано суб’єктом впливу у якості «розпалювача 

протистояння». Зокрема, телеграм-канал «NEXTA», поширював відео, на 

якому співробітники міліції розстрілюють мирного протестувальника 

гумовими кулями, що підбурювало населення до протистояння з владою.  

З даних подій можливо визначити такі висновки: 

1. Контроль над актуальними засобами масової інформації є визначальним. 

Активна частина протестувальників не дивилася ТБ, проте 

користувалися соцмережами, зокрема Телеграм, через який було здійснено 

вплив. Органам влади слід більше опікуватись збільшенням кількості каналів 

поширення інформації. 

2. Застаріла тактика дій та надлишкова жорстокість неефективні. 

Брутальне придушення протестів викликало ще більшу хвилю обурення 

суспільства діями влади, що спричинило поглиблення створеного конфлікту. 

Розумною тактикою мала б бути легітимізація дій влади, наприклад, 

поширити повідомлення про те, як протестувальники першими атакують 

міліцію, таким чином створити негативний імідж активістів.  

 

Баришев О.Р. (ВІКНУ) 

 

Розвиток системи національної безпеки в умовах сучасних 

зовнішньополітичних викликів 

З огляду на аналіз чинників розвитку сектору безпеки та наявних 

зовнішніх політичних проблем, виникає нагальна потреба сформувати 

ефективну систему захисту національних інтересів України. 

Однією з умов успішної нової зовнішньої політики є адекватна 

переоцінка зовнішньополітичного та безпекового оточення країни, викликів, 

загроз, власних ресурсів та можливостей для досягнення поставлених цілей. 

Іншою умовою  нового курсу зовнішньої політики України є подолання  
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внутрішньої інституційної слабкості країни, припинення збройної агресії  з 

боку російської Федерації, враховуючи процеси модернізації Збройних Сил 

України, військової техніки та озброєння, впровадження  системних реформ  і 

ефективної боротьби з корупцією, економічного зростання та покращення 

соціальних стандартів. Без вищевказаних факторів Україна  і далі 

залишатиметься простором, де послаблюватимуться позиції України в усіх 

ключових питаннях: у конфлікті з Росією, діалозі із західними партнерами та 

відносинах із більшістю сусідів, Росія продовжує становити собою прямий 

виклик державності; контроль Кремля над Кримом зміцнюється; міжнародна 

підтримка України є недостатньою для подолання системних викликів, що 

стоять перед нашою країною. Тому Україна не може дозволити собі неякісну, 

безініціативну зовнішню політику. Адекватне розуміння безпекової ситуації 

стане передумовою для формулювання національних інтересів держави, а 

чіткість такого формулювання – необхідною умовою для продуманої та 

якісної зовнішньої політики. 

Необхідно зазначити, що важливим фактором у розвитку  системи 

національної безпеки України є насамперед створення теоретико-

мегодологічних, нормативно-правових, інформаційно-аналітичних, 

організаційно-управлінських, розвідувальних, контррозвідувальних, 

опертивно-розшукових, кадрових, науково-технічних, ресурсних та інших 

заходів, спрямованих на забезпечення процесу управління  та протидії 

загрозам, за умови яких  державними і недержавними інституціями 

гарантується прогресивний розвиток українських національних інтересів, 

джерел  внутрішнього добробуту народу України, ефективне функціонування 

самої системи забезпечення національної безпеки України. 

Отже, досліджуючи цю проблематику, Україна суттєво підвищила свій 

авторитет серед країн світового співтовариства завдяки важливим крокам у 

напрямі недопущення широкомасштабних суспільних конфліктів як 

миролюбна країна, яка активно підтримує процес ядерного роззброєння, 

прагне йти шляхом демократичних реформ, стала членом низки міжнародних 

організацій і залучена до багатьох міжнародних програм розвитку, але разом 

з тим визначальними чинниками, що впливають на стан національної безпеки 

України, є внутрішньополітична обстановка(війна на Сході України, анексія 

Кримського півострову), зовнішньополітичний курс та ефективність 

державної політики в секторі безпеки та оборони. 

 

Баришева В.П. (ВІКНУ) 

 

Актуальні загрози національній безпеці України та механізм 

захисту її інтересів 

Особливості теми зумовлені насамперед готовністю України  запобігти 

та адекватно відреагувати на агресивні дії Російської Федерації щодо  

територіальної цілісності нашої держави, ефективно протидіяти  широкому 

арсеналу політичних, воєнних, економічних, інформаційних, культурних та 

інших засобів в контексті гібридної війни, а також  необхідністю 
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комплексного  реагування на сучасні виклики та загрози в умовах 

послідовного входження України до світової економічної і політичної системи 

та активних внутрішньополітичних демократичних перетворень, що у свою 

чергу  потребує формування принципово нової системи забезпечення 

національної безпеки і оборони. Вона має відповідати масштабам і 

особливостям існуючих загроз, бути дієво інтегрованою у систему 

міжнародної і регіональної безпеки як їх невід’ємна складова частина. 

Варто відзначити, що в процесі забезпечення національної безпеки, при 

підготовці до оборони та відсічі  збройної агресії Російської Федерації проти  

України, держава повинна  в найближчій перспективі розраховувати та 

покладатися виключно на боєздатність національних Збройних Сил та інших 

військових формувань, які б діяли в рамках системи стратегічного планування 

з метою запобігання загрозам національній безпеці. Відповідно до цього, 

реформування та подальший розвиток механізмів захисту інтересів 

національної безпеки мають бути спрямовані на забезпечення готовності 

сектору безпеки і оборони, економіки та суспільства до протидії будь-яким 

виявам агресії проти України, у тому числі до відбиття збройної агресії із 

застосуванням усіх необхідних форм і способів боротьби. Особливого 

значення набуває завдання досягнення стандартів ЄС і НАТО, що дозволить 

Україні модернізувати державу, зміцнити обороноздатність, створити умови 

для більш активної участі в колективних системах безпеки і оборони. 

На сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами 

національній безпеці України та стабільності в суспільстві є: 

• тривала «гібридна» війна РФ проти України, анексія Криму, прояви 

сепаратизму в ОРДЛО, де «російські найманці»  надають військові ресурси 

політичну та інформаційну підтримку сепаратистам; 

• посягання на державний суверенітет України та її територіальну 

цілісність з боку РФ; 

• воєнно-політична нестабільність, зокрема зниження рівня 

забезпечення  сучасною військовою та спеціальною технікою та озброєнням  

Збройних Сил України, інших військових формувань, що загрожує зниженням 

їх боєздатності; 

• зростання небезпеки для життя і здоров’я цивільного населення, 

насамперед дітей, внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів; 

• істотне скорочення внутрішнього валового продукту, зниження 

інвестиційної та інноваційної активності і науково-технічного та 

технологічного потенціалу, скорочення досліджень на стратегічно важливих 

напрямах інноваційного розвитку; 

• структурна та функціональна незбалансованість політичної системи 

суспільства, нездатність окремих її ланок до оперативного реагування на 

загрози національній безпеці. 

Отже, сучасне геополітичне становище України, обумовлене новим 

виміром суспільно-політичних та економічних відносин, який ставить перед 

державою та суспільством важливі задачі щодо вдосконалення законодавчої 

бази в інтересах зміцнення національної безпеки України та протидії її 
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актуальним загрозам. Основними напрямками реформування законодавчої 

бази щодо діяльності всіх складових національної безпеки повинна стати 

скоординована діяльність всіх силових відомств,  спрямована на захист прав і 

свобод людини і громадянина. Важливим моментом має стати забезпечення 

подальшого існування України як суверенної незалежної держави, зміцнення 

демократичних інституцій і зростання ролі фундаментальних цінностей, що 

забезпечують добробут, безпеку, соціокультурний прогрес, зміцнення засад 

громадянського суспільства, забезпечення свободи та незалежності ЗМІ, 

деполітизація і реформування Збройних Сил України відповідно до сучасних 

стандартів. 

 

  Братіщенко Б.В. (ВІКНУ) 

 

 Огляд Придністровського конфлікту в контексті інформаційно-

психологічного впливу російської федерації нв населення Молдови 

Врегулювання питання невизнаної Придністровської Молдавської 

Республіки довгий час було досить болючим на порядку денному Молдови. 

Попри те, що на сьогодні статус Придністровського конфлікту визначають як 

«період деескалації та пост-конфліктного врегулювання», а інтерес 

міжнародної спільноти до цього конфлікту значно знизився, важливим є 

детальне вивчення ролі Росії, як рушійної сили ескалації даного конфлікту. 

 Після розпаду СРСР Кремль намагався всіма силами залишити хоча б 

якісь території у своєму складі. Цьому спонукав тривалий інформаційно-

психологічний вплив на колишні Республіки СРСР. Сутність такого впливу 

закладалася переважно у конструюванні смислів та міфодизайні історичної 

спадщини. Яскравим прикладом успішності використання таких методів 

впливу як раз є Придністровський конфлікт.      

  Хоча наразі ситуація в ПМР є здебільшого стабільною та мирною, 

російські медіа розгорнули цілу кампанію щодо загострення ситуації в регіоні: 

зазвичай це меседжі про демонстративне порушення встановленого в Зоні 

безпеки порядку, словесні образи російських «миротворців», погрози фізичної 

розправи, іноді взагалі відверте знищення майна, одним словом – провокації.  

Також на кордоні ПМР з Україною 24 березня 2020 року «миротворці» 

провели низку тренувань з протидії нападу з-за кордону, що може свідчити 

про те, що Москва починає поволі «роздмухувати» конфлікт. 

Беручи до уваги те, що Росія досить вдало поєднувала бойові дії та «м’яку 

силу» під час формування та закріплення невизнаної Придністровської 

Молдавської Республіки, а з проявами підвищеного інтересу до ПМР та 

активізації провокативних дій останнім часом, вважаю за доцільне провести 

детальне дослідження основних наративів інформаційно-психологічного 

впливу, який здійснює РФ на населення Придністровської Молдавської 

Республіки. 

 

 

 



192 

 

к.і.н, доц. Вановська І.М. (ВІКНУ) 

 

Інформаційна війна як проблема сучасного суспільства 

На цей час налічується безліч різних концепцій інформаційної війни, 

велика кількість різноманітних підходів до вивчення інформаційних 

протиборств, різних теоретичних позицій авторів. Все це обумовлює 

відсутність єдиного визначення, що означає це поняття. Війну інформаційну 

часто розглядають як доповнення до реальних бойових дій. Дії, які 

відбуваються при підготовці до війни або після неї. 

Інформаційна війна - це просто різновид війни. В різні історичні часи 

будь-яка війна за своєю сутністю була інформаційною. Бойові дії завжди 

ведуться за зміни свідомості і волі інших, та протистояти людині або групі 

людей. Інформаційна війна, на відміну від війни в звичному її розумінні, не 

руйнує будови, але вона впливає на свідомість, світосприйняття і вчинки 

людей. Навіть у минулому, коли йшлося про реальні військові дії, наприклад, 

за території, суть війни полягала у тому, щоб схилити противника змінити 

його стратегію, свідомість і волю.  

При реальних бойових діях саме армія є засобом зміни свідомості і волі. 

Необов'язково, щоб противник почав думати, що у нього немає права (на ці 

території), а в тому, щоб він повірив, що у нього не вистачить ресурсів, гірше 

озброєння, малочисельна армія або негідне забезпечення, які не дозволять 

йому досягти поставленої мети. Зміна свідомості і волі противника і є метою 

будь-якої війни, в тому числі і інформаційної.  

Звичний сформований хід ведення війни в значній мірі змінився в ХХ 

столітті після закінчення Другої світової війни. Це було пов'язано з появою 

ядерної зброї і з виникненням теорії невиправної шкоди, суть якої полягає в 

тому, що не тільки провідні держави, а й вся планета наближається до 

катастрофи. Саме з цієї причини головні зусилля були спрямовані на роботу з 

людською свідомістю і трансформацією розуміння війни в інформаційному 

просторі. 

Термін «інформаційна війна» вперше з'являться в 60-х роках двадцятого 

століття в роботах канадського філолога і філософа М. Маклюен, але методи 

інформаційної війни застосовувалися і раніше. Розробки засобів і методів 

психологічного впливу під контролем і за безпосередньою участю спецслужб 

відомі ще з кінця ХІХ - початку ХХ сторіччя. Їх активно використовували у 

Першій світовій війні і країни Антанти, і Німеччина (з геббельською 

пропагандою); і США - зі спеціальними методами впливу на людську психіку 

(1941) Управлінням стратегічними дослідженнями  (попередника ЦРУ) 

генерала У. Донована. 

Інформаційну війну можна назвати крайнім проявом медіа-

маніпулювання людьми. Інформаційна війна ставить дві основні мети: 1) 

вплинути на моральний стан протиборчої сторони, вона спрямована на 

позбавлення противника сили чинити опір, покликана дезорганізувати його; 

2) позитивний вплив на союзників, спрямований на навіювання довіри у 

вірність і справедливість дій, а також мобілізація сил союзників.  
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Слід зауважити, що інформаційні війни можуть бути частиною 

внутрішньої політики держав. Під час значних політичних зіткнень, 

(наприклад – виборів) або при загострені політичної кризи, виникає ситуація, 

яка приближена до політичної інформаційної війни.  

Маніпулювання ґрунтується на ряді психологічних закономірностей і 

потреб людини: 1) люди хочуть мати несуперечливу картину світу, розуміти 

ситуацію яка відбувається навколо; 2) вірі в існування таємниць, змов, що 

інформацію ретельно приховують; 3) бажання людей бути в більшості.  

В інформаційній війні налічується понад 30 різних методів. Основна 

інформаційна зброя - це інформаційні агентства, телеканали, соціальні мережі. 

Початок XXI століття ознаменувався новим витком напруженості, що 

виявляється в загостренні економічної, політичної, дипломатичної та 

військової боротьби.  

Значущим ефектом створення так званої кіберармії і навчання молодого 

покоління технологіям інформаційних війн стане несприйнятливість людей, 

які пройшли подібну підготовку, до нав'язування неправдивої інформації 

ззовні. Розуміння причин, методів ведення інформаційних операцій і 

виникають у наслідок того, чи зможемо ми в значній мірі зменшити 

негативний вплив інформаційних атак на нашу країну.  

 

Васьковський А.О (ВІКНУ) 

 

Динаміка українсько-угорських відносин  

Українська двостороння дипломатія новітньої доби розпочинається саме 

з Угорщини. За час, що минув, а це практично тридцять років, в українсько-

угорських стосунках були періоди активної взаємодії, були часи значного 

скорочення політичного діалогу. Українсько-угорські відносини  розпочалися 

позитивно, Угорщина підтримувала і була зацікавлене щодо здобуття 

Україною незалежності. Підписуючи торговельно-економічні, культурні, 

науково-технічні договори, угорська сторона завжди робила наголос у процесі 

переговорів на становище національних меншин. На початку збройного 

конфлікту на сході України Угорщина висловлювала солідарність у 

необхідності відновлення територіальної цілісності України та суверенітету, а 

також утримувала єдність на рівні ЄС щодо запровадження санкцій проти 

Росії, водночас на рівні політичних заяв вищого керівництва Угорщини 

лунали непоодинокі заяви щодо необхідності продовження активної співпраці 

з Росією, мінімізації санкційних збитків для угорської економіки та 

енергетики. 

За останні три роки в міжнародних відносинах України з Угорщиною 

виник новий етап політичних відносин. Наразі, політичний 

діалог  надзвичайно загострений,  основою цьому є прийнятий закон  «Про 

освіту» Україною у вересні 2017 р., який змінив підходи до викладання 

мовами меншин. На думку угорської сторони, яка приділяє особливу увагу  до 

угорських меншин в сусідніх країнах,  закон свідчить про пригноблення 

угорців та інших національних меншин в Україні.  Угорська реакція, яка 
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спочатку стосувалася захисту прав меншин на території України на здобуття 

освіти угорською мовою, швидко поширилася на питання євроатлантичної 

інтеграції України. Цей конфлікт потягнув за собою тривале дипломатичне 

протистояння, що призвело до взаємних дипломатичних актів, таких як: 

блокування Угорщиною самітів «Україна – НАТО» різних рівнів, заклики з 

обох сторін про недовіру, вислання послів, заборону на в’їзд в Україну 

представнику Угорщини до урочистих подій угорської громади на Закарпатті 

та ряд інших дій. Для досягнення інтересів України у набутті членства НАТО  

необхідно вирішити українсько-угорський конфлікт, який угорська влада 

використовує як інструмент, що перешкоджає вступу України до НАТО  і 

шкодить українському міжнародному іміджу. 

 

Вахняк В.А. (НУОУ імені І. Черняховського)  

 

Формування та розвиток психологічної та інформаційної 

компетентностей військовослужбовців як оборонний напрямок 

інформаційно-психологічної боротьби у воєнній сфері 

Збройна агресія Російської Федерації проти України та інформаційно-

психологічні дії, які цьому передували і продовжують здійснюватися в 

світовому інформаційному просторі (щодо "іхтамнєт" і т.п.), підкреслили той 

факт, що пряме військове вторгнення у іншу державу, розглядається як дія 

навіть не другорядна, – на перший план виходить ведення війн у інших 

вимірах (інформаційному, психологічному, кібернетичному, валеологічному 

та інших). Відповідно, за умов здійснення наступальних інформаційно-

психологічних дій, актуалізуються питання протидії і захисту від такого 

впливу (оборонних дій у інформаційно-психологічній боротьбі). 

Паралельно з асиметричними (технічним, технологічним, спеціальним 

та ін.) напрямками захисту, в інформаційно-психологічній боротьбі мають 

здійснюватися і цілком симетричні дії: інформаційно-психологічний захист 

населення (на державному рівні) та військовослужбовців (у воєнній сфері). 

Такий захист, на нашу думку, має базуватись на відповідній підготовці 

військовослужбовців, зокрема через формування і розвиток відповідно 

інформаційної та психологічної компетентностей (при подальших 

дослідженнях, окрім розгляду зазначених компетентностей окремо, можливе 

також структурне виокремлення інформаційної компетентності зі складу (або 

у складі) психологічної, або їх інтегральне поєднання, наприклад, у 

інформаційно-психологічну компетентність). 

Психологічна компетентність розглядається нами (на основі вивчення та 

узагальнення наявного досвіду) як динамічна сукупність якостей розуміння і 

адекватного сприйняття реальності (у т. ч. віртуальної) через систему 

особистісних знань, умінь, навичок і світосприйняття у відповідній системі 

взаємодії (людина-людина, людина-інформація, людина-свідомість тощо) з 

виключенням (мінімізацією) негативних психічних наслідків результату 

взаємодії. За такого підходу, інформаційна компетентність може розглядатись 
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і досліджуватись як складова психологічної компетентності особистості у 

інформаційному просторі (у системі взаємодії "людина-інформація"). 

Враховуючи, що компетентність не розглядається нами як певний 

кінцевий конструкт (з граничними показниками), відповідно вона може 

набувати в процесі розвитку нових кількісних і якісних змін. Тому розвиток 

психологічної (інформаційної) компетентності військовослужбовців, може (і 

має) спрямовуватись відповідними програмами у ході їх підготовки. 

Запровадження компетентнісного підходу у військовій сфері 

(аналогічно до системи освіти) та формування додаткових спеціальних 

(військовозначущих) компетентностей у військовослужбовців, має сприяти 

посиленню загальної обороноздатності України, та обороноздатності на 

інформаційно-психологічному (віртуальному) фронті. 

 

к.філос.н., доц. Волошина Н.М. (ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Патріотизм і менталітет військовослужбовців Збройних Сил України 

Останнім часом у науковому середовищі досить часто дискутується 

проблема патріотизму і менталітету населення України і особливо її 

військовослужбовців, які є активними учасниками сучасної гібридної війни 

Росії проти нашої держави.  

Стосовно патріотизму існує певна усталена думка в науковому світі, що 

це перш за все безкорислива любов до великої і малої Батьківщини. Загальним 

для сутності патріотизму є любов до Батьківщини і безкорисливе служіння її 

інтересам та готовність до жертовності за неї. 

Для розуміння патріотизму важливі вихідні теоретичні й методологічні 

установки його визначення, а саме: а) він виховується як почуття що 

соціалізується за допомогою духовного збагачення особистості; б) він 

проявляється у діях суб’єкта в ім’я Батьківщини; в) він є джерелом 

саморозвитку суспільства; г) основним суб’єктом патріотизму виступає 

особистість, завданням якої є усвідомлення своєї історичної, культурної, 

національної, духовної належності до Батьківщини, що визначає зміст і 

стратегію її життя; д) патріотизм властивий тій особистості (соціальній групі), 

що досягла значного духовно-морального й культурного рівня розвитку.  

Патріотизм військовослужбовців це дві тісно пов’язані між собою 

підсистеми ідеалів і цінностей. Перші мають національний і 

загальнолюдський характер, другі – зумовлені соціальним статусом і 

особливостями військової служби. 

Він започаткований ще за часів Київської Русі, знайшов продовження за 

часів козацтва. Козацтво найперше проявило себе як формація національно-

патріотична, оборонно-визвольна. Риси козацького патріотизму притаманні 

українським воїнам у війні проти російської агресії на теренах Донецької та 

Луганської областей. 

Терміни «менталітет» походить від латинського слова mens, що в 

перекладі означає розум, мислення, образ думок, душевний склад. Менталітет 
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формується у ході тривалого історичного розвитку під впливом природно-

кліматичних і геополітичних умов. 

Існує думка, що для менталітету українського народу характерними є такі 

системотворні ознаки: а) інтровертність вищих психічних функцій у 

сприйнятті навколишньої дійсності, що виражається в концентрації на фактах, 

проблемах внутрішнього, особистісно-індивідуального світу; б) прояв 

сентиментальності, чуттєвості, емпатії, любові до природи, барвистого 

естетизму народного побуту; в) анархічний індивідуалізм, а саме прагнення до 

особистої свободи за відсутністю організації, стійкості й дисципліни; 

г) домінування емоцій і почуттів над волею та інтелектом. 

Менталітет є складною ієрархічною системою, що визначає загальну 

спрямованість, цілі й мотиви життєдіяльності людей у суспільстві. 

Особливості світосприйняття, емоційних реакцій, стереотипів мислення і 

поведінки  накладають свій відбиток на менталітет військовослужбовців. 

 

Григораш В.В. (ВІКНУ) 

 

Воєнно-країнознавчий аналіз Польщі  

Темою моєї бакалаврської роботи є створення воєнно – країнознавчого 

довідника Республіки Польща для підрозділів інформаційно - аналітичного 

забезпечення всіх державних органів управління. Створений як загальний 

довідник, так і для воєнного та безпекового сектору. В довіднику розкриті 

питання воєнно – географічного та геополітичного положення країни, воєнно 

– політичного, воєнно – економічного та воєнно – демографічного стану 

Польщі. Крім того проаналізовано воєнна організація, характеристика воєнної 

доктрини та збройних сил Польщі, безпековий сектор та направленість її 

інформаційної політики. Узагальнений комплекс проблемних питань у 

відношеннях між Україною та Польщею та створені окремі рекомендації щодо 

їх вирішення.  

Актуальність роботи полягає у зібранні, структуризації та аналізу 

інформації по ряду напрямках щодо Республіки Польща, в першу чергу у 

воєнному контексті, що в свою чергу створить потужну інформаційно – 

забезпечувальну базу для силових органів державного управління. Важливість 

роботи полягає у створенні бази та інструментів для роботи з Польщею з 

огляду на стратегічний характер україно – польських стосунків для держав та 

східноєвропейського регіону в цілому. Особливо актуалізується питання 

співпраці між державами в період нової хвилі політичного зрушення 

історичного питання за 2019 та 2020 роки. Та створення нового політичного 

майданчику у форматі тристоронньої угоди під назвою “Люблінський 

трикутник” у складі України, Польщі та Литви. Активізація співпраці між 

країнами актуальна та важлива з огляду на те, що Польща буде головувати в 

Раді Європи з 2025 року, що буде корисно для євроатлантичної інтеграції 

України та на фоні чергового загострення стосунків з Угорщиною після їх 

втручання у місцеві вибори в Україну 25 жовтня 2020 року. 
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Гуревич Ю.А. (ВІКНУ) 

 

Впровадження актуального досвіду організації розвідки з відкритих 

джерел у розвідувальні органи України 

Глобалізація та всезагальні інформатизація суспільства призвели до 

впровадження нових комунікативних технологій та способів передачі 

інформації, наслідком чого стало зростання обсягів циркулюючої інформації 

у світі. Обсяг інформації, що передається, та її інші якісні та кількісні 

характеристики вплинули на форми та способи прийняття управлінських 

рішень, а також підштовхнули до змін системи підтримки прийняття рішень 

та системи розвідок, які грають основну роль в забезпеченні інформації 

вищого військово-політичного керівництва. 

В таких провідних країнах світу, як США, Китай, Великобританія, 

Ізраїль давно ведуться впровадження нових способів добування 

розвідувальної інформації та інформаційного забезпечення прийняття 

правлінських рішень. Тому, Україні необхідно переймати досвід передових 

країн та впроваджувати його у систему національної безпеки, беручи до уваги 

специфіку українських реалій. 

Отже, розвідка з відкритих джерел або OSINT (Open source intelligence – 

розвідка відкритих джерел) – це розвідка на основі аналізу відкритих джерел 

інформації – одна з форм процесу організації та управління збором 

розвідувальних даних (Intelligence Collection Management), що включає їх 

пошук і відбір із публічних загальнодоступних джерел, добування та аналіз 

інформації, створення розвідувального документу для прийняття відповідного 

рішення [1]. 

Розвідка з відкритих джерел зазвичай проводиться за допомогою 

моніторингу, аналізу та дослідженню інформації: з баз даних, оприлюдненої 

інформації, друкованих та електронних звітів, договорів, статутів, інструкцій 

державних, міжурядових та неурядових організацій; програмного 

забезпечення, лекцій, дисертацій, презентацій, дослідницьких робіт, 

доповідей на різну тематику в електронному та друкованому вигляді з 

академічної сфери; друковані документи і цифрові бази по ряду питань з 

архівів і дослідних центрів; інформація з громадських та комерційних 

інформаційних служб; групова та індивідуальна інформація; сіра література. 

Основними перевагами розвідки з відкритих джерел перед іншими 

видами розвідки є його релевантність, спрощення процесу збору даних, 

глибина аналізу даних, оперативність, об’єм, якість, ясність, легкість у 

використанні, вартість. Проте варто розуміти, що найбільшу ефективність від 

розвідку буде у тому разі, коли всі види розвідки будуть використовуватися у 

комплексі один із одним[2]. 

Отже, як бачимо розвідка з відкритих джерел за своїм характером є 

малозатратним та ефективним інструментом добування інформації 

безпосередньо із загальнодоступних джерел, не потребуючи при цьому 

великих ресурсів, але як вже було сказано вище тільки у комплексі з іншими 

видами розвідки можна досягти максимальної ефективності добування 
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інформації. Беручи до уваги, те що Україна знаходиться у гібридній війні з 

Росією, а також змушена відповідати на зовнішні виклики, такі як пандемія 

вірусу COVID-19, боротьба з міжнародним тероризмом, наркотрафіком, 

розповсюдженням зброї та іншими серйозними викликами, необхідно 

розвивати спроможності розвідувальних служб України та більш глибоко 

впровадити розвідку з відкритих джерел у розвідувальну роботу цих саме 

служб, використовуючи досвід провідних країн світу.  

Перейдемо вже безпосередньо до огляду організації розвідки з 

відкритих джерел у провідних країнах світу. 

У США функціонує розгалужена мережа пунктів та центрів, які 

займаються OSINT-розвідкою та забезпечують розвідувальною інформацією 

більше 7000 споживачів розвідувальних даних [3]. Подібні структури створені 

на всіх рівнях починаючи від дослідницької служби бібліотеки Конгресу США 

(Congressional Research Service), яка опікується інформаційно-аналітичною 

діяльністю з внутрішніх та зовнішніх питань забезпечення безпеки, і 

закінчуючи науково-дослідними та навчальними закладами США, у тому 

числі університети штатів Техас, Алабама, Меріленд та багатьох інших. 

Також, до підрозділів OSINT США відносять  Національний центр 

перекладів (National Virtual Translation Center), Азіатський дослідний інститут 

(Asian Studies Detachment), Управління з досліджень збройних сил іноземних 

держав (Foreign Military Studies Office - FMSO). 

Одним із основних документів, який встановлює загальні поняття, 

основні концепції та методи збору розвідувальних даних з відкритих джерел 

для армії США – є ATP 2-22.9 [4]. 

Китайський підхід до розвідки на противагу американському 

концентрує увагу не на нових методах добування інформації, а на отриманні 

того, що лежить у відкритому доступі. Головною особливістю китайського 

методу є те, що кожний китаєць займається збором інформації, особливо якщо 

він навчається в іноземних вузах чи працює закордоном. 

Аналізуючи британську систему розвідки з відкритих джерел, то 

унікальним є використання BBC Monitoring, яка не належить до 

розвідувального співтовариства Великобританії, проте його основна функція 

забезпечувати уряд Великобританії своїми продуктами і послугами. 

Основною метою моніторингу ВВС є надання своїм споживачам точної і 

оперативної інформації. 

В Ізраїлі в структурі воєнної розвідки «Аман» створений спеціальний 

підрозділ «Хатсав», який займається питаннями відкритих джерел інформації. 

Основними завданнями підрозділу є збір і моніторинг інформації в мережі 

Інтернет та інших джерелах, виключно для військових цілей. 

Аналіз досвіду організації розвідки з відкритих джерел провідних 

держав світу дозволяє зробити декілька ключових рекомендацій для 

впровадження актуального досвіду організації розвідки з відкритих джерел 

передовими країнами світу у розвідувальні органи України: 
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1. Зважаючи на зарубіжний досвід, оптимальним шляхом створення 

власної моделі системи OSINT є копіювання конкретної національної моделі 

на основі наявних у МО України можливостей; 

2. Головними завданнями в ході створення системи OSINT має бути 

вирішення таких питань: розробка власного програмного забезпечення для 

пошуку та моніторингу інформації; автоматизація процесів пошуку і обробки 

інформації; створення відповідної нормативно-правової та організаційно-

технічної бази, щодо керівництва та взаємодії органів OSINT різних рівнів, 

відомств, централізації пошуку, збору, архівування, обробки, розмежування 

доступу тощо (створення та функціонування загальнодержавної системи 

OSINT); створення інформаційної мережі для безперешкодного обміну 

інформації; розроблення чітких правил безпеки під час роботи у мережі 

Інтернет; налагодження співпраці із приватними фірмами та науковими 

підрозділами; фінансове забезпечення; укомплектування підрозділами 

спеціалістами OSINT. 

3. Вирішення питання щодо створення ефективної системи розвідки 

відкритих джерел потребує комплексного підходу, з обов’язковим 

проведенням експериментального дослідження та науковим обґрунтуванням 

послідовності її створення. 
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Основні проблемні питання між Україною і Румунією можна умовно 
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1. Геополітичні. Висуваються на рівні держави — щодо регіонального 

лідерства в Причорномор’ї; на рівні націоналістичних партій в рамках 

концепції “Великої Румунії”. 

2. Територіальні питання демаркації державного кордону між країнами 

є одним з найскладніших і найделікатніших в українсько-румунських 

відносинах на сучасному етапі. Наприклад острів Зміїний, Міжнародний суд 

ООН у Гаазі оголосив, що острів Зміїний не можна вважати частиною 

прибережної лінії України. Україна втратила значну частину шельфу. 

Невирішеність до цього часу питання морських кордонів пояснюється 

такими причинами: суперечності й різне трактування статусу Зміїного; 

негативне ставлення румунського суспільства до існуючого базового договору 

від 2 березня 1997 року [1]. Ще однією проблемою кордону між Україною та 

Румунією була його модифікація через зміну природного ландшафту. Мова 

йде про ділянку Рахівського та Тячівського районів українсько-румунського 

кордону [2]. Проблемним є також питання п’ятьох островів у гирлі Дунаю. 

3. Економічні питання. Економічний блок співпраці між Україною і 

Румунією не можна назвати успішним. Причинами цього, в основному, є 

нескоординованість економічної політики між країнами [3]. 

4. Етнічні питання. Не менш важливим є питання захисту прав 

національних меншин в обох країнах [4]. 

Отже, враховуючи всі проблемні питання у відносинах між Румунією та 

Україною, можна виділити наступні рекомендації: 

1. Врегулювати територіальні претензії, призупинити спроби втручання 

у внутрішні справи України, закріпивши свою внутрішню політику і 

дотримуватись її. 

2. Придушити сепаратизм та запобігати його будь-якому прояву, 

зупинити намагання автономізації за етнічною ознакою окремих регіонів 

України. 

3. Завершити договірно-правове оформлення і достатньо облаштувати 

державний кордон України. 

4. Щоб послабити рівень маніпуляції суспільною свідомістю, зокрема 

поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації слід посилити 

інформаційну безпеку України. Послабити вплив румунської пропаганди на 

румунські меншини, що проживають на території України, тим самим 

зменшуючи вплив партії “Велика Румунія”. 

5. Налагодити торговельно-економічні та політичні зв’язки. 

6. Слідкувати за діями на міжнародній арені і при першій можливій 

загрозі протидіяти їй. 

7. Регіональна співпраця, яка певною мірою посилює процеси 

європейської інтеграції на континенті, а також сприяє економічному розвитку 

як країн, так і окремих регіонів. 

Список використаних джерел: 
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Джао Лей (ВИКНУ) 

Минаев А. (ВИКНУ) 

 

Китайско-индийская дилемма безопасности в контексте реализации 

проекта “один пояс, один путь” 

Как одна из ключевых концепций политического реализма дилемма 

безопасности в значительной степени раскрывает важную составляющую 

сущности китайско-индийских отношений. Концепция описывает 

парадоксальную ситуацию, когда меры по обеспечению национальной 

безопасности одного государства воспринимаются другим как угроза 

собственной безопасности и нарушением баланса сил, вызывает “ответные” 

меры, порочный круг соответствующих циклов и усиление напряженности в 

отношениях.  

Индия и Китай - самые населенные и быстрорастущие экономики мира. 

Отношения между этими двумя ядерными державами, разделяющими общую 

границу протяженностью более трех тысяч километров, далеки от идеала и 

изобилуют противоречиями. Многие исследователи считают, что XXI в. 

станет эпохой соперничества Китая и Индии, другие же полагают, что 

существующие между Индией и Китаем противоречия вполне разрешимы.  

Если будет усиливаться соперничество двух государств, то это будет 

деструктивно влиять на обстановку не только в Евразии и Индо-

Тихоокеанском регионе, но и во всем мире. От характера взаимодействия двух 

стран в значительной степени зависит судьба полицентричного мирового 

порядка.  

Китай избегает чрезмерного давления на Индию, опасаясь возможного 

сближения последней с своими геополитическими конкурентами, но 

продолжает оказывать поддержку Пакистану, с которой у Индии на 

протяжении многих десятилетий сложные отношения и с которым есть своя 

дилемма безопасности.  

В отношениях Индии и Китая наблюдается явная асимметрия в 

восприятии друг друга как потенциальной угрозы. В Индии растущие мощь и 

влияние Китая воспринимается как серьёзная угроза национальной 

безопасности. Социологические исследования показывают, что больше 

половины индийских респондентов не видят в росте экономики Китая ничего 

хорошего для Индии. Также негативно воспринимаются растущая военной 

мощи и влияния Китая, активизация его внешней политики и масштабные 

внешнеэкономические инициативы, такие как “Один пояс, один путь”. В 
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Китае еще несколько лет назад едва ли можно было обнаружить хоть одного 

эксперта, всерьез рассуждающего о возможной индийской угрозе. 

Подобная асимметрия помимо всего прочего имеет историческое 

обоснование и связана с болезненным поражением в пограничном конфликте 

1962 г.  

Экономический рост Индии, укрепление её военного потенциала, 

оснащение индийских вооруженных сил современным вооружением, включая 

ракетно-ядерное, привели к тому, что Индию в Китае начинают воспринимать 

как замену Японию в качестве второго (после США) соперника в регионе, 

способного угрожать китайскому мореходству в Индийском океане. Ряд 

китайских исследователей усматривает как потенциальную угрозу рост 

промышленного потенциала Индии, а потому они предлагают развивать 

китайский технический экспорт в эту страну, активно участвовать в 

инфраструктурных проектах в ней, чтобы индийские компании не развивали 

активно своё машиностроение и строительную индустрию, не становились 

серьёзными конкурентами на мировых рынках.  

Преодоление асимметрии во взаимном восприятии – одно из главных 

условий конструктивного диалога и принятия взвешенных решений. 

Реалистичный взгляд на перспективы китайско-индийских отношений 

высоковероятным предполагает несколько сценариев развития двусторонних 

отношений. 

Первый сценарий предполагает хрупкий баланс и латентное 

противоборство, когда недоверие не будет преодолено в краткосрочной 

перспективе, но руководители КНР и Республики Индия, осознавая риск роста 

напряженности в двусторонних отношениях, будут и далее избегать жесткой 

риторики и конфронтации, поддерживать постоянный диалог и искать 

возможности расширения сотрудничества в разных сферах. В вопросах 

пограничного урегулирования, скорее всего, сохранится статус-кво, 

поскольку ни одна из сторон пока не готова к серьёзному компромиссу.  

Второй сценарий, вероятно, будет реализовываться в случае отставания 

Индии в росте экономики, что может вынудить страну стать участником 

коалиции по сдерживанию Китая, костяк которой составят США, Япония, 

Индия и Австралия.  

Третий сценарий, вероятно, будет иметь место при высоких темпах 

экономического роста Индии и развития её промышленного потенциала, 

обеспечив стране прочную основу для независимого международного курса в 

качестве самостоятельного глобального игрока. Внешняя политика Индии 

окажется более гибкой и, сотрудничая с США, Японией и Австралией, 

странами АСЕАН, Индия будет конструктивно взаимодействовать с Китаем и 

Россией на внутреннем пространстве континента и в мире в целом.  

Предположительно, реализация китайской инициативы “Один пояс, 

один путь” приведет к росту внешнеполитического и внешнеэкономического 

соперничества двух азиатских гигантов, но важно избежать его 

деструктивности. Обеим странам следует укреплять доверие в оборонной 
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сфере, корректировать торговый баланс, избавляться от стереотипов и 

негативных установок.  

В целом, в интересах Китая, активно продвигающего идею “Сообщества 

единой судьбы человечества”, становление Индии в качестве одного из 

полноценных и предсказуемых центров многополярного мира.   

 

Дубінченко Ю.М.(ВІКНУ) 

 

Інформація як «антидот» загрозам національній безпеці 

З 2014 року триває війна путінської Росії проти України і світу. Однією 

з царин, в якій відбувається борня між цивілізаційністю і неоварварством, є 

інформаційний простір.  

Можливості інформаційного простору активно застосовуються в ході 

війн та агресій, що призводить до перетворення інформації з комунікаційного 

тла на реальну зброю. 

В умовах безперервних гібридно-месіанських агресій путінської Росії 

проти України найефективнішим способом інформаційного протиборства є 

вироблення новітніх підходів до державної інформаційної політики, 

спрямованої на нейтралізацію таких негативів. 

Однак сьогодні в державі ми констатуємо відсутність «цілісної 

інформаційної політики держави, слабкість системи стратегічних 

комунікацій», що являє собою проблему глобального рівня, яка «підриває 

суспільну єдність». 

Тому одним з найактуальніших питань сьогодення постає проблема 

якісного дослідження публічно-контентних негативів у сучасних динаміках 

різноформатних гібридних агресій. Результати цих наукових розвідок мають 

стати базою для розробки пропозицій щодо вдосконалення реалізації 

державної інформаційної політики, зокрема у військовому відомстві. На їх 

підставі слід конкретизувати заходи стосовно підвищення дієвості 

інформаційно-медійних структур ЗСУ, а також забезпечення проведення 

випереджальних заходів протидії негативному комунікаційно-контентному впливу 

з боку агресора на особовий склад, опрацювати підходи до формування 

системи соціолінгвістичного діагностування особового складу тощо. 

Проблематика комунікаційно-контентної безпеки держави, яка через 

новітні технологічні рішення та підходи захищає національну свідомість від 

агресивних впливів з боку технологічних пропагандистських центрів Кремля, 

нейтралізує їх і створює «антидот» інформаційним загрозам ворога є сьогодні 

одним з наріжних каменів національної безпеки країни. 

 

                                                                                                Єршов С.Р. (ВІКНУ) 

Жилавий Р.О. (ВІКНУ) 

 

Інформаційно-аналітична діяльність в сфері державної безпеки України 

Реалізація заходів, спрямованих на підтримку національних інтересів і 

державної політики України в економічній, політичній, військовій, військово-
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технічній, екологічній та інформаційній сферах, зміцнення оборонного 

потенціалу, економічне і науково-технічний розвиток, охорону державного 

кордону, протидія тероризму, міжнародній організованій злочинності, 

пов'язані зі здатністю ефективно використовувати адекватні методи збору, 

аналізу і надання інформації, а також основою успішної діяльності органів 

державної влади. Надійна інфраструктура аналізу даних служить для надання 

інформації та поліпшення виконання критично важливих завдань 

національної безпеки.  

Важливим напрямком в силових структурах є інформаційно-аналітична 

діяльність. Це особливий напрямок інформаційної діяльності, пов'язаний з 

виявленням, обробкою, зберіганням і розповсюдженням інформації, головним 

чином в області управління, політичної та економічної діяльності. Сьогодні 

інформаційно-аналітичне забезпечення стало характерною рисою всіх сфер, 

де накопичуються і обробляються значні потоки інформації, а наслідки 

прийняття рішень мають критичне значення для суспільства. Специфіка 

аналітичної діяльності в органах державної влади полягає в тому, що вона 

"вбудована" в процес управління, до неї пред'являються особливі вимоги щодо 

ефективності підготовки матеріалів, їх достовірності та обґрунтованості. 

Важливою стає експертна діяльність і залучення фахівців у всіх областях. 

Органи державної влади, аналізуючи дані, можуть вивчати громадську думку 

і впливати на його зміну, більш ефективно планувати свої програми і роботу з 

населенням, оцінювати вплив програми на цільовий сегмент, знаходити шляхи 

задоволення потреб населення. Однією з особливостей управлінської роботи 

в органах що відповідають за сферу державної безпеки є постійна необхідність 

приймати рішення в умовах дефіциту часу. Процес прийняття рішень в системі 

управління по суті є інформаційним процесом.  

Тільки систематизована інформація дозволяє керівнику визначити 

ефективність організаційних, економічних, соціальних та інших заходів, а 

також, в залежності від умов, змінити намічену програму. Чим краще 

інформований керівник, тим ефективніше і якісніше приймаються його 

рішення. Результат управління залежить від того, наскільки продумано, 

системно і професійно відбувається організація інформаційно-аналітичної 

підтримки. У контексті формування демократичного суспільства особливої 

актуальності набувають питання підвищення якості інформаційно-

аналітичного забезпечення та ефективності управлінських рішень в системі 

державного управління.  

  

Жолтікова Г. (ВІКНУ) 

 

Ментальні основи інформаційного простору Закарпаття 

До анексії Криму  та подій на Донбасі РФ в Україні проводила «м’яку 

інформаційну» експансію: дружній народ, єдине коріння, єдина православна 

церква.  Розхитування в інформаційному просторі призвело до руйнівних 

наслідків: окуповані території та зміна настроїв у суспільстві. За 

дослідженнями Київського інституту проблем імені Л.Г. Горшеніна, 
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ворожості між східними та західними українцями немає.  В українській 

повсякденності не має протиріч, які б могли провокувати політичне 

протистояння сходу й заходу. Є лише перевага тих або інших політичних 

орієнтацій в окремих областях.  Серед опитаних мешканців Донецької та 

Луганської областей 60,9 відсотка вбачають в західних українцях патріотів, 60 

відсотків – політично активних.   

Статистика щодо західних регіонів України така: 60 відсотків вважають себе 

мешканцями України,  15 – мешканцем регіону, 10 – мешканцем населеного 

пункту, в якому проживають,  6 – громадянином Європи, 5 – представником 

свого етносу та 2 – громадянином світу. Такі настрої населення пов’язані 

частково і з інформаційним простором, в якому живуть українці, і під вплив 

якого підпадають  національні меншини, зокрема угорці. Вони саме так себе і 

позиціонують: не угорські українці, а угорці. Не зважаючи на зменшення за 

останні десятиліття кількості таких жителів Закарпаття з 70 до майже 40 

відсотка експансійна інформаційна політика Угорщини не послаблюється.   

Щодо дій української влади на підтримання належного соціального рівня та 

добробуту населення Закарпаття друкуються та виходять в ефір неоднозначні 

матеріали. Про позитивні зрушення зазначається коротко та інформативно. Як 

правило, на таких матеріалах не акцентується увага споживача 

інформаційного продукту. Проте про досягнення угорської сторони 

створюються доволі розлогі матеріали. Має місце експансія словосполучення 

«не вистачає», коли мова йде про життя в нашій державі: «Понад півтисячі 

медсестер та фельдшерів не вистачає на Закарпатті» , «В обласному центрі 

соціально-психологічної реабілітації дітей у Мукачеві не вистачає фахівців», 

«Для добудови сміттєпереробного заводу в с.Яноші біля Берегова не вистачає 

коштів»,  «На Тячівщині та Рахівщині не вистачає коштів ДФРР».   

Моніторинг україномовних місцевих ЗМІ та Internet видань показав, що є 

місце таким проявам, як недовіра та невдоволення. Проте найбільшу 

небезпеку несе контент, розміщений угорською мовою. Зробивши переклад 

матеріалів за тиждень лише одного сайту «Magyarorszag Konzulatusa» можна 

зробити висновок, що настрої національних меншин формуються досить чітко 

та цілеспрямовано: «Дуже важливо, щоб угорці Закарпаття підтримали 

угорських кандидатів на місцевих виборах в Україні 25», «Греко-католицький 

центр є будинком для християнської віри та приналежності до нашої угорської 

культури», «Угорська громада Закарпаття може розраховувати на 

беззаперечну підтримку угорського уряду в майбутньому, тому що один без 

одного ні меншість, ні батьківщина не можуть бути сильними, успішними та 

цілісними». Створюється відповідний наратив, здатний впливати на 

угорськомовне населення, яке мало споживає український інформаційний 

продукт та не спілкується українською мовою. Такі інформаційні вектори 

лише збільшують напругу в суспільстві, яка може бути запущена в дію будь-

якої миті. І, як у випадку із законом про освіту, привід може бути будь-який. 

 

 

 

https://zakarpattya.net.ua/News/188983-Na-Tiachivshchyni-ta-Rakhivshchyni-ne-vystachaie-koshtiv-DFRR
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к.і.н. Чорногор Я.О. (ВІКНУ) 

Іванюк Є.С. (ВІКНУ) 

 

Фальсифікація історії України як один з основних інструментів 

російської пропаганди 

Російська Федерація вже давно веде широкомасштабну інформаційну війну 

проти України, яскравим прикладом чому є наше історичне минуле. Для 

загострення протиріч в українському суспільстві та цілеспрямованого впливу на 

світову суспільну думку РФ застосовує фальсифікацію історії з метою руйнації 

національних ознак, падіння сталого суспільного ладу та розкол територіальної 

цілісності України. Одним з найсильніших важелів маніпуляції громадською 

думкою є історичний міф.  

Історичний міф - своєрідна, як правило, спотворена форма історичної 

свідомості, в якій конкретні знання й інтерпретації процесів, подій, явищ і фактів 

минувшини передаються за допомогою образів, символів, переказів, легенд та 

інших емоційно-психологічних, ірраціональних, інтуїтивних компонентів. 

Міфи небезпечні для національної ідентичності, адже коли наше знання про 

минуле наповнене міфами, а не фактами - ми втрачаємо розуміння природи 

історичних процесів. Причинно-наслідкові зв’язки розриваються і ми опиняємося 

у пастці власного спотвореного бачення минулого. А з часом втрачаємо навичку 

адекватно оцінювати не тільки причинно-наслідкові зв’язки між фактами у 

минулому, але і природу різноманітних процесів сьогодення. Міфи — це 

засліплення на дорозі до становлення прогресивних державотворчих процесів.  

Фальсифікація історії України була і на сьогоднішній день залишається 

однією з найбільш актуальних та суперечливих тем, які впливають на розвиток 

суспільства. Основним завданням у цій сфері на сьогоднішній день є: 

1. Поширення деміфологізації, що являє собою «чисте» знання історії 

України. 

2. Звільнення від успадкованих поглядів, уявлень і дефініцій. 

3. Стирання  міфічного ореолу та символічного підтексту зі сторінок 

історії. 

4. Протидія проникненню російської пропаганди шляхом фальсифікації 

історичних фактів. 

Отже, Російська Федерація активно насаджує в свідомості українців 

різноманітні міфи ще з давніх часів. Протидія російській пропаганді в історичній 

сфері є важливим питанням у забезпеченні інформаційної безпеки України. 

 

Карбовський В.С. (ВІКНУ) 

к.і.н. Чорногор Я.О. (ВІКНУ) 

 

Інформаційно-психологічне протиборство в умовах проведення 

операції об’єднаних сил як один із засобів забезпечення інформаційної 

безпеки України 

Сучасні глобалізаційні процеси призвели до формування єдиного 

світового інформаційного простору, яке стало фронтом або площиною 
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інформаційної війни, в якій метою постають знання або свідомість суб'єкта. 

Інформаційна війна стала «найінтелектуальнішим» варіантом військової 

протидії та чинником переходу на воєнний стан. 

Неприкритий тероризм сусідньої Росії супроводжуються 

цілеспрямованою потужною інформаційною кампанією. У часи інтенсивного 

розвитку інформаційних технологій, наявності глобальних інформаційних 

мереж і не менш глобалізованих засобів масової інформації складова 

«інформаційного супроводу» має надзвичайно важливе значення.  

Події 2014-2020 років в Україні засвідчили необхідність створення 

відповідних науково-дослідних інститутів або відділів для глибокого 

вивчення проблем національної безпеки та підривних соціальних технологій, 

комплексної розробки інформаційних, освітніх, законодавчих, силових 

заходів їх протидії. Тому на сьогодні тема, яка визначає форми та методи 

проведення інформаційно-психологічних операцій у війнах та збройних 

конфліктах, має визначальну важливість. Аналітичний огляд досвіду 

проведення ООС на Сході України свідчить про необхідність розробки 

сучасної нормативно-правовової бази для ведення інформаційної боротьби. 

Наразі розвивається нова стадія розвитку інформаційної війни, в рамках 

якої інформаційне протиборство переходить із стану засобу забезпечення 

бойових операцій і виокремлюється в самостійне явище. Тобто інформаційні 

та психологічні операції України повинні вийти на рівень, який здатний 

протистояти сучасним інформаційним викликам. Сила сучасної держави 

залежить не тільки від її економічного і політичного потенціалу, а й від власної 

системи інформаційної безпеки. 

Аналіз інформаційної сфери України показує, що поки ми не можемо 

нейтралізувати інформаційний тиск. Така ситуація визначається відсутністю 

дієвих державних інструментів ведення інформаційного протиборства. 

Формувати військово-інформаційний потенціал в Україні доцільно в три 

етапи. 

На першому етапі необхідно розробити теорію основ інформаційної 

війни. На базі цієї теорії виробити та ухвалити як основоположний державний 

документ "Концепцію ведення інформаційної війни". На цьому ж етапі 

потрібно виробити стратегію ведення інформаційної війни на конкретний 

період для вирішення конкретних задач. Ця стратегія повинна опиратися на 

Концепцію та враховувати наявні умови. 

На другому етапі доцільно сформувати основні елементи системи 

інформаційної війни, насамперед систему управління, а також підібрати і 

підготувати особовий склад учасників (аналітиків), приділивши особливу 

увагу створенню і комплектуванню центрального органу управління. 

Третій етап - це практична реалізація функціонування всієї системи. 

Після цього можна розпочати практичні дії, спрямовані на вирішення 

конкретних стратегічних задач. Реалізація цих заходів дозволить істотно 

підвищити стійкість України, її захищеність від інформаційної агресії. 

 До того ж, сьогодні необхідно вирішувати ряд ще й таких проблем у 

галузі інформаційної безпеки, як: 
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– створення системи підготовки та перепідготовки кадрів, включаючи 

кандидатів та докторів наук; 

– організація та координація наукових та дослідно-конструкторських 

робіт в галузі інформаційної безпеки; 

– створення національних стандартів та контролю якості діючих 

стандартів, включаючи криптографічні системи; 

– розгортання національної конкурентоспроможної промислової бази в 

галузі захисту інформації; 

– створення системи експертизи та сертифікації систем та засобів 

захисту інформації тощо. 

Забезпечення інформаційної безпеки України в умовах збройного 

конфлікту є складним багатовимірним процесом, що включає наступні 

загальні методи: правові, організаційно–технічні, економічні, морально–

етичні і психологічні, політичні, військові. Успішність застосування 

вищезазначених методів залежить від цілої низки внутрішньодержавних та 

зовнішньодержавних факторів. 

Козлов К.П. (ВІКНУ) 

 

Роль соціальних мереж у міжнародних відносинах 

Інтернет зробив революцію в тому, як ми спілкуємося один з одним. 

Бачити і розмовляти з одним на іншому кінці світу, не виходячи з власного 

будинку, вже не в сфері наукової фантастики, це реальність. 

Вибух в соціальних мережах вплинув на кожну людину і кожну галузь 

життєдіяльності країни, він не залишив нічого недоторканим своєї 

глобалізуючою силою, і хоча багато хто може спочатку відкинути цю ідею, 

соціальні мережі вже деякий час грають потужну роль в міжнародних 

відносинах.  Оскільки зростаюче використання цифрових пристроїв і 

платформ соціальних мереж перекинулося з приватного в державний сектор, 

використання соціальних мереж для допомоги урядам в досягненні їхніх 

політичних цілей як всередині країни, так і за кордоном стало широко 

прийнятої стратегії. 

За останнє десятиліття ми бачили, як соціальні мережі допомагають 

створювати радикальні зміни і зміщувати країни до рівності і демократії, 

таким як роль Твіттера в Арабську весну.  Ще одним прикладом використання 

соціальних мереж є президентство Трампа, так як між урядовими 

чиновниками і іноземними високопосадовцями розгорівся спекотний обмін 

думками, за якими повинен слідувати світ, і все це в 120 символах або менше. 

Прикладом таких відносин була ворожнеча президента США Д.Трампа і 

лідера КНДР Кім Чен Ина, коли північнокорейські офіційні особи 

оголошували твіти американського президента рівносильними оголошенню 

війни. 

Міжнародні відносини як дисципліна тільки недавно почали 

взаємодіяти з ростом соціальних мереж і їх наслідками для глобальної 

політики. І якщо в світі відбуваються події, що потребують уваги 
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громадськості та політичних дій, соціальні мережі кидають виклик 

традиційним каналам і методам дипломатії. 

 

Колодюк М.А. (ВІКНУ) 

 

Психологічний вплив образотворчими засобами під час гібридної війни 

Основною тенденцією у формуванні та розвитку безпекового 

середовища у світі є зміщення акцентів у веденні воєнних конфліктів на 

комплексне використання воєнних і невоєнних інструментів, включаючи 

інформаційно-психологічний вплив, що принципово змінює характер 

збройної боротьби. Наразі для досягнення своїх цілей держави-агресори 

використовують цілий спектр гібридних компонентів, що включає й ведення 

спеціальних психологічних операцій, як всередині держави, так і за її межами. 

При цьому спостерігається застосування широкого спектру засобів 

психологічного впливу, в тому числі психологічний вплив образотворчими 

засобами. 

Зі зростанням тенденції поступового перенесення протистояння з поля 

реальної битви у віртуальний простір, під час війни протиборчі сторони з 

метою досягнення певних стратегічних цілей активно використовують мережу 

Інтернет, а особливо соціальні мережі для поширення візуальних матеріалів, 

серед яких: графічні зображення, фотографії, анімацію, інтернет-меми, 

демотиватори, постери, відеоматеріали, діаграми, карти, логотипи, емблеми. 

Для здійснення психологічного впливу популярними залишаються 

різноманітні друковані (поліграфічні) засоби психологічного впливу - 

графічні зображення пропагандистського характеру (листівки, плакати), а 

також газети, журнали, фотоматеріали. Більш того, психологічний вплив на 

противника можна здійснити за допомогою проектування голографічних 

зображень літаків, танків, кораблів або військовослужбовців, які створюють 

ілюзію про численну перевагу та бойову міць, посилюють почуття страху та 

паніки. 

Яскравим прикладом застосування психологічного впливу 

образотворчими засобами є гібридна війна Російської Федерації проти 

України, що включає й інформаційну складову. Держава-агресор здійснює 

психологічний вплив, в першу чергу, використовуючи засоби візуальної 

комунікації в мережі Інтернет, а також поширюючи плакати, листівки, 

фотоматеріали, предмети з відповідною символікою. Таким чином 

реалізуються загрози інформаційній безпеці держави, адже через поширення 

вищеперерахованих матеріалів РФ має на меті вплинути на психічний та 

емоційний стан населення, поширити сепаратистські настрої, заклики до 

повалення конституційного ладу, дискредитувати органи державної влади, 

активізувати злочинну та терористичну діяльність на території України. 

Отже, під час сучасних військових конфліктів психологічний вплив 

образотворчими засобами є одним із компонентів психологічних операцій та 

гібридних війн. Таким чином, враховуючи загрози інформаційній безпеці, які 

можуть виникнути при цілеспрямованому використанні матеріалів 
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психологічного впливу образотворчими засобами державою-агресором проти 

нашої держави, можна дійти висновку необхідності своєчасного виявлення в 

інформаційному просторі таких матеріалів та організації відповідних заходів 

протидії.   

Коновальчук О.В. (ВІКНУ) 

 

Підвищення ефективності кібербезпеки інформаційних систем  

Технології швидко розвиваються і відкривають людям нові можливості.  

В результаті залежність світу від IT росте, а питання кібербезпеки лягають на 

плечі не тільки IT-фахівців, а й керівників підприємств в самих різних галузях.  

В умовах все більшої цифровізації і глобалізації світу «Лабораторія 

Касперського» нарощує свою експертну базу, пропонуючи користувачам 

цілий комплекс захисних рішень і сервісів на базі інноваційних розробок, 

хмарних технологій і кращої в світі аналітики загроз. 

Ключовий елемент  стратегії розвитку, і його головна місія - створити 

світ, в якому інновації поліпшать наше повсякденне життя.  Центр інновацій 

дозволяє обмінюватися знаннями та стимулювати проривна мислення, 

надаючи стабільну інфраструктуру для перетворення ідей і проектів в 

реальний бізнес шляхом їх перевірки ринком і доведення від пілотної стадії до 

фінальної. Сучасні методи обробки, передачі та накопичення інформації 

сприяли появі загроз, пов'язаних з можливістю втрати, перекручування та 

розкриття даних, які адресовані або належать кінцевим користувачам. Тому 

забезпечення інформаційної безпеки комп'ютерних систем і мереж є одним з 

провідних напрямків розвитку інформаційної безпеки.  

Інформаційна безпека комп'ютерних систем досягається забезпеченням 

конфіденційності, цілісності та достовірності даних, що обробляються, а 

також доступності та цілісності інформаційних компонентів і ресурсів 

системи. При розробці комп'ютерних систем, вихід з ладу або помилки в 

роботі можуть призвести до тяжких наслідків, питання комп'ютерної безпеки 

стають першочерговими. Відомо багато заходів, спрямованих на забезпечення 

комп'ютерної безпеки, основними серед них є технічні, організаційні та 

правові. Захищеність інформаційної системи від випадкового або навмисного 

втручання, що завдає шкоди власникам або користувачам інформації, 

залежить, в основному, від доступності (можливість за розумний час отримати 

необхідну інформаційну послугу); цілісності (актуальність і несуперечність 

інформації, її захищеність від руйнування і несанкціонованого зміни); 

конфіденційності (захист від несанкціонованого прочитання). Сучасна 

кібербезпека інформаційної системи являє собою складну систему, що 

складається з великого числа компонентів різного ступеня автономності, які 

пов'язані між собою і обмінюються даними. Практично кожен компонент 

може піддатися зовнішньому впливу або вийти з ладу. 

Магістерська робота присвячена дослідженню щодо підвищення 

ефективності кібербезпеки інформаційних систем. Актуальність теми 

зумовлена широким використанням інформаційних ресурсів у сучасному 
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світі. Тому вибір методів захисту для забезпечення конфіденційності і 

захищеності інформації, є першочерговим завданням на сьогоднішній день.  

 

Корбут Є.В. (ВІКНУ) 

 

Порівняльний аналіз системи інформаційної безпеки сполучених штатів 

америки та Російської Федерації 

Під поняттям інформаційна безпека розуміють, що це стан захищеності 

інформаційного середовища суспільства, який забезпечує його формування, 

використання і розвиток в інтересах громадян, організацій, держави. 

Інформаційна безпека є однією із суттєвих складових частин національної 

безпеки країни, її забезпечення завдяки послідовній реалізації грамотно 

сформульованої національної інформаційної стратегії в значній мірі сприяла б 

забезпеченню досягнення успіху при вирішенні задач у політичній, військово-

політичній, військовій, соціальній, економічній та інших сферах державної 

діяльності. Так, проведення в життя вдалої інформаційної політики може 

суттєво вплинути на розв’язання внутрішньополітичних, 

зовнішньополітичних та військових конфліктів. 

Організована гібридна війна та наростаючі у світі різного роду небезпеки, 

ключовим у яких є інформаційний чинник, формують довгострокові виклики 

для Української держави. 

Дане дослідження надає можливість проаналізувати стан інформаційного 

простору та інформаційної безпеки Сполучених Штатів Америки та Російської 

Федерації.  

Станом на сьогодні жодна держава не в змозі у повній мірі захистити себе 

та своїх громадян, використовуючи лише військово-технічні засоби. Наша 

країна мала змогу відчути це на собі. Забезпечення національної безпеки і 

реалізація стратегічних комунікацій стають для нашої держави комплексним 

завданням. 

Король П.В. (ВІКНУ) 

 

Роль ЗМІ у виборчому процесі 

ЗМІ відіграють важливу роль у забезпечені принципу свободи агітації, 

дотримання якого неможливе без реалізації свободи слова та свободи 

інформації. Для цього необхідно гарантувати їм можливість для вільної 

діяльності. Законодавець повинен забезпечити правовий захист як самих ЗМІ, 

так і журналістів, а також не допускати можливості запровадження цензури. 

Принцип свободи агітації багато в чому залежить від того, чи ЗМІ хочуть 

працювати на незаангажованій професійній основі під час виборчого процесу. 

Необхідно, щоб існували чіткі критерії законодавства щодо відповідальності, 

особливо за публікацію недостовірної інформації. Владні структури не 

повинні здійснювати тиск проти ЗМІ, які проголошують критику на їхню 

адресу. 

Для забезпечення свободи агітаційна діяльність повинна проводитися за 

певними правилами. Так, ЗМІ не повинні переривати подачу агітаційних 
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матеріалів а їх працівники коментувати виступи чи інформацію суб’єктів 

виборчого процесу. Потрібно враховувати й те, що з розвитком інформаційних 

технологій появилися нові засоби та форми проведення передвиборної агітації 

(мобільний зв'язок та Інтернет), що вимагає нетрадиційних підходів для їх 

регулювання. 

Вагому роль ЗМІ відіграють у забезпеченні принципу рівності суб’єктів 

виборчого процесу. Останні повинні мати рівний доступ до «мас-медіа». Він 

передбачає рівні умови використання державних та недержавних ЗМІ для 

ведення передвиборної агітації. Суб’єкту виборчого процесу повинен 

надаватися рівний безплатний ефірний час а також рівна безплатна площа та 

місце у друкованих ЗМІ. При цьому рівень мінімальної державної підтримки 

повинен бути достатнім для того, щоб кандидати і політичні партії (блоки) 

мали змогу донести до виборців потрібну інформацію. 

Важливою є неупередженість та об’єктивність самих ЗМІ, які повинні 

подавати збалансовану інформацію про всіх кандидатів, не надаючи перевагу 

одному з них. Важливо, щоб держава не намагалася контролювати ЗМІ, а 

останні мали змогу самостійно формувати свою редакторську політику. У 

випадку виявлення фактів порушення рівності доступу до ЗМІ, влада повинна 

оперативно на них реагувати. Повинні існувати процедури пришвидшеного 

розгляду скарг та конкретні види компенсації. 

Також ЗМІ відіграють ключову роль у реалізації принципу гласних 

виборів, для чого важливою є доступність «мас-медіа» до отримання 

достовірної інформації про хід виборчого процесу. Органи влади та виборчі 

комісії повинні надавати її ЗМІ в межах своєї компетенції. 

Під час виборів на ЗМІ накладаються і певні обмеження. Зокрема, 

представники ЗМІ зобов’язані поважати права та інтереси всіх учасників 

виборчого процесу. Вони повинні дотримуватися норм виборчого 

законодавства, а також моральних принципів. Представникам ЗМІ заборонено 

втручатися в роботу виборчих комісій, приховувати суспільно значиму 

інформацію чи поширювати недостовірну інформацію та чутки. Необхідно 

зазначити, що рівень об’єктивності щодо висвітлення у ЗМІ виборчого 

процесу у значній мірі залежить від відповідальності як ЗМІ, так і конкретних 

журналістів. 

Король В.Г. (ВІКНУ) 

 

Щодо технологічних рішень роботи з публічним простором 

Агресивна надлишкова кількість даних, миттєве розповсюдження 

інформації в глобальних масштабах, вихолощене поняття центру та периферії 

з позиції інформації, перехоплення уваги на рівні акценту, стилю, моди, 

зростання динаміки інформаційних потоків – все це в сукупності призводить 

до втрати орієнтування в публічному просторі не лише пересічного 

споживача, але й управлінських систем будь-якого рівня.  

Управлінська інформація наживо поєднана із публічністю середовищ 

життя (реалії четвертої промислової революції). Таким чином (інерційно та 

технологічно) створюється необхідне середовище, яке споживає будь-яку 
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цілеспрямовану, осучаснену відповідним дизайном, тематично і контекстно 

розроблену, стилістично виважену, емоційно насичену, ідейно забарвлену, 

наповнену комунікаційною енергією інформацію спонукання (наразі без 

чітких закликів), яку з певних рівнів різних технологічних центрів спеціально 

(і одночасно) продукують на визначену територію (чи території). Така 

інформація отримала назву фейк або дезінформація. Російська Федерація 

класифікує її як постправду і визначає базовим стандартом-явищем нової 

епохи, в яку нібито вступило людство – епохи постправди. 

Державні структури більшості країн визнають неефективність існуючих 

систем боротьби з фейками/дезінформацією та докладають зусиль для 

вирішення цієї проблеми. 

Для того, щоб змінити ситуацію, варто відійти від традиційних поглядів 

на роботу з неправдивою інформацією. Найперше, доцільно змінити підхід до 

визначення явища, яке наразі має такі форми сприйняття та розуміння: 

інформаційна війна, боротьба, протидія, протиборство, тощо.  

В будь-якій детермінованій війні/боротьбі/протиборстві кінцевий 

результат залежить передусім і тільки від ресурсів: матеріально-фінансових, 

кадрових, технологій подвійного застосування тощо. Тобто сама дія 

передбачає домінування фізичних аспектів такого змагання. Протиборство 

виступає в традиціях жорсткої конкуренції (постріл на постріл, вбитий на 

вбитого, фейк на фейк) тощо. 

За нашими дослідженнями, на нинішньому етапі технологічного 

розвитку доцільно відмовитися від застарілих методів роботи з негативами в 

публічному просторі і перевести цю проблему в якісно інші умови – площину 

публічної нейтралізації гібридно-месіанських агресій. 

Таку місію під силу здійснити лише можливостями державних 

технологічних центрів. Оптимальним рішенням може бути об’єднання зусиль 

прогресивної міжнародної спільноти для нейтралізації негативних контентних 

впливів на суспільні настрої світової громади. Одну з таких пропозицій 

нещодавно було озвучено в ході засідання 75-ї сесії Генеральної Асамблеї 

ООН. 

Ли Синбо (ВИКНУ) 

 

Военное сотрудничество в сфере антитерроризма в рамках Шанхайской 

организации сотрудничества 

Шанхайская организация сотрудничества возникла на основе своего 

предшественника - механизма “Шанхайской пятерки”. 15 июня 2001 г. главы 

государств Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 

Узбекистана собрались в Шанхае, провели свою первую встречу и совместно 

подписали “Декларацию о создании Шанхайской организации 

сотрудничества”. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была 

официально создана.  

В настоящее время это единственная международная организация со 

штаб-квартирой в Китае, а также первая международная организация, главная 

цель которой - борьба с терроризмом. С момента создания ШОС государства-
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члены осуществляют сотрудничество по многим направлениям и оно 

способствует укреплению взаимного доверия, играет важную роль в 

улучшении условий региональной безопасности и регионального 

экономического развития. С начала нынешнего столетия терроризм постоянно 

распространяется по миру. Всё больше и больше террористических сил 

проникали в Центральную Азию, что сопровождалось обострением 

изначальных этнических и религиозных противоречий в регионе и 

постоянным ухудшением региональной экономической и социальной среды.  

В этом контексте усилия по укреплению антитеррористического 

сотрудничества между государствами-членами ШОС и постоянное 

расширение военного сотрудничества в области борьбы с терроризмом имеют 

большое значение для укрепления региональной безопасности. Они не только 

являются мощными средствами сдерживания террористических сил, 

эффективного  предотвращения быстрого распространения терроризма, 

снижения террористических угроз, но также создает более безопасное 

внешнее пространство для всестороннего развития стран региона. 

После более чем десяти лет развития механизма антитеррористического 

военного сотрудничества ШОС всё же пока не достигла ожидаемых 

результатов по реализации стратегической цели искоренения терроризма в 

регионе. Существует много причин этого. Среди них есть как наличие 

внутренних противоречий в механизме, так и вызовы, вызванные внешними 

факторами. В связи с этим ШОС трудно эффективно продвигать военное 

сотрудничество в области борьбы с терроризмом на более высокий уровень. 

Необходим поиск новых подходов к развитию военного сотрудничества в 

области борьбы с терроризмом, повышения общей эффективности 

Шанхайской организации сотрудничества и совершенствования 

многосторонних институтов обеспечения безопасности на всех уровнях.  

 

к.і.н., доц.  Любовець Г. (ВІКНУ) 

 

Використання інформації як трансформаційний процес 

В минулій, індустріальній епосі в інформацію були впресовані дані, зазвичай, 

кількісні (числові), які були лише допоміжною ланкою змістовної частини 

інформаційного матеріалу. Такі дані, а значить й інформація, були локалізовані і 

часто мали цінність в масштабах процесу чи конкретної державної інституції, але не 

держави. Так відбувся і живе досі рецидив застосування і розуміння внутрішньої та 

зовнішньої інформації як методологічний принцип, стандарт і навіть традиція. 

Досить часто поняття внутрішньої і зовнішньої інформації живе і в нинішніх, 

діджитальних умовах сьогодення. 

В минулому корпоративна інформація отримувала публічність через 

оприлюднення у медіа (журналістський матеріал). Це було певним олімпом за 

визначенням, бо такий резонансний виступ міг слугувати приводом для 

розслідувань, скандалів, зрештою, так починалися війни (різні і в будь-якій сфері) і 

так вони закінчувалися. Тоді все було максимально направлено на здобування 

таємниць (потрібних даних) і пошук всілякої інформації, яка б допомогла з’ясувати 
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стан вирішення певної проблеми конкурентами чи ворогами. 

Це були часи повного інформаційного вакууму, бо джерела інформації частіше 

знаходилися в рукописах закритих архівів, недоступних досьє чи в корпоративних 

кабінетах, в яких стояли лише стаціонарні телефони, а ера факсу і пейджера ледь 

жевріла на горизонті. 

Сьогодні, в 20-ті роки 21 сторіччя, можемо констатувати, що за відносно 

короткий історичний проміжок змінилися цілі технологічні епохи. Відповідно якісно 

трансформувалося поняття інформації, яке переросло в потоково-динамічні 

комунікації контентного характеру. Вони вбирають в себе можливості світу даних, 

які стали окремим виміром (напрямом), що характеризує світ життя, особливо його 

детерміновані процеси. В цих плинах числові дані слугують індикаторами стану 

різноманітних дій (приміром в розумних домівках), виступають функціональними 

алгоритмами, що індукують (маркують) безперервність виробничих процесів. 

Наприклад, на АЕС саме дані стали самостійними масивами і водночас фільтрами 

прийняття рішення, часто без втручання людини, але наразі за її волею. 

В цьому ж вимірі безперервності циркулюють (працюють) дані у цифрових 

форматах кодів, які від програмувальних моделей та екосистем ліцензійних пакетів 

корпоративних ІТ-брендів програмних середовищ на кшталт Оracle чи Sun дійшли 

до масованого творення безперервних процесів криптокультурних сервісів та 

діджитальних інфраструктурно- технологічних середовищних платформ.  

Тут вже є місце кількісним (числовим) та цифровим (кодованим) даним 

великих корпоративних гравців в суспільстві та державі. Очевидно, що дані сьогодні 

виросли до явища, яке можна охарактеризувати як цифровий світ. Він наразі 

залежить від людини і керується нею, однак відповіді, що буде при переході 

технологій до наступної якісної фази сингулярності та повсюдної квантовості, ми 

зараз не маємо. Ця проблематика потребує масштабного дослідження. 

 

Макаренко О.В. (ВІКНУ) 

 

Зіткнення геополітичних інтересів Туреччини і Росії в Сирії 

Довготривала громадянська війна в Сирії стала сценою зіткнення 

геополітичних інтересів різних глобальних і регіональних акторів. Особливе 

стратегічне положення країни на півночі близькосхідного регіону і на 

Східному Середземномор’ї  перетворює Сирію на потенційний плацдарм для 

зовнішніх гравців для екстраполяції сили на Близький Схід, багатий на 

вуглеводні ресурси регіон, а також один із головних світових цивілізаційних 

центрів, а також над Східним Середземномор’ям – відносно новим 

геополітичним районом, особлива роль якого являє собою своєрідний міст між 

Африкою, Європою і Близьким Сходом, а також особливого значення цьому 

регіону надають значні розвідані запаси природнього газу. 

На сучасному етапі громадянської війни в Сирії основними зовнішніми 

гравцями виступають Російська Федерація і Туреччина. Росія почала 

безпосередньо застосовувати свої збройні сили з метою підтримки режиму 

Башара Асада, представника правлячої алавітської меншості. Для Росії війна 

в Сирії стала другим збройним конфліктом після участі у збройному конфлікті 
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на Сході України, де вона має змогу здійснити обкатку своєї сучасної воєнної 

машини. Туреччина на території Сирійської Арабської Республіки послідовно 

із активним комплексним застосуванням гібридних методів війни, проксі-

формувань, створених на основі фрагментуючих факторів як сирійського 

суспільства вцілому, так і відносно сунітських угруповань і протирічь між 

ними як світоглядних, так і більш прагматичних, використанням сучасних 

засобів інформаційного впливу, високоточного озброєння та спецпідрозділів 

здійснює сталу реалізацію своєї геополітичної стратегії, яка являє собою 

поєднання пантюркізму, неоосманізму та панісламізму. Турецькі інтереси в 

регіоні суперечать інтересам Російської Федерації, в наслідок чого 

відбувається гібридне зіткнення цих країн в тому числі Сирії.  

Дана робота містить аналіз сучасних і історичних аспектів двосторонніх 

відносин Росії і Туреччини, розкриває сутність геополітичних цілей та 

концепцій, які ці країни реалізовують в особливості приймаючи участь в 

громадянській війні в Сирії, прогностичний елемент розвитку конфлікту 

відносно відносин Росії і Туреччини, та особливі висновки та значення цього 

протистояння для України. 

Мироненко І.Р.  (ВІКНУ) 

 

Громадські обєднання як засіб прихованої діяльності на території інших 

держав 

Практика застосування громадських організацій та громадянського 

сектору в цілому в інтересах військових була розпочата не з ведення 

інформаційно-психологічного протиборства, а зі звичайного добування 

інформації там, де офіційний представник держави чи певного агентства не 

міг цього зробити без загрози для власної безпеки та життя. Так різні агентства 

США мають розгалужені мережі громадських організацій та приватних 

компаній, які функціонують на території інших держав. Їх діяльність 

фінансується через підставних осіб, а також державні та «приватні» благодійні 

фонди. Наприклад, громадська організація «Гуманітарна міжнародна група» 

використовувалася пентагоном для добування інформації зсередини найбільш 

закритої держави світу, Північної Кореї.  Слід зазначити, що така практика 

офіційно засуджується на міжнародному рівні, хоча навіть ті хто її засуджує 

не цурається такого використання громадських організацій.  

Також, журналісти та науковці КНР дуже активно приділяють увагу 

питанню нецільового використання громадських організацій спецслужбами 

інших держав, особливо США. У 2019 році на сайті Global Times була 

опублікована стаття, в якій наводяться приклади використання громадських 

організацій США. Національний фонд демократії, Міжнародний 

республіканський інститут, Freedom House, Національний демократичний 

інститут з міжнародних відносин та Human Rights Watch були піддані критиці 

та додані до санкційного списку КНР через співпрацю з спецслужбами. Лі 

Хайдун, професор Інституту міжнародних відносин Університету 

закордонних справ Китаю зауважує, що ці організації фінансуються з 

державного бюджету США, і відповідно, ці громадські організації не будуть 



217 

 

кусати руки, які їх годують, а це означає, що вони працюють над 

нав'язуванням американських правил та ідеології іншим країнам та регіонам. 

Вони фінансують реформи та розвиток інших країн до тих пір доки це 

відповідає потребам та інтересам США.  

Цікавим є факт, що науковці РФ активно приділяють увагу даному 

варіанту використання громадських об’єднань, в той час як в Україні це 

питання майже не розглядається. Таким чином, можна зробити висновок, що 

громадські організації є ефективним інструментом, який використовується 

провідними державами світу для різних задач. До них можна віднести: 

добування розвідувальних даних, поширення інформаційних матеріалів, 

ведення підривної діяльності і т.д. 

 

Науменко-Дяків Д.В.(ВІКНУ) 

 

Інформаційно-психологічний вплив через сучасну індустрію 

комп’ютерних ігор 

В умовах сучасних реалій надзвичайно малий відсоток людей, хто б не 

грав у комп’ютерні ігри. Ще меншим є відсоток людей, хто навіть не чув про 

них. Проте, мало хто задавався думкою, чи може та чи інша країна проводити 

свій цільовий вплив на користувача, людину, що грає в ту чи іншу 

комп’ютерну гру.  

На сучасному етапі розвитку комп’ютерні ігри вже пробираються не 

просто до наших телефонів, планшетів, а й на пряму до нашого сприйняття 

реальності через технологію, що набуває неабиякої популярності – VR (virtual 

reality). Саме тому велику важливість становить дослідження інформаційно-

психологічного впливу ігор на гравця на етапі, коли технологія доповненої 

реальності ще не настільки розповсюджена і популярна, адже при переході до 

повноцінних VR ігор будуть керуватись, хоча б на початкових етапах, тими ж 

самими методами, що і при створення пропагандистського матеріалу в 

звичайних комп’ютерних іграх. 

 Людина йде у віртуальний світ аби відпочити чи відволіктись від 

щоденної рутини, фізичного, психологічного чи інформаційного 

перевантаження. Саме тому ігри є найкращою платформою для проведення 

інформаційно-психологічного впливу на об’єкти, адже коли людина запускає 

гру для того, аби розслабитись, вона не думає про те, що їй хочуть щось 

нав’язати чи вчинити на неї певний вплив, певні інформаційні блоки спадають 

та вона стає більш піддатливою для впливу. Крім того, певні ігри можуть 

втягувати в себе гравців не на 10, і навіть не на 30 хвилин, а на декілька годин, 

що створює надзвичайно сприятливі обставини для нав’язування людині 

певних поглядів та думок. Навіть для того, аби провести інформаційно-

психологічний вплив через книгу, необхідно докласти набагато більше зусиль, 

адже людина, скоріше за все, буде обдумувати прочитане, але ж з іграми все 

набагато простіше: пограв – отримав спектр емоцій – забув. 
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Отже, актуальність цього дослідження полягає у вивченні нової площини 

для проведення інформаційно-психологічного впливу на необмежені групи 

людей. 

 

             Огієнко Д.О. (ВІКНУ) 

 

Щодо трансформація суспільної свідомості населення україни в умовах 

гібридної агресії Російської Федерації 

Сильне патріотичне піднесення населення України з початком гібридної 

агресії РФ має тенденцію до спаду, що явно демонструється збільшенням 

електорату проросійських партій. За останніми соціальними дослідженнями 

вихідці з Партії регіонів займають 2 місце за популярність серед політичних 

сил. Їх політична реклама перестала бути завуальованою під прагнення до 

миру в Україні. Вона все більш явно закликає до «об’єднання» та 

«примирення». Таким чином, РФ веде активний вплив для трансформації 

суспільної свідомості населення України та досягає певних успіхів. Це дає 

передумови вважати, що всебічний вплив РФ на українську громадськість, 

особливо в суспільно-політичній сфері, має успіх. Інтеграція проросійських 

настроїв у вагомої частки суспільства може призвести до реваншизму 

прибічників ідей домінування московського впливу у прийнятті політичних 

рішень в Україні, що сильно суперечить курсу на євроінтеграцію та 

демократичним цінностям. 

Яким чином Росія впливає на суспільну свідомість? І як вона, своєю 

чергою, впливає на українську ідентичність і політику? Дослідження 

трансформації суспільної свідомості населення України в умовах гібридної 

агресії РФ важливе для створення нової та корегування старої стратегії 

комунікації з населенням України та вдосконалення інформаційно-

психологічного впливу на противника, протидії негативному впливу на 

суспільно-політичну сферу зі сторони  агресора. Розуміння способу 

трансформації суспільної свідомості зі сторони РФ дасть змогу протистояти 

змінам у суспільстві, що призводять до формування проросійських настроїв, 

не дивлячись на збройну агресію зі сторони противника.  

 

Олійник В.Л. (ВІКНУ) 

 

Самостійна безпекова політика Європейського союзу 

У процесі європейської інтеграції актуальною постає проблема 

визначення меж об’єднаної Європи та формування самостійної безпекової 

політики. Причиною активізації цих ідеї стала як агресивна політика РФ, так і 

розбіжності зі США. Ідея європейської оборони не лише істотно входить в 

загальноєвропейський політичний дискурс, але і набула популярності у 

населення. Так, за даними опитування “Євробарометру” 2019 року ¾ 

європейців виступають за спільну безпекову політику Європейського Союзу 

(ЄС). 

Ключовою метою діяльності ЄС щодо формування самостійної 



219 

 

безпекової політики є аналіз розвитку ідеї самостійної безпекової політики для 

пошуку ефективного шляху включення нашої держави у європейські 

структури безпеки. 

Євросоюз запустив ряд механізмів, що мають покращити складові 

безпеки та оборони.  Під патронатом Європейської ради була ініційована 

програма “Постійне структурне співробітництво” (РЕSСО) в сфері оборони. 

Першим кроком стало представлення державами-членами у вересні 2017 року 

переліку загальних зобов’язань, а саме інвестиції в оборону, розвиток 

потенціалу та оперативна готовність. Подальші кроки створювали нові 

формати безпекової співпраці та залучали нових держав-членів. У червні 2018 

року дев’ять країн ЄС підписали протокол про наміри про створення 

європейських сил швидкого реагування European Intervention Initiative (ЕІ2), 

завданнями яких було створення об’єднаного військового контингенту 

європейських країн для швидкого втручання у кризові ситуації у 

безпосередній близькості від кордонів ЄС. 

Проекти РЕSСО та ЕІ2 ставлять на меті зміцнення стратегічної автономії 

європейських країн та формування “спільної стратегічної культури”, тобто 

вироблення спільних норм, ідей та моделей поведінки учасників політики 

безпеки і оборони.  

Обережність з якою лідери європейських країн та європейські політики 

просувають тему “європейської армії” свідчить, що на даний час ще рано 

говорити про можливість та реалістичність створення власне європейської 

армії. Однак, незважаючи на такі дійсно вражаючі кроки у самостійній 

безпековій політиці вперед, визначені проекти не є на даний час 

альтернативою заміни НАТО. Важко прогнозувати наскільки співставною та 

співмірною буде нова структура до Північноатлантичного Альянсу.  

Отже, перші спроби не є марними, процес активізувався і ЄС почав хоч 

якийсь конструктивний монолог. Ряд розроблених стратегій дозволяє 

зрозуміти, що в основному успіх діяльності ЄС щодо формування самостійної 

безпекової політики залежить від напрямів та реалізації воєнно-політичної 

стратегії.  

Островський Ю. (ВІКНУ) 

 

Сучасна смислова війна між Російською Федерацією та Україною  

Розвиток технологій та поява нових видів зброї призвели до швидкої 

появи нових типів конфліктів, які є об’єктами дослідження фахівців з різних 

наукових сфер. Інформаційні війни є найбільш відомими серед населення, 

однак більшість спеціалістів сьогодні намагаються використовувати менш 

помітні технології впливу. Яскравим прикладом є смислові війни, що є 

унікальним видом протистояння у всіх трьох просторах. Спеціалісти такого 

виду конфліктів використовують високотехнологічні та непомітні методи 

впливу для встановлення контролю над людською свідомістю та 

примушенням людей до виконання поставлених цілей та завдань. Сучасною 

смисловою війною виступає конфлікт між Україною та Російською 

Федерацією.  
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Актуальність дослідження полягає в тому, що за допомогою вивчення 

особливостей смислової війни між Україною та РФ можна проводити подальші 

дослідження для ефективного протистояння системі пропаганди РФ та створення 

нових образів та смислів. Безпека України залежить від швидкості реагування 

фахівців сучасних смислових війн на виклики подібних агресій, тому смислова 

війна між Україною та РФ потребує подальшого вивчення.     

Такі вітчизняні та російські вчені, як Г. Почепцов, Д. Видрін, В. Лепехін, 

А. Дев’ятов, С. Кургінян, та зарубіжні дослідники, як Дж. Бланделл, Дж. 

Лакофф, Л. Ронфельд, впродовж тривалого часу вивчали смислові війни. 

Намагання встановити контроль над фізичним, інформаційним та віртуальним 

просторами є характерною рисою сучасних смислових війн. Головною метою 

смислових війн є не зміна думки глядача чи читача лише щодо певного явища 

чи проблеми, а трансформувати усю ціннісну картину світу аудиторії.   

Визначення головних аспектів смислової війни між Україною та РФ є 

метою дослідження. Пріоритетними завданнями є визначення теоретико-

методологічних основ смислової війни як нового типу сучасних війн, аналіз 

українсько-російської смислової війни, дослідження особливостей 

медіасупроводу ключових подій та явищ в контексті смислової війни між 

Україною та РФ.   

Аналіз смислової війни показує, що РФ не продукує нові смисли та 

образи, а використовує перевірені часом методи. РФ використовує російські 

та радянські фільми про війни або засоби маніпулятивного впливу, що несуть 

певні смисли, для мінімізації освітлення агресії РФ як незаконної. Україна на 

початку протистояння виявилась не готовою реагувати на дії Російської 

Федерації. Оборона від нападів РФ передбачала використання засобів та 

прийомів, що використовувались до війни, та розвиток якісно нових смислів.   

Для дослідження особливостей висвітлення подій українсько-

російського протистояння був використаний метод CARRDS. За допомогою 

методу виявлено, що медіа України продукували порівняно достовірну, 

актуальну, надійну, релевантну інформацію, в той час як повідомленням 

російських ЗМІ були притаманні замовність, афільованість з політичною 

елітою РФ, заангажованість та недостатня надійність джерел. 

 

к.т.н., доц. Пампуха І.В. (ВІКНУ) 

к.іст.н. Скрябін О.Л. (ВІКНУ) 

Погрецька О.В. (ВІКНУ) 

 

Ментальні війни: типи, форми проведення 

В умовах світових геополітичних трансформацій проблемами 

забезпечення безпеки України постають питання її історичної та національної 

ідентичності. У цьому контексті особливу загрозу нашій державі несуть так 

звані “ментальні війни”, як різновид інформаційно-психологічних 

протистоянь нового часу. 
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Ментальні війни за своєю суттю є психологічними і являють собою війни 

контенту, з метою зміни свідомості або психіки мас, груп і особистості. Тобто 

об’єктом впливу є цінності і установки.  

Відомо, що ментальність, як соціальний феномен, є історично мінливою, 

але зміни в ній відбуваються дуже повільно. Суб’єктом ментальності є не 

стільки окремий індивід, скільки соціум, що народжується в межах особливих 

географічних, соціальних та історичних спільнот людей (народ, нація, рід, 

сім’я, група).  

Як показує практика термін “ментальність” (менталітет) виявився 

затребуваним і зручним під час виконання державою ідеологічних і низки 

інших функцій. Дуже часто він використовується синонімічно до таких понять 

як “дух народу” і “національний характер. Очевидним є те, що всі ці категорії 

стають об’єктом впливу з боку ворожої держави. 

Американські вчені П. Лазерсфельд і Р. Мертон пропонують поділяти 

ментальні війни на два типи: перші ведуться у воєнний, а другі – у мирний час. 

Так, у мирний час війна набуває рис психологічної операції. Під час її 

проведення має здійснюватись контроль над інформаційними потоками: як 

формальними (ЗМІ, освітні структури, соціальні мережі і т. ін.), так і 

неформальними, що розповсюджуються за допомогою чуток, думок і т. ін. 

Важливу роль тут відіграє залучення лідерів думок, що роблять визначальний 

вплив на формування думки в межах своєї групи. Моделлю тут служить 

концепція багатоступеневого потоку інформації П. Лазерсфельда, за якою ідеї 

передаються від засобів масової інформації до лідерів громадської думки, а від 

них – до більш широкої аудиторії. 

Метою зовнішніх ментальних війн, обʼєктом впливу яких є населення 

нейтральних країн, постає посилення впливу країни – джерела впливу на 

населення, зокрема на політичну еліту нейтральної країни. За допомогою 

цього в подальшому досягається послаблення країни – жертви. Завданнями 

такої війни є руйнування контактів нейтральної країни з країною – жертвою 

на всіх можливих рівнях, від політичного до побутового. 

По відношенню до країни – жертви, війна ведеться, перш за все, за 

допомогою інформаційних атак в ЗМІ, з використанням інтернет-каналів і 

особистого впливу (передача інформації під час міжнародних заходів, 

форумів, конференцій), наслідком чого є формування негативної громадської 

думки, яке призведе до скорочення контактів. Це, у свою чергу стає основою 

мінімізації надходження обʼєктивної інформації, виникнення барʼєрів на 

шляху застосування інструментів “м'якої сили”, посилення економічної 

ізоляції і т. ін., що створює можливості для посилення впливу на суспільство 

країни – жертви. 

Важливо зазначити, що при впливі на населення власної країни ключовою 

метою є створення основи для прийняття політичних рішень – формування 

громадської думки та створення умов, щоб це громадська думка не піддалося 

корекції при відповідному впливі противника. 

Отже, питання національної ідентичності держави має розглядатися в 

контексті протидії сучасним інформаційно-психологічним війнам з боку країн 
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– агресорів, одним з інструментів яких є ментальна війна, що загрожує 

національним цінностям і ментальним установкам народу. 

 

Параніч О.П. (ВІКНУ) 

Халіманенко С.М. (ВІКНУ) 

 

Психологічні аспекти проведення інформаційно-психологічних 

операцій  у військових умовах: досвід АТО/ООС 

Шостий рік поспіль путінський режим Росії застосовує проти України 

новітні технології ведення інформаційної війни. При досить лояльній риториці  

керівництва путінського режиму про  необхідність вирішення конфлікту 

мирним шляхом та бажанні “допомогти” Україні (зняття санкцій з деяких 

підприємств, надання допомоги в боротьбі з COVID-19) Росія продовжує 

активно вести інформаційну війну з кібератаками та кампаніями з 

дестабілізації. 

Для адекватної протидії путінській пропагандистській машині 

необхідно консолідація зусиль в секторі безпеки України на всіх рівнях, від 

зусиль на міжнародному дипломатичному рівні до інформаційно-

психологічних, комунікаційно-контентних складових діяльності ЗСУ в зоні 

проведення АТО/ООС.  

На державному рівні, в першу чергу, необхідно визначитись з 

дефініціями. В Україні не має внутрішнього конфлікту. У нас війна і вона 

почалася з тимчасової окупації РФ української  Автономної  Республіки Крим. 

Необхідно відмовитись від дефініції “анексія”. Росія окупувавши Крим і не 

зустрівши належної відсічі своїм імперським амбіціям, окупувала частини 

Донецької і Луганської областей.  

Серед населення України немає релігійних, етнічних чи ще будь-яких 

конфліктів, є ідеологічні розбіжності. В той час, як основна частина України 

рухається в напрямку Європейського Союзу, на окупованих територіях в 

головах людей сьогодні пропагований путінським режимом “русскій мір”, 

Радянський Союз де домінувала Росія і росіяни як титульна нація. Ідеологічні 

розбіжності можна подолати з допомогою просвітницької діяльності, освіти, 

дотримання правового способу життя, добробуту та інше. 

На виконання даних завдань необхідно направити діяльність 

державного сектору безпеки. В частині інформаційно-психологічної та 

комунікаційно-контентної  діяльності ЗСУ основні зусилля необхідно 

сконцентрувати на проведенні: 

психологічних операцій, як складової військових дій; 

комунікаційно-контентному супроводженні діяльності ЗСУ та 

державних органів влади; 

державній підтримці ЗМІ прифронтових регіонів. 

Інформаційно-психологічна війна це сукупність різноманітних форм, 

методів і засобів впливу на людей з метою зміни у бажаному напрямку їх 

психологічних характеристик (поглядів, думок, ціннісних орієнтацій, 
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настроїв, мотивів, установок, стереотипів поведінки), а також групових норм, 

масових настроїв і громадської свідомості в цілому. 

На військовому рівні психологічні операції являють собою комплекс 

заходів, які проводяться у масштабах ЗС, їх видів, і є складовою частиною 

військових дій. Вони спрямовані на досягнення інформаційної переваги над 

противником.  

Психологічна операція (ПсО) – головний елемент психологічної війни. 

Її проведення передбачає використання на практиці в умовах військових дій 

складної сукупності узгоджених за метою, завданнями, регіоном, часом та 

об’єктами видів, форм, способів і прийомів інформаційно-психологічного 

впливу. 

ПсО здійснюються в рамках державної політики, їх військова і 

прикладна сторони узгоджуються і координуються з діяльністю відповідних 

державних установ. 

З досвіду проведення психологічних операцій в зоні проведення 

АТО/ООС можна сказати, що успішно боротися з дезінформацією в Інтернеті 

та протидіяти фейкам можна тільки вивчивши та проаналізувавши середовище 

деструктивної діяльність Росії. Визначення психологічних особливостей 

аудиторії є необхідною запорукою успішного психологічного впливу. 

Психологічні аспекти проведення психологічних операцій у військових 

умовах в зоні проведення ООС: 

- авторитарно-кланова форма соціального устрою; 

- перебування в оточенні пострадянських ідеологічних ідолів  (школа, 

культурна спадщина, церква); 

- перебування на стику двох етнокультур (“Донского козачества” і 

Слобожанських козаків); 

- “терпимість і невибагливість” основної верстви населення,  

шахтарів, до тяжких умов  праці і життя; 

- відсутність альтернативних досліджень історичної спадщини, 

реанімаційних  заходів щодо відтворення історичної достовірності. 

Вже сьогодні, до виходу до границь з РФ, необхідно боротися за 

свідомість та серця наших громадян на тимчасово окупованих територіях. 

Необхідно перевиховати населення окупованих територій, витіснити з їхніх 

голів “русскій мір”. Необхідно працювати з населенням для того, щоб ці 

території повноцінно увійшли в правове поле України та, найголовніше, в її 

ментальне поле. 

Пархомчук О.О.  (ВІКНУ) 

 

Військово-технічна політика Російської Федерації на сучасному 

(інформаційне супроводження) 

Торгівля озброєнням, військовою технікою і технологіями військового та 

подвійного призначення є важливим інструментом впливу у зовнішній 

політиці. Зв'язки між державами у оборонно-промисловому комплексі 

створюються за рахунок навчання, технічного обслуговування, модернізації, 

матеріально-технічного забезпечення наданого державою-продавцем. Таким 
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чином, продаж зброї передує посиленню дипломатичного та економічного 

співробітництва. 

У зв’язку з геополітичною обстановкою в Україні та світі, є доцільним 

розглянути експорт озброєнь/техніки саме Російської Федерації. Ця держава є 

безпосереднім агресором відносно України та несе небезпеку всьому 

цивілізованому світу, а аналіз експортних та виробничих можливостей 

військово-промислового комплексу (далі – ВПК) ворога є одним з 

першочергових завдань сьогодення. 

РФ – друга країна за обсягом експорту військової продукції і займає 

близько 23% усього ринку озброєнь і техніки станом на 2016 рік і поступається 

лише США з їх 32% ринку. Згідно з даними Федеральної служби з військового 

та технічного співробітництва РФ (далі – ФСВТС), у 2016 році експорт 

озброєнь, техніки, технологій та послуг військового призначення склав 5,2% 

усього російського експорту ($15 мільярдів). 

Однак, реальна вартість – значно вища за наведену, адже не всі держави 

оголошують вартість або просто факт укладення і зміст деяких угод. 

Державою, що не оголошує частину угод слід вважати і РФ і це підтверджують 

дослідження таких установ і видань, як Center For Strategic & International 

Studies, Congressional Research Service, SIPRI, Defense Intelligence Agency, 

Institut Franḉais Des Relations Internationales, NATO Association of Canada. 

На експорт РФ припадає 40% усіх систем ППО, 26% систем ракетного 

озброєння, 24% авіації військового призначення, 22% усієї броньованої 

техніки (танки, БТР, БМП, броньовані позашляховики, тощо), 23% бойових 

кораблів та субмарин, 29% двигунів для різного роду систем та техніки, 21% 

флотського озброєння, 9% радарів та сенсорів, 8% артилерійських систем та 

близько 12-13% усіх інших видів озброєння. Не варто забувати і про 

нелегальну торгівлю озброєнням та технікою у якій РФ була помічена і ці 

прецеденти неодноразово ставали приводом для ряду політичних скандалів у 

світовому інформаційному просторі. 

Неможливо розглядати експорт військової продукції РФ і нічого не 

сказати про РОСОБОРОНЭКСПОРТ. Ця організація – монополіст у питаннях 

експорту військової продукції з РФ. Існує з 2000 року і з 2007 року є дочірньою 

компанією державної корпорації РОСТЕХ, що поєднує майже всіх виробників 

продукції ВПК РФ. 

Вивчення вищевказаних питань доповіді дозволяє на основі отриманих 

даних зробити прогноз щодо змін позицій РФ на ринку у найближчі роки. 

Важливо зробити ряд висновків, що допоможуть у плануванні власних дій, та 

у подальшому спонуканні до дій своїх геополітичних союзників у питаннях 

послаблення можливостей РФ у виробництві озброєнь та перешкоджання 

діяльності РОСОБОРОНЭКСПОРТу на світовому ринку. Таким чином 

послаблюючи позиції Російської Федерації у міжнародних відносинах, та у 

власному оборонному потенціалі.  
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Первак Є. І. (ВІКНУ) 

 

Сутність феномену пропаганди як невід’ємної частини сучасних війн. 

Огляд прикладів інформаційної боротьби США 

Пропаганда та інформаційне супроводження а надалі цілі інформаційні 

війни є невід‘ємною частиною історії війн, що давало змогу змінювати хід 

протистоянь діаметрально протилежним шляхом. З розвитком людства ці 

феномени еволюціонували та під впливом глобалізації ознаменували нову еру 

ведення інформаційних операцій. Задля повного розуміння цих процесів 

необхідно розібрати приклади ведення пропагандистських кампаній у 20- 

початку 21 століття однієї  з найуспішніших країн у цій сфері – США. 

За допомогою теоретичних відомостей потрібно  розібратися,  що таке 

пропаганда, відмінності між воєнною пропагандою та пропагандою війни, 

розібратися, які є методики проведення інформаційних операцій. Розвиток 

усіх видів та підвидів пропаганди, інформаційного впливу через засоби 

масової інформацї та засоби масової комунікації припав саме на XX століття. 

І це не дивно , адже великий технологічний прогрес, “гонка озброєнь”, 

створення глобальних монополій, поява політичних, економічних та 

військових амбіції у країн світу сприяли піднесенню цих соціально-

політичних феноменів. 

Початком та певним викликом для США у сфері пропаганди можна 

назвати Першу та Другу світові війни. За цей період США мали змогу обрати 

вектор розвитку та проведення пропаганди, зробити висновки з своїх невдач 

та створити нові методи та шляхи. Незвичайним було те, що вперше США 

зіткнулися з проблемою патріотизму та національної ідентичності, внаслідок 

чого з‘явилося поняття  « Інформаційна пропаганда на своє населення».  

Наступні кампанії були проведені в Індостані та Афганістані, де уряд 

США допустив багато помилок, які безпосередньо вплинули на хід подій. По-

перше, не було враховано релігійну, культурну, географічну відмінність 

народів проти яких використовувалася пропаганда. Сполученні штати 

працювали по опрацьованому сценарію, який виявився неефективним через 

специфіку культури, виховання, традицій, вірувань, політичного та 

географічного положення взагалі. Американським фахівцям з пропаганди 

були поставлені непрості задачі зі зміни поглядів , ставлення до Заходу та 

переконань.  

Виходячи із загального положення та опираючись на сукупність усіх 

вище перечислених та згаданих фактів, можна сказати, що сучасні види та 

засоби пропаганди цілком еволюціонували з досвіду опрацьованих помилок 

США, які вони допустили в своїх кампаніях. За допомогою певного аналізу ми 

бачимо різницю між інформаційними війнами того часу та сучасності, їх 

масштабність та можемо прослідкувати зміцеення ролі пропаганди в 

сьогоденних реаліях. 
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к.і.н. Чорногор Я. (ВІКНУ) 

Пилипенко О. (ВІКНУ) 

 

Особливості інформаційних атак РФ на країни Європи 

Гібридні атаки з використанням пропаганди і фальшивих новин та взагалі 

агресивна політика РФ в інформаційній сфері проти Європи викликала 

неабияку важливість вирішення поставлених задач з урегулювання загроз 

безпеці та зазначила конкретну необхідність адекватної, правильної реакції у 

сфері інформаційної безпеки. Російська Федерація здійснює атаки не лише в 

інформаційній сфері, а й в економічній, військовій, політичній, проте за 

основу роботи було взято виключно інформаційний аспект з елементами 

військово-політичної діяльності РФ спрямованої проти країн Європи, а саме: 

Франції, Іспанії, та Великої Британії. 

Актуальність теми досить значна, зважаючи на агресивне ведення РФ 

пропаганди та інформаційних акцій, спрямованих проти європейських держав. 

Важливо відмітити, що сучасна ситуація у економічному, політичному, 

військову та політичному секторах досить неспокійна, - кожний вияв 

слабкості з боку Європи, РФ використовує з метою досягнення цілей та 

поширення своїх інтересів.  

Вивчення досвіду Російської Федерації у сфері інформаційного впливу 

проти європейських держав надасть змогу розробити підходи для України, 

щоб протистояти агресії РФ у інформаційному секторі. 

З розвитком інформаційних технологій методи ведення війни нового типу 

зазнали певних змін, що означає необхідність та актуальність вивчення 

специфіки проведення інформаційної діяльності тою чи іншою державою. 

Неодмінним фактором при визначенні характеру проведення інформаційної 

політики є національний характер держави, релігійні засади, стан економічної, 

соціальної та політичної життєдіяльності, а також намагання держави 

поширити свій вплив та сферу інтересів. 

На прикладі зафіксованих європейськими фахівцями численних фактів 

втручання Росії у перебіг виборів у Франції та Німеччині, хакерських атак на 

соціальні мережі Великобританії в ході суспільного обговорення та під час 

референдуму щодо виходу країни зі складу ЄС можна стверджувати, що 

інформаційна присутність пропагандистських структур РФ мала важливо, а 

часто навіть вирішальне значення при визначенні курсу європейської 

політики.  

Саме ж питання застосування Російською Федерацією інформаційних 

впливів на країни Європи пояснює, що РФ має за мету внесення протиріч між 

окремими країнами, а також просування власних інтересів.  

Отже, російські пропагандистські зусилля в Європі становлять неабияку 

загрозу міжнародній ситуації. Вони мають підступний та шкідливий характер. 

З часом відбувається збільшення та поширення інформаційних ресурсів РФ у 

Європі. Дане дослідження безперечно необхідне для України у зв’язку з 

ситуацією, яка склалася на даний момент. 
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Плужник Є. О. (ВІКНУ) 

 

Особливості та методи здійснення політики ТНК в глобальному вимірі 

У сучасному світі масове «вторгнення» ТНК в сферу світової політики і 

її часткова  «приватизація» створюють передумови для витіснення з цієї сфери 

традиційних акторів – націй-держав і міжурядових міжнародних організацій 

(ММО). В політичній сфері функції ТНК і ММО практично повністю 

збігаються і вони, фактично, дублюють один одного, через що можуть 

виникати різного роду колізії і конфлікти. Саме тому як національні держави, 

так і створювані ними ММО прагнуть поставити міжнародну діяльність ТНК 

під суворий контроль. У свою чергу, ТНК прагнуть вийти з-під опіки ММО й 

одержати статус самостійних, незалежних, повноправних (хоча і 

недержавних) акторів світової політики. Для досягнення цих цілей ТНК 

застосовують, в основному, непрямі методи, так як прямі методи втручання 

ТНК в діяльність державних акторів неможливі: кодекс поведінки ТНК та інші 

міжнародно-правові акти, що регулюють діяльність ТНК в сфері світової 

економіки і політики, категорично забороняють «втручання ТНК у внутрішні 

справи держав шляхом заняття політичною діяльністю в країні перебування ». 

ТНК прагнуть обійти заборону на невтручання у внутрішні справи 

суверенних держав, використовуючи непрямі методи і інструменти 

політичного впливу. Серед основних таких методів можна назвати; 

інформаційний і психологічний тиск на еліти і керівництво країн; втручання в 

систему прийняття політичних рішень суверенної держави шляхом надання 

інформаційних, аналітичних, консалтингових послуг і забезпечення, 

виконання функцій «фабрики думки» або «мозкового центру»; міжнародне 

посередництво, в тому числі в зонах міжнародних конфліктів; кредитування 

національних урядів і перших осіб держави під певні умови і гарантії та ін. Все 

це дає ТНК право політичної участі, як у внутрішніх, так і в 

зовнішньополітичних процесах в країні перебування і реалізується в 

легальному правовому полі, з дотриманням норм місцевого законодавства. До 

нелегальних форм втручання ТНК у внутрішні справи суверенних держав 

відносяться кримінальні методи, корупція, підкуп, шантаж і ін. До яких 

відноситься і нелегальне фінансування опозиційних політичних партій і рухів, 

їх лідерів. Поряд з суверенними державами, ТНК мають в розпорядженні 

власні спеціальні служби, що конкурують за своєю ефективністю і впливом з 

спецслужбами провідних західних країн, і велику мережу «агентів впливу» в 

національних урядах країн перебування і базування.   

Таким чином, можна стверджувати, що у сучасних ТНК існують  

можливості та арсенал відповідних інструментів для політичного втручання у 

внутрішні справи країн і для впливу на їх зовнішню політику, незважаючи на 

заборони міжнародним правом. Дослідження інструментарію ТНК допоможе 

визначити напрями політичного впливу, що допоможе Україні краще 

протистояти втручанню в сферу політики та економіки. 
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к.т.н., доц. Пампуха І.В. (ВІКНУ) 

к.і.н. Скрябін О.Л. (ВІКНУ) 

Погрецька О.В. (ВІКНУ) 

 

Поведінкова війна, як різновид сучасної інформаційної війни 

Інформаційні війни в даний час активно досліджуються і класифікуються 

з точки зору різних наук. Проте і досі не вистачає досліджень з позиції 

психології, хоча вплив в процесі цих війн ведеться переважно із застосуванням 

психологічних методів. Це робить необхідним детальне вивчення 

інструментарію противника з метою моделювання подальших подій і явищ та 

створення адекватної системи протидії. 

Низкою фахівців даної проблематики виділяється три типи 

інформаційних війн: ментальні, кібервійни і поведінкові. Останні, засновані 

на технологіях маніпуляції алгоритмами поведінки, звичками, стереотипами 

діяльності, що вкладені в нас соціумом. Можливості поведінкових війн 

пов’язані з інструментарієм, який розробляється на стику когнітивних 

розрахунків, “великих даних” та міждисциплінарного комплексу 

поведінкових наук. Відомо, що поведінка переважно залежить не лише від 

наших уявлень, цінностей, переконань, а в багатьох своїх компонентах 

базується на стереотипах, звичках, поведінкових патернах (шаблонах 

поведінкових реакцій), а також формується під впливом формальних і 

неформальних інститутів.  

В серцевині поведінкових війн лежить маніпулювання алгоритмами 

поведінки, звичками, стереотипами діяльності, що вкладені в нас соціумом, 

власною біографією і культурним середовищем. Образно кажучи, 

інструментарій поведінкових війн полягає в тому, щоб відокремити звичку від 

діяльності, яка формує ситуації і використати поведінкові патерни для 

досягнення інших цілей. Засобом поведінкової війни служить поведінкова 

зброя, в основі якої лежить технологія, що отримала назву “Надж” (від англ. 

Nudge – “підштовхування”). Суть її проста − використовуючи звички і 

стереотипи, за допомогою створення певних ситуацій, можна підштовхнути 

групу людей до прийняття певних рішень і здійснення на їх основі необхідних 

дій. По суті, мова йде про нову технологію програмування і зовнішнього 

управління людською поведінкою. 

На практиці це може діяти наступним чином. Держава–агресор методом 

інформаційних вкидань і провокаційних дій активізує агресивну поведінку і 

реакцію в масах держави–жертви. Інформація, посилена впливом сильних 

емоцій, набуває поширення і використовується для підвищення градуса 

“мобілізаційного обурення”. Поступово запускається процес протистояння 

народних мас з владними структурами, який закінчується непередбаченим 

результатом. Проте, будь-який результат послаблює позиції країни–жертви по 

відношенню до джерела інформаційного впливу. 

Слід відмітити, що тема “поведінкових” війн, їх сутності, змісту і 

практичних методів реалізації в значній мірі є табуйованою і фактично не 

афішується в інформаційному просторі. З іншого боку вона покрита потужним 
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інформаційним шумом ЗМІ, що використовують її або як чергову 

конспірологічну “страшилку”, або доводять технологічну неможливість 

ведення такого типу війн. 

Російські дослідники, розкриваючи дану проблематику, активно 

вказують на західне походження поведінкової війни, наводячи приклади 

теоретичних розробок у цій галузі США і Великобританії, та їх практичного 

застосування у вигляді так званих “кольорових революцій”. З іншого боку 

Україна в повній мірі вже випробувала на собі застосування різноманітних 

форм цієї війни з боку “східного сусіда”. Події, які наш народ переживає з 2014 

року, вже стали наслідком багаторічного впливу на його поведінку. Як показує 

історія останніх років, вплив цей виявився згубним для низки наших регіонів.  

Отже, технологія поведінкової війни характеризується великим 

руйнівним потенціалом і ще не до кінця зрозумілими наслідками для 

суспільства країни-жертви. Тому актуальнішим завданням нашого часу є 

підготовка населення та сектору безпеки і оборони держави до протистояння 

подібного роду невійськовим загрозам, перш за все в гуманітарній сфері. 

 

Попазогло А.С. (ВІКНУ) 

 

Інформаційна безпека – її важливість і способи її забезпечення в 

Україні 

Інформаційна безпека забезпечується проведенням єдиної державної 

політики національної безпеки в інформаційній сфері, системою заходів 

економічного, політичного й організаційного характеру, які є адекватними 

загрозам та небезпекам національним інтересам особи, суспільства та держави 

в інформаційній сфері, а також можливостям держави по здійсненню 

управління ними. Система забезпечення інформаційної безпеки є 

інструментом реалізації державної політики інформаційної безпеки, а відтак і 

похідним, і детермінованим напрямами державної інформаційної політики. 

Відсутність системи забезпечення інформаційної безпеки унеможливлює 

надійне забезпечення не лише інформаційної, а й національної безпеки. 

Головне призначення цієї системи полягає у досягненні цілей національної 

безпеки в інформаційній сфері, а отже основною функцією даної системи є 

забезпечення збалансованого існування інтересів особи, суспільства і держави 

в інформаційній сфері. 

Способами її забезпечення і поліпшення в Україні є:  

-захист інформаційного простору України від негативного зовнішнього 

впливу через: забезпечення захищеності вітчизняних інформаційних систем 

(насамперед, інформаційно-аналітичних систем органів державної влади та 

місцевого самоврядування, автоматизованих систем управління військових 

формувань) від несанкціонованого доступу; недопущення витоку таємної, 

конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом; протидію 

інформаційній експансії з боку інших держав; подолання технічної та 

технологічної залежності вітчизняної інформаційної інфраструктури від 

зарубіжних виробників; 
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- якісне інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів 

державної влади та військового управління через: забезпечення відкритості 

органів державної влади (в т. ч. силових структур), громадського контролю за 

їх діяльністю; активне залучення інтелектуального потенціалу наукових 

установ, неурядових аналітичних центрів, громадських організацій; 

автоматизацію процесів збору, аналізу та використання інформації; створення 

системи інформаційних мереж, сполучених баз даних центральних і місцевих 

органів державної влади та місцевого самоврядування; впровадження систем 

електронного документообігу; створення мережі ситуаційних центрів для 

оперативного інформаційно-аналітичного забезпечення керівництва держави 

в надзвичайних (нештатних) ситуаціях; 

- перетворення виробництва інформаційної продукції та послуг на 

потужний чинник економічного зростання України через: забезпечення 

пріоритетного розвитку вітчизняного виробництва інформаційних технологій 

та комп'ютерних систем; усунення монополізму та інших перешкод 

становленню ринкових відносин в інформаційній сфері; державну підтримку, 

в т.ч. пільгове оподаткування суб'єктів господарювання, які виробляють та/або 

впроваджують новітні інформаційні технології; зосередження зусиль на 

загальній комп'ютеризації; підвищення комп'ютерної грамотності населення; 

- збільшення обсягів та підвищення рівня підготовки фахівців у цій 

галузі, створення гідних умов для їх працевлаштування в Україні; - інтеграція 

України до світового інформаційного простору через: гармонізацію 

законодавства України в інформаційній сфері з нормами міжнародного права; 

адаптацію вітчизняної системи стандартів до світових аналогів; підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних ЗМІ, поширення їх діяльності на 

зарубіжні країни; створення іномовних інформаційних ресурсів про 

економічний, науковий, освітній, культурний, туристичний потенціал 

України; модернізацію систем зв'язку; інтенсивний розвиток вітчизняного 

сегменту мережі Інтернет; 

- збереження власної культурної ідентичності за умов посилення 

процесів глобалізації через: розвиток внутрішніх джерел поповнення 

інформаційних ресурсів (освіти, науки, культури); захист від інформаційно-

культурної експансії з боку інших держав; накопичення україномовних 

інформаційних ресурсів; забезпечення користувачів комп'ютерної техніки 

мовно адаптованими програмними продуктами. 

 

Пусан М.Ю (ВІКНУ) 

 

Маніпулювання за допомогою мобільних додатків 

Розробка мобільних додатків спеціального призначення для реалізації 

поставлених цілей із технологіями маніпулятивного впливу, де основа лягає у 

застосуванні інформаційно-психологічного впливу, останнім часом зростає, 

особливо з тим, який попитом мають мобільні додатки серед користувачів 

мобільних пристроїв, час щоденного проведений за ними, їхньої 

функціональності та всебічності, а також ефективності їхнього сприймання 
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свідомістю людини. Останні дослідження, на прикладі японської компанії 

«Trend Micro» (що є розробником програмного забезпечення для 

кібербезпеки) показують, що у період з 2015 по 2019 рік все більше учасників 

кібершпіонажу переходять на мобільні платформи, використовуючи їх у своїх 

спеціальних операціях. У яких було дійдено до висновків, що за чотири роки 

кількість кампаній мобільного кібершпіонажу (особливо за допомогою 

мобільних додатків спеціального направленого застосування) збільшилася на 

1400% і поширилося на кілька платформ, операційних систем та країн.  

Різносторонність мобільних додатків, для спеціального призначення, 

може полягати не лише у вигляді звичайних додатків, а також у вигляді 

мобільних ігор. Дослідження показують, що у 2019 році користувачі з 

більшою мірою витратились на завантаження ігор та покупки в додатках, ніж 

за попередні роки.  

Згідно з цими аналізами можна зазначити, що мобільні додатки 

спеціального призначення нині все більше набирають своєї могутності як нова 

ефективна платформа для ведення інформаційно-маніпулятивного впливу, яка 

тільки  надалі буде ще більше розвиватись. Саме завдяки таким мобільним 

додаткам, що  розробляються частини ІПсО різними країна світу, дає 

можливість виходу на новий рівень ведення своєї маніпулятивної діяльності. 

Інтерес яких полягає в отримані успішного ефективного результату, особливо 

у час, коли ведуться пошуки нових інноваційних платформ для найбільш 

результативного та швидкоплинного ведення пропагандичної діяльності. 

Розбираючи та аналізуючи мобільні додатки спеціального призначення, у яких 

основна увага була приділена застосуванню технологій маніпулятивного 

впливу, були виявлено ряд особливостей їхньої функціональності. Саме тому 

мобільні додатки спеціального призначення варто зобразити у вигляди певної 

класифікації для їх детального розбору.   

 

  Римський І.І.( ВІКНУ) 

 

Сучасні маркетингові кампанії в контексті здійснення 

інформаційно-психологічного впливу  

На сьогоднішній день, маркетинг займається активним повсякденним 

здійсненням зміни поведінки цільових авдиторій по всьому світу. Метою 

даного дослідження є аналіз розвитку маркетингових кампаній на рівнях від 

локального до глобального, з подальшою екстраполяцією результатів на 

поточний підхід до інформаційно-психологічного впливу вцілому. 

За час розвитку маркетингу як науки, фахівці даної галузі створили 

власний набір технік та підходів, що ефективно впливають на «таргетного» 

покупця певного товару. Бурхлива інформатизація суспільства та неспинні 

глобалізаційні процеси надали нові можливості для зміни модуса поведінки як 

окремо взятої особи, так і цілої цільової групи. Тобто, відбувається зміна 

інформаційного поля, що позначається на  фрагментації  каналів  інформації і 

впливає на нерівномірність розподілу інформаційного навантаження: поява 
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такого явища як Інтернет-маркетинг, активне застосування соцмереж, при 

поступовій відмові від застарілих способів донесення необхідної інформації. 

Змога в ході проведення маркетингової кампанії застосувати штучний 

контроль ринку чи необхідного його сегменту, дає можливість 

використовувати методи психологічно впливу, а саме «грати» на людському 

бажанні отримати найкраще чи спонукати поборотися за унікальний продукт, 

що виходить лише в обмеженій кількості, також стандартним прийомом є  

маніпулювання категоріями ціна/якість у поєднанні із акційними 

пропозиціями чи знижками. Важливим аспектом, також, було і є створення 

бренду–візуального стійкого образу, що в подальшому має асоціюватись із 

обранням найкращого товару чи підміною поняття «власний досвід/довіра». 

Таким чином, інструментарій маркетингових кампаній являє собою 

високоефективний синтез використання інформаційних технологій у 

поєднанні з  основами психології мас та індивіда. Подальший аналіз від 

початку розвитку науки і до сучасних реалій дасть змогу визначити нові 

тенденції та підходи щодо зміни поведінки людини як об’єкта впливу, а 

також– можливість інтеграції ключових елементів кампаній у військову сферу 

здійснення ПсО. 

Савенко Т. (НАСОА) 

Мінаєв А. (ВІКНУ) 

 

Мовне навчання китайських слухачів крізь призму комунікативної 

методики 

Звертаючи увагу на професійно-диференційоване навчання російської 

мови (РМ) військових слухачів - офіцерів Народно-визвольної армії Китаю 

(НВАК, КНР) у рамках післядипломної системи підвищення кваліфікації у 

Військовому інституті КНУ ім. Тараса Шевченка з метою подальшого 

навчання на освітньому рівні “магістр” за спеціалізацією “Міжнародні 

відносини у воєнній сфері” слід відзначити особливості цього специфічного 

типу навчання, який  проявляється у декількох аспектах:  

- у виділенні предмету “Російська мова як іноземна (за професійним 

спрямуванням)” значного місця в загальній системі та програмі навчання;  

- у короткостроковому характері курсу (1 рік); 

- у суттєвих відмінностях комунікативних потреб у цільових установках 

слухачів у порівнянні з іншими типами навчання слухачів різних галузей 

науки та виробництва.  

Ефективність моделювання навчання визнчається комунікативною 

природою системи вивчання російської мови, яка передбачає:  

- виявлення функцій російської мови у професійній діяльності окремих 

категорій старших офіцерів НВАК;  

- виявлення та уточнення комунікативних детермінантів навчання, 

тобто ситуацій спілкування, потреб, функцій і тем; 

- виділення базисного текстового матеріалу та встановлення одиниць 

навчання; 

- опис відібраного матеріалу в лінгводидактичних цілях. 
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Функції російської мови наразі проявляються для здійснення ділових 

контактів офіцерів командувань, штабів, військових навчальних закладів 

НВАК та відповідних структур збройних сил пострадянських країн у якості 

однієї з робочих мов ООН та СНД у сфері міжнаціонального спілкування, 

проведення заходів міжнародного співробітництва у воєнній сфері, 

включаючи спільні військові навчання. Ефективність процесів взаємодії 

значною мірою залежить від комунікативної компетенції офіцерів- учасників 

спілкування, від їхньої здатності та готовності чітко і точно повідомляти 

необхідну інформацію, від їхньої здібності активно та доцільно 

використовувати мовні знання і мовленнєві навички при сприйнятті та 

складанні типових для цієї сфери спілкування текстів - мовленнєвих творів - 

документального характеру та ділового призначення. При цьому мовленнєва 

діяльність проходить як прийом (аудиювання чи читання) і передача (усна чи 

письмова) спеціалізованої наукової інформації у вигляді таких жанрових типів 

документів як тактичне завдання, доповідь, пропозиції та плани. Ці жанрові 

типи та їхні різновиди відрізняються предметно-тематичною обмеженістю, 

логіко-змістовою стереотипністю та формально-мовною стандартизованістю. 

У  будь-якій сфері військово-ділових контактів у розпорядженні є 

набори текстів – стереотипи та стандарти спілкування, зміст, композиційна 

побудова та мовна форма яких дозволяє здійснювати чіткий обмін 

інформацією. Визначення типових текстів, їхній лінгво-дидактичний опис і 

реалізація становлять основу вивчання російської мови військовими 

слухачами як засобу використання мовних знань та мовленнєвих навичок для 

вирішення практичних завдань ділового спілкування. 

 

Савченко О.П. (ВІКНУ) 

 

Роль НАТО в Російсько-українській інформаційній війні 

 На сьогодні, інформація є глобальним ресурсом, який виступає 

інструментом збільшення ефективності управління у всіх сферах життя. Саме 

тому, сучасні війни відбуваються, в першу чергу, на інформаційному полі, а 

найціннішим ресурсом таких війн є інформація. Для інформаційних війн 

характерним є використання засобів масової інформації, як одного з основних 

інструментів ведення інформаційного протистояння, першочерговим 

завданням якого є керування масами. Головна мета усіх інформаційних війн – 

максимальне послаблення моральних та матеріальних сил противника. Однак, 

не дивлячись на використання такого роду безкровної зброї, руйнування, яких 

завдають інформаційні війни, бувають однакові, а часом перевищують 

наслідки збройних конфліктів.  

Активізація російсько-української інформаційної війни відбулась з 

початком російської збройної агресії проти України. Таким чином, Російська 

Федерація прагнула посилити вплив на Україну шляхом гібридної війни, яка 

була направлена на послаблення центральної влади, посилення 

сепаратистських рухів та введення населення тимчасово окупованих 

територій України в оману. Також ведення інтенсивної російської пропаганди 
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відбувалось на міжнародному рівні через використання засобів масової 

інформації, що розповсюджували наративи військово-політичного 

керівництва Російської Федерації різними мовами з метою переконання 

міжнародної спільноти у правоті та бездоганності своїх дій.  

Під час збройної агресії Російської Федерації проти України, НАТО не 

здійснив безпосереднього військового втручання тому, що Україна не є 

членом Північноатлантичного альянсу, і таким чином вона не входить у його 

безпекову систему. Проте НАТО відіграє значну роль в російсько-українській 

інформаційній війні надаючи Україні невійськову допомогу у вигляді 

політичної підтримки країн Північноатлантичного альянсу та активній участі 

у реформуванні України в сфері безпеки та оборони, протидії надзвичайним 

ситуаціям тощо. 

Актуальність дослідження обумовлена тим, що за допомогою вивчення 

особливостей російсько-української інформаційної війни можна визначити 

основні чинники інформаційного впливу Російської Федерації на Україну, і 

таким чином знайти найбільш ефективні методи протидії, використовуючи 

досвід країн НАТО  та їх підтримку. 

Сапожинська С.С. (ВІКНУ) 

 

Спеціальні інформаційні операції Російської Федерації проти України 

(2014-2020 р.) 

На сьогоднішній день, таке питання як інформаційна боротьба, 

інформаційне протистояння, вийшло абсолютно на новий рівень. Інформація 

знаходиться у всіх сверах людського життя, особливо воно торкається 

бойових дій. 

Питання інформаційних операцій є основним із підготовчих етапів 

перед будь-якими діями. Наприклад, перед вивченням кордонів держав, 

вивченням діяльності військових підрозділів, документів, задля того, щоб 

мати змогу впливати тобто здійснювати інформаційні операції. Особливу 

увагу приділено проблемним питанням інформаційних впливів зі сторони 

Російської Федерації проти України. 

Окремо, ще потрібно розглянути інформаційно-психологічний вплив, 

який є ядром інформаційних операцій. Інформаційні операції включають в 

себе багато різних підпунктів, або сфер, такі як дезінформація, маніпуляція, 

інформаційні атаки, інформаційно-психологічні операції. Все це є одним із 

основних пунктів інформаційних операцій. 

Україна, на сьогоднішній день, є прикладом наскільки інформаційна 

атака являється потужною зброєю. Під час інформаційної атаки, мас-медіа 

грає велику роль, мас-медіа є однією із основних (авторів) котрі формують 

думку людей, про те що відбувається, що було, чи що буде в майбутньому.  

Завдяки інформаційним операціям, можна маніпулювати думками 

аудиторії , направляти аудиторію на ту реакцію, на ті дії, які потрібні для 

країни агресора, чи просто для влади, тому що це буде відігравати велику роль 

в перебігу подій. 
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Зараз, боротьба України за власну незалежність- це в якомусь сенсі і є 

інформаційна боротьба, ведеться інформаційна війна, проходить вплив на 

свідомість суспільства що українців, так і на громадян Росії.  

Спеціальні інформаційні операції впливають на формування світогляду, 

на формування сприйняття світу.  І ми повинні вжити всі можливі заходи для 

захисту нашої держави. 

Сич С. В. (ВІКНУ) 

 

Дослідження поняття «м’якої сили» та її складників 

Термін «м'яка сила» (англійською мовою Soft power) вперше вжив 

професор Гарвардського університету Джозеф Най у своїй книзі 1990 року 

«Зобов’язанні перемагати: Зміна характеру американської влади» 

(англійською мовою «Bound to Lead: The Changing Nature of American Power»). 

Згодом він розвинув дане поняття в своїй книзі 2004 року «М’яка сила: Засоби 

досягнення  успіху у світовій політиці» (англійською мовою «Soft Power: The 

Means to Success in World Politics») і статті « М'яка сила і американо-

європейські відносини». 

Однією з попередниць концепції «м'якої сили» була концепція 

«культурно-ідеологічної гегемонії», яка була розроблена італійським 

філософом Антоніо Ґрамші в 1930-х роках в «Тюремних зошитах». Вона 

отримала широке поширення в колах західноєвропейського і американських 

неоконсерваторів. 

Ідея використовувати «м'яку силу» для встановлення влади виникала ще 

в давньокитайських філософах. Прикладом може слугувати Лао-Цзи, що жив 

в VII столітті до н. е.. Йому належить вислів: «У світі немає предмета, Який 

був би слабший і ніжніше води, але вона може зруйнувати найтвердіший 

предмет». 

Джозеф Най у своїй останній книзі «Майбутнє влади »прямо стверджує, 

що «м'яка сила » є швидше дескриптивною, ніж нормативною концепцією. 

Він, як основоположник цієї ідеї, початково встановив три основних 

джерела м’якої сили, які згодом він розвиває як концепції. Цими джерелами 

виступають політичні цінності, культура та зовнішня політика. В свою чергу, 

вони поділяються на меньші джерела, що мають різноманітну багатогранність. 

 

к.і.н. Скрябін О.Л. (ВІКНУ) 

 

Використання культурних показників в інтересах моделювання подій в 

інформаційно-психологічних протистояннях 

В серцевині інформаційно-психологічних війн закладено 

маніпулювання алгоритмами поведінки, звичками, стереотипами діяльності, 

що формує в нас соціум і культурне середовище. Для моделювання подальших 

подій і процесів актуальною стає проблематика дослідження культурних 

показників народів, на які спрямовується інформаційно-психологічний вплив. 

Слід зазначити, що значних результатів в узагальненні і вимірі 

показників, що визначають культурні характеристики народів вдалося досягти 
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засновнику порівняльних міжкультурних досліджень Г. Хофстеде. За його 

теорією, людська поведінка є програмованою, і її можна передбачити, якщо 

відома її “ментальна програма”. Частина цієї “програми” є однаковою для всіх 

людей – це біологічна складова, що закладена природою. Наступна 

специфічна частина і є культурою. Вона формує однакові для всіх 

переконання, відносини і навички. Культура складається з цінностей, деякого 

нематеріального об’єкта, який визначає дії групи. Це нагадує своєрідний 

статут для членів суспільства. 

Досліджуючи “ментальні програми”, автор і його послідовники виявили 

і здійснили розрахунок шести основних етнометрічних показників. Коротко 

охарактеризуємо їх. 

1. Дистанція влади. Цей параметр пов’язаний зі ступенем, з яким 

суспільство очікує і приймає нерівномірний розподіл влади між його членами. 

2. Індивідуалізм – показник залежності індивідів однієї культури, один 

від одного. Відповідно до цього критерію розрізняються індивідуалістські і 

колективістські суспільства.  

3. Мужність. Це традиційні гендерні відмінності між чоловіком і 

жінкою, які певна культура транслює в відмінності соціальних ролей або 

стану. 

4. Уникнення невизначеності – характеризує готовність суспільства 

відчувати почуття тривоги або страху, що викликані станом невизначеності. 

5. Довгострокова орієнтація – передбачає, що суспільство може 

віддавати перевагу поточним і минулим подіям, або зосередиться на 

майбутньому. 

6. Стриманість. Критерій характеризує наскільки вільно суспільство 

дозволяє своїм членам отримувати задоволення від розваг. 

Треба сказати, що нескладні математичні підрахунки даної методики 

дають можливість прорахувати і порівняти національну ментальність якоїсь 

однієї країни з аналогічним показником інших країн. У результаті 

визначається близькість або віддаленість моделей культури різних держав. 

Положення Концепції Г. Хостеде, засновані на знанні культурних 

показників різних народів вже кілька десятиріч активно застосовуються в 

різних галузях виробництва західних країн. На нашу думку, ці положення 

можуть зайняти гідне місце в практиці моделювання різних загроз нашій 

державі з боку ймовірного супротивника, прогнозування військово-політичної 

обстановки в прикордонних регіонах, оцінки своїх можливостей в майбутніх 

інформаційно-психологічних протистояннях. 

Солошенко Д.В. (ВІКНУ) 

 

Досвід проведення інформаційно-психологічних операцій під час 

збройних конфліктах на Близькому Сході 

Під час збройних конфліктів на Близькому Сході було застосовано 

безліч технологій інформаційно-психологічно впливу, які використовувались 

під час проведення окремих інформаційно-психологічних операцій та 

інформаційно-психологічних акцій. 
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Операції, які були проведені під час збройних конфліктів на Близькому 

Сході, можна привести, як приклад вдалого застосування технологій 

психологічного впливу, які застосовувалися не тільки, на території Близького 

Сходу задля забезпечення переваги власних збройних сил, але й на всю світову 

спільноту та на власне населення з метою підтримки військових дій. З цього 

випливає, що на даний момент інформаційно-психологічні операції, що були 

проведені на території країн Близького Сходу, можна використовувати як 

навчальний посібник комплексного та всеохоплюючого інформаційно-

психологічного впливу, який був досягнутий завдяки відповідним 

технологіям. Але, нажаль, на вітчизняних ресурсах маємо недостатню 

кількість інформації щодо застосування технологій психологічного впливу 

при проведенні інформаційно-психологічних операцій, майже немає даних 

про ефективність, а також аналізу технологій психологічного впливу. З цього 

випливає, що є сенс для дослідження цієї теми. А також враховуючи 

обстановку, яка склалася на Близькому Сході, не виключено загострення 

ситуації. У цьому випадку досвід інформаційно-психологічних операцій 

проведених раніше буде корисним, беручи до увагу специфіку регіону, 

культурні та релігійні особливості населення. 

Отже, досвід отриманий під час конфліктів на Близькому Сході можна 

використовувати в інтересах вітчизняних сил інформаційно-психологічної 

боротьби для збільшення їх ефективності в сучасних умовах конфлікту на 

Сході України. 

 Cолошенко Н.В.   (НУОУ імені І. Черняховського) 

 

Стресостійкість військовослужбовців – учасників  

Операції Об’єднаних Сил 

 Україна упродовж семи років перебуває у стані війни. Це призвело до 

величезних людських втрат, порушення життєдіяльності людей. Війна в 

Україні активізувала проблему посттравматичного стресового розладу (далі 

ПТСР). Сановище українських ветеранів-афганців та «афганський синдром» 

було  частково досліджено під час «холодної війни». Проблема ветеранів ООС 

потребує нині ретельного наукового дослідження. Військовий конфлікт досі у 

розпалі. Потрібне прийняття розумного рішення та припинення війни 

найближчим часом. Щотижня збільшується кількість нових жертв з обох 

сторін. 

 Таким чином, вплив небезпечної ситуації неминуче викликає у людини 

психічне напруження. Стрес може впливати на психіку як мобілізуюче так і 

гнітюче. Характер цього впливу залежить від мотивації, індивідуальної 

психологічної стійкості, бойового досвіду військовослужбовців.  

 Стійкість до стресу є вижлимим чинником для збереження нормальної 

життєдіяльності. Важливо зазначити, що тільки тоді, коли людина буде 

спеціально підготовленою, вона може буде взмозі витримати вплив бойових 

факторів на психіку. 

 Сучасний стан Збройних Сил України характерізується переломним 

моментом свого розвитку. Вперше з моменту здобуття Незалежності, за умов 
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збройної агресії з боку Російської Федерації питання обороноздатності 

України стало пріоритетним [2, с.105]. 
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Старокінь В.В. (НУОУ і. Івана Черняховського) 

 

Пропаганда як різновід зброї масового ураження 

Російська інформаційна війна проти України продемонструвала, що 

пропаганда може бути різновидом зброї масового ураження, яка атакує 

людську психіку, позбавляючи мільйони здатності до об’єктивного і 

критичного мислення. 

При конструюванні образа ворога за допомогою російських ЗМІ 

використовувалося декілька прийомів. 

По-перше, було застосовано геніальний винахід. Це переклад конфлікту 

на мову Великої Вітчизняної війни. Цільовій аудиторії, тобто споживачам 

медіа-продукту, навіювали думку, що насправді в Україні відбувається не 

революція з антиурядовими виступами та спробами змінити владу, а  це 

“фашистська хунта” відправляє на схід “каральні загони”. І людина, 

зіткнувшись з цією лексикою, вже не могла відсторонено дивитися на події, 

вона опинялася всередині історії священної війни, в якій вже на лексичному 

рівні зрозуміло, де добро, де зло. Вона потрапляла в підручник історії, в главу, 

де “наші” б’ються з фашистами.  

По-друге – була проведена дегуманізація супротивника. Щоб почати 

воювати, в даному випадку з Україною, РФ потрібно було спочатку умовити 

себе, що по той бік взагалі не люди, що це “укри”, “укропи”, “бандерівці”. Що 

української нації не існує, української держави не існує, це все вигадка ворогів 

Росії, які це 200 років тому придумали, щоб відібрати в неї територію.  

Наступний прийом конструювання образу − ворог представляється як 

щось слабке і сміховинне і одночасно − як жахливе, підступне і надсильне. Хто 

такі “укри”? Якісь безглузді люди − скачуть, співають нецензурні пісні про 

Путіна, при цьому нічого не вміють, економіка валиться, біжать на Захід, де їх 

зроблять рабами. І взагалі українці − це якась антропологічна нісенітниця. 

Ще один важливий метод російських ЗМІ в цій війні − інтерпретація. 

Зрозуміло, що якщо ти хочеш когось у чомусь переконати, ти повинен не 

просто повідомляти факти − а краще взагалі їх не повідомляти, − а відразу 

коментувати. Через це на телеканалах і радіостанціях був і залишається такий 

бум політологів та експертів, у яких обов'язково на будь-яку подію, що 

відбувається в цьому конфлікті, є відповідь − це злочин української влади, 

Україна котиться під укіс, знову ж фашисти, карателі і так далі .  
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Таким чином, країна-агресор задля досягнення своєї мети активно 

застосовувала технології медіа-впливу, що дозволяло натискати на больові 

точки суспільної свідомості, збуджуючи такі почуття як страх, гнів, обурення 

та ненависть. Ці методи використовуються і сьогодні. Та не лише тими, хто 

займається пропагандою, маніпуляцією та чорним піаром. Ці прийоми 

поступово стають невід’ємною частиною журналістського інструментарію та 

усіх активних користувачів мережі Інтернет. 

 

Степанишин Р.Д. (ВІКНУ) 

 

Вплив інформаційних технологій на еволюцію сучасних концепцій 

ведення війн в провідних країнах світу 

Сучасні концепції ведення війн, які є відображенням розвитку воєнної 

теорії, тісно пов’язані зі змінами характеру ведення війн, обумовленими 

стрімким розвитком інформаційних технологій та переходу людства до 

постіндустріального розвитку. На думку більшості експертів провідних країн 

світу, без врахування мінливості форми сучасної війни, впливу на неї 

результатів останніх наукових досліджень, а також глобальних світових 

процесів, неможливо побудувати логічну систему знань про війну і 

національну оборону. В результаті воєнні стратегії і доктрини, які 

розробляються на застарілих принципах і поглядах, знижують бойовий 

потенціал сил безпеки і оборони та призводять до значних економічних втрат, 

пов’язаних з підготовкою до “минулої війни”. 

На сьогодні в провідних країнах світу приділяється значна увага 

перегляду керівних принципів ведення війни з метою їх максимального 

наближення до сучасних реалій збройної боротьби. Нинішні погляди 

характеризуються визначенням інформації як основного засобу ведення 

бойових дій, а інформаційного простору як вирішальної області ведення війни. 

Виходячи з цього, вирішальними факторами досягнення успіху воєнної 

кампанії є забезпечення інформаційної переваги над противником, знищення 

(або нейтралізація) його інформаційних систем, можливість швидкої 

інтеграції і обробки великих масивів даних (у тому числі із застосуванням 

технологій штучного інтелекту), а також узгодженим використанням в 

інтересах ведення бойових дій систем розвідки, електромагнітних, космічних 

та кіберзасобів. На думку зарубіжних воєнних експертів, втілення в життя 

інноваційних воєнних концепцій і поєднання нових можливостей з існуючими 

поглядами на ведення операцій в умовах мережецентричної війни значно 

підвищують бойовий потенціал збройних сил, незважаючи на можливу 

відсутність у них досвіду ведення масштабних бойових дій. 

Таким чином, аналіз сучасних поглядів провідних країн світу на ведення 

збройної боротьби показує тенденцію до її все більшого зміщення в 

інформаційну сферу. Фактично відбувається подальше звуження простору 

ведення класичних бойових дій з одночасних розширенням простору ведення 

війни в цілому, а також поступовим переходом до конфронтації 

інформаційних систем.  
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Струнін Д.С. (ВІКНУ) 

 

Інформаційно-психологічний вплив РФ проти інтеграції України в 

НАТО 

Після набуття незалежності Україна опинилася на роздоріжжі власної 

ідентичності між євроатлантичним світом та так званим союзом 

пострадянських держав, вплив якого так чи інакше диктувався 

внутрішньополітичними бажаннями РФ відновити колишній порядок в 

регіоні. Відтак, керуючись власними геополітичними ідеями «російського 

миру» головною метою РФ стало гальмування або цілковите припинення 

євроатлантичного курсу України. Якщо на початку 90-х років дана стратегія 

характеризувалася лише традиційними методами пропаганди або маніпуляції, 

то із появою Інтернету, розвитком цифрових технологій, і появою нових видів 

комунікації - вона набула більш гібридного та деструктивного характеру. Так, 

ідеологічна війна перейшла із фізичного простору в інформаційний.   

Відтак, завдяки чітко спланованій інформаційній кампанії та кожному 

повідомленню у новому інформаційному світі, РФ вдалося змінити ставлення 

українців до членства в Альянсі. До того ж, зробити цей показник негативно-

динамічним. Таким чином, протягом десятків років РФ докладала максимум 

зусиль, аби зберегти Україну під власним контролем через умисне 

дискредитування базових євроатлантичних цінностей та позиціювання 

Альянсу, як противника. Подекуди, інформаційні повідомлення передавали не 

тільки свідомо-некоректний зміст, але були емоційно-забарвленими, для 

поширення панічних настроїв та недовіри до НАТО серед різних груп 

населення українців, що у свою чергу, є показником стратегічно спланованої 

інформаційно-психологічної операції.  

Як результат, комплекс заходів РФ, який проводився  у рамках загальної 

інформаційно-психологічної операції, призвів до скорочення військової 

могутності, фактичного знищення збройних сил, відкритої агресії РФ проти 

України на сході нашої країни та анексованого Кримського півострову. Варто 

зазначити, що в окремих регіонах України ставлення до євроатлантичного 

співробітництва було настільки негативним, що місцеве населення 

підтримувало незаконні дії держави-агресора та вірило у слід «заходу». 

Разом з цим, російська агресія дала Україні розуміння та поштовх до 

побудови нової держави із євроатлантичним цінностями, які відіграють 

важливу роль у захисті територіальної цілісності нашої держави. Проте, варто 

не забувати, що інформаційна війна з РФ триває, а максимально-позитивні 

показники ставлення українців до Альянсу є основним об’єктом російської 

машини пропаганди, що тим самим підтверджує актуальність роботи.    
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к.і.н. Супрунов Ю.М. (ВІКНУ) 

 

Інформаційний вимір геополітичних концепцій  в контексті 

концептуально-методологічної зброї 

Глобалізація загострює геополітичну конкуренцію на міжнародній арені, 

в першу чергу в інформаційній сфері, де домінантою ролі засобів масових 

комунікацій у зовнішньополітичній сфері стає реалізація національних 

інтересів шляхом впровадження геополітичних концепцій – концентрованого 

інформаційного впливу на сферу прийняття зовнішньополітичних рішень 

опонентів та масову свідомість суспільства, перенацілюючи і підміняючи 

інтереси конкурентів власними інтересами і обмежуючи тим самим 

можливості їх розвитку. 

Таким чином, формується нова світова політична система, в якій на 

лідируючі позиції висуваються держави, здатні стверджувати суб'єктивні 

етичні стандарти інформаційного суспільства, створюючи передумови 

формування світового порядку, що відповідає інтересам вузького кола країн-

лідерів глобалізації. 

У зв'язку з цим, актуалізується проблема зовнішньополітичного 

інформаційного впливу, без якого держава – через нестачу або спотворення 

інформації про неї іншими – може не вписатися в контекст глобальних 

взаємозв'язків і взаємозалежностей, опинитися на узбіччі інтеграційних 

процесів, що визначають сучасну динаміку розвитку. 

Інформаційна складова геополітичної концепції має принаймні три 

площини: 

зміст (сутність) самої концепції; 

основні наративи інформаційно-психологічного впливу (ІПсВ) на 

визначені цільові аудиторії (політичні та інтелектуальні еліти тощо);  

інформаційно-пропагандистське забезпечення впровадження концепції. 

Змістовна частина геополітичних концепцій повинна відповідати трьом 

головним цілям:  

1) класифікувати і організувати геополітичні трансформації, що 

відбуваються у світі, таким чином, щоб їх було можливо представити в 

перспективі; 

2) пояснити причини глобальних геополітичних трансформацій, що 

відбуваються і спрогнозувати, коли, де і як будуть відбуватись події 

майбутнього (в інтересах ІПсВ – за можливістю у бажаному напрямі…); 

3) запропонувати концептуально цілісне розуміння того, чому і як 

повинна розвиватись геополітична динаміка сучасного світу. 

Але це тільки теоретичний базис, який ще потребує реалізації! 

Саме виховання / навчання еліт та інформаційно-пропагандистське 

забезпечення реалізації визначених завдань є основою інформаційної 

складової для практичної реалізації геополітичних концепцій! 

Розробка та впровадження певних геополітичних концепцій (уявлень) 

здійснюється на протязі тривалого часу (десятки років), виховання на них 

декількох поколінь правлячих / інтелектуальних еліт (впровадження 
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запозичених елементів стратегічної культури елітами інших країн на користь 

суб'єкта ІВ) дають можливість забезпечити достатньо спільні світоглядні 

орієнтири, наступність і спадкоємність зовнішньої політики держави (союзу 

держав), довгострокового стратегічного планування у його послідовності 

практично незалежно від зміни правлячих політичних партій, урядів, які по 

великому рахунку виховані в єдиній геополітичній парадигмі. 

Інформаційно-пропагандистське забезпечення впровадження/просування 

геополітичних концепцій в доповіді розглянуто на прикладі окремих 

мусульманських країн та ІДІЛ, а також на прикладі концепції – програми КНР 

«Один пояс – один шлях». 

Таким чином, інформаційна глобалізація актуалізувала використання 

геополітичних концепцій у якості концептуально-методологічної 

інформаційної зброї, а геополітичний простір набув нового виміру 

інформаційного простору.  

Одночасно ключовий зміст геополітичних концепцій набуває якості 

наративів стратегічних комунікацій і суттєво впливає на мету, завдання і зміст 

стратегічних комунікацій, інформаційного протиборства у воєнній сфері. 

 

Сухонос Д.Ю. (ВІКНУ) 

 

Сучасне розуміння поняття інформаційного простору та його 

компоненти 

Поняття інформаційного простору слід розуміти як форму існування 

інформаційних систем, яка забезпечує і стимулює оперативну інформаційну 

взаємодію між виробниками інформації та її споживачами, трансляцію знань, 

накопичених в інформаційних ресурсах, та їх збереження в інформаційній 

інфраструктурі, що склалася. 

До основних компонентів інформаційного простору можна віднести, 

інформаційні ресурси та інформаційну інфраструктуру. 

Під поняттям «інформаційні ресурси» можна розуміти сукупність 

даних, організованих для ефективного отримання достовірної інформації, які 

в більшості випадків доступні широкому колу користувачів. Інформаційні 

ресурси тісно пов’язані з засобами інформаційної взаємодії двох та більше 

суб’єктів, ціллю та головним змістом яких є зміна наявної інформації хоча б в 

одному з них. В сучасних умовах інформаційна взаємодія відбувається 

переважно за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). 

Що стосується інформаційної інфраструктури, вона являє собою 

сукупність інформаційних ресурсів та засобів інформаційної взаємодії (в тому 

числі ІКТ), що організовують доступ громадян до інформаційних ресурсів. 

Така сукупність забезпечує функціонування та розвиток інформаційного 

простору країни чи регіону. 

Для інформаційного простору характерні такіж атрибутивні властивості 

як і фізичному та будь-якому іншому простору, це структурність, протяжність, 

співіснування і взаємодія елементів у всіх матеріальних системах.  Таким 
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чином, чином інформаційний простір складається з структурованих, 

протяжних та певним чином скоординованих взаємодіючих об’єктів.  

Саме «інформаційний простір», володіє такими властивостями об’єктів 

і процесів, як впорядкованість, об’єм, інтенсивність, щільність. Разом з тим 

«принципові відмінності простору як форми суспільного буття від всіх інших 

різновидів простору полягає в тому, що його виникнення цілком пов’язано з 

діяльністю суспільного суб’єкту ( самого суспільства, соціальної групи, 

індивіда). Також інформаційний простір визначається як «форма існування 

інформаційних систем, якій характерна структурність, протяжність та 

диференційованість».  

  

Тулупов Я.С. (ВІКНУ) 

 

Wikileaks та її вплив на міжнародну безпеку 

«WikiLeaks»— міжнародна організація, що займається витоками таємної 

інформації та її подальшою публікацією на своєму сайті. Джерела інформації 

завжди залишаються анонімними. Організацію було засновано в грудні 2006 

зусиллями австралійця Джуліана Ассанжа. 

Незважаючи на свою назву, Wikileaks не є вікі-сайтом — читачі не 

можуть змінювати його зміст. 

WikiLeaks — міжнародний соціальний мережевий проект, заснований на 

допрацьованому вікі-рушії, в якому була введена можливість анонімного 

редагування статей з використанням технологій MediaWiki, Freenet, Tor і PGP. 

Метою проекту оголошено «невідслідковуване публікування і аналіз 

документів, що стали доступними внаслідок витоку інформації». Для навігації 

можливий захищений доступ з використанням протоколу HTTPS. 

Незважаючи на свою назву, Wikileaks не є вікі-сайтом: читачі, які не мають 

відповідного дозволу, не можуть змінювати його зміст. Але стати анонімним 

джерелом інформації може будь-хто, хто має її у своєму розпорядженні і 

надішле до «редакції». 

Дипломатичне листування США. Витік стався наприкінці листопада 2010 

року, коли на сайті з'явилося понад 250 тисяч листів дипломатів США. Серед 

інших даних, стало відомо, що лідери Саудівської Аравії зверталися з 

проханням до США про авіаудар по Ірану, також стали відомі численні 

неформальні характеристики світових лідерів. За підозрою у витоці 

інформації заарештований Бредлі Меннінг, рядовий армії США. 

Україна на Wikileaks. Wikileaks пообіцяли оприлюднити 1139 документів 

стосовно України. Зокрема українська спільнота отримала можливість 

дізнатися про подробиці зустрічі Дмитра Фірташа, Юрія Луценка та інших 

високопосадовців з екс-послом США в Україні Вільямом Тейлором. У звіті 

екс-посла США Вільяма Тейлора про зустріч з Дмитром Фірташем, яка 

пройшла 8 грудня 2008 року, опублікованому WikiLeaks, стверджується, що 

Дмитро Фірташ придбав 61 % акцій медіагрупи «Інтер». Дипломат зазначав, 

що медіагрупа є «власником і співвласником 7 телевізійних каналів і 

новинного агентства UkrainianNews Agency».  
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В опублікованих депешах Wikileaks екс-президент Леонід Кучма 

запевняв посла Вільяма Тейлора, що «в росіян достатньо важелів, щоб 

контролювати Тимошенко». 

                                                                            Устименко А.І. (ВІКНУ) 

 

Балто-чорноморський союз як перспектива для України 

Побудова Балто-Чорноморського союзу ,або ж ідея Міжмор‘я чи 

Інтермаріум є далеко не новим явищем,але досі не є відомою широкому загалу 

українського суспільства та не додана до основного вектору  сучасного 

українського політичного курсу. 

Свої джерела ідея єднання країн між Балтикою та Чорним морем сягає 

часів епохи першої Речі Посполитої. Остаточно вона оформилася у 19 столітті 

як спроба протидіяти російській експансії на захід та консолідації розрізнених 

народів. В проект конфедеративної держави передбачалось входження 

України, Польщі, Білорусі, Литви, Латвії, Естонії, Румунії, Угорщини, 

Хорватії. Союз в перспективі повинен сягати від Чорного й Адріатичного до 

Балтійського моря 

А саме Балто-Чорноморський союз як поняття виникло століття тому на 

конференціях 1919-1920 року. Ідею підтримували в Польщі, Україні, Естонії, 

Латвії, Литві, Білорусі. 

Над роботами щодо перспективи цієї концепції в свій час працювали 

Михайло Грушевський та Степан Рудницький,польські політики Юзеф 

Пілсудський, Лех Валенса, литовські політики Альгірдас Бразаускас та 

Казимира Прунскене, латвійський міністр Зигфрід Меєровіц, естонський 

міністр Карл Роберт Пуста. 

Ідея Балто-Чорноморського союзу в останні часи знову яскраво постає 

перед Україною,коли наднаціональні проєкти ЄС та НАТО потребують 

трансформації. 

     Країни Східної Європи в Європейському Союзі не мають суттєвого 

авторитету і часто перетинаються в конфлікті інтересів з передовими країнами 

в обличчі Франції та Німеччини. 

Балто-Чорноморська інтеграція у перспективі дає нашим країнам 

контроль над стратегічним коридором між двома морями та виходи до цих 

морівУ принципі, Балто-Чорноморський союз у новій геополітичній ситуації 

може розраховувати тільки на підтримку США. 

Отже основними позитивними моментами балто-чорноморської 

інтеграції є військовий альянс Польщі, України, Литви, Латвії, Естонії, Грузії 

) за підтримки США стане ефективнішою альтернативою стримування 

російської агресії, аніж чинна безпекова політика, що діє в інтересах 

насамперед західних країн; 

Політично, Балто-Чорноморський союз сформує коаліцію країн, що на 

практиці поділяють спільні принципи та інтереси. 
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Ходаков Д.Л. (ВІКНУ) 

 

Інформаційне міждержавне протиборство пострадянський період 

В сучасному світі інформація перетворилася на стратегічний державний 

ресурс, який дає змогу не лише впливати на міжнародні процеси, а й 

породжувати ті чи інші події та явища на національному, регіональному та 

міжнародному рівнях, й скеровувати думки, емоції та поведінку громадськості 

у бажаному напрямі.  

Сучасна боротьба між суб’єктами міжнародних відносин за позиції на 

міжнародній арені, сфери впливу та досягнення пріоритетних національних 

цілей відбувається значною мірою в інформаційному просторі.  

За цих умов актуальним є питання розробки і ведення інформаційної 

війни. Характерними рисами інформаційної війни є гнучкість і 

непередбачуваність арсеналу інформаційного впливу, поетапність і 

вибірковість його здійснення, можливість багаторазового охоплення тієї ж 

самої аудиторії, відсутність видимих руйнувань, множинність впливу з 

високим рівнем координації у часі і просторі; відсутність необхідності 

фізичного вторгнення на територію супротивника, складність виявлення 

джерела інформаційної атаки, визначення рівня небезпеки, істинних 

масштабів та цілей агресії тощо. 

Країни пострадянського  світу значну увагу приділяють дослідженню і 

розробці концепції інформаційного протиборства.  Метою даної роботи є 

висвітлення концепції інформаційної війни у країнах пострадянського 

простору. 

На державному рівні мета інформаційного протиборства полягає у 

послабленні позицій конкуруючих держав, порушенні системи державного 

управління за рахунок інформаційного впливу на політичну, дипломатичну, 

економічну та соціальну сфери суспільного життя, здійснення психологічних 

операцій, підривних та інших пропагандистських акцій. 

На військовому рівні інформаційна війна є складовою військових 

кампаній і спрямована на досягнення інформаційної переваги шляхом впливу 

на інформацію та інформаційні системи супротивника з одночасним 

зміцненням і захистом власної інформації, інформаційних систем та 

інфраструктури.  

Інформаційна перевага визначається як здатність збирати, обробляти та 

розподіляти безперервний потік інформації про ситуацію, перешкоджаючи 

супротивнику робити те ж саме, а також як здатність визначати і підтримувати 

такий темп проведення операції, який перевершує темп супротивника, 

постійно домінуючи і залишаючись непередбачуваним, і діяти, випереджаючи 

супротивника у реагуванні. 

Інформаційна війна в країнах пострадянського простору  розглядається 

як комплекс інформаційно-технічних та інформаційно-психологічних методів 

і засобів впливу на супротивника для досягнення поставлених політичних, 

економічних та військових цілей. Основними об’єктами впливу є психіка осіб, 

які приймають рішення, військових, цивільного населення, а також 
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інформаційна інфраструктура супротивника. Основою інформаційної війни є, 

насамперед, широкий спектр технологій маніпулювання масовою свідомістю. 

Відповідно визначальна роль відводиться психологічним операціям, успішна 

реалізація яких може призвести до прийняття супротивником потрібних 

рішень самостійно, без примусу.  

Впродовж багатьох років країни колишнього Радянського Союзу активно 

використовують інструментарій інформаційної війни для реалізації своїх 

інтересів і цілей в різних країнах світу. При цьому в більшості випадків цим 

країнам вдавалося досягти поставлених цілей завдяки ретельно продуманим 

стратегіям, системності, масштабності та різноплановості інформаційно-

психологічного впливу. Враховуючи значний вплив інформаційних операцій 

РФ на систему міжнародних відносин, дослідження даної теми є актуальним і 

перспективним як з точки зору кращого розуміння тих процесів, які 

відбуваються у глобальному інформаційному просторі, так і вироблення 

стратегій протидії інформаційним впливам, що становлять загрозу 

національній безпеці.  

Хоменко Л.В. 

 

Протидія негативному інформаційному впливу в умовах інформаційного 

протиборства 

Інформаційне протиборство утверджується як основний вид боротьби 

за сфери впливу, ресурси, владу та інші інтереси. Першочергово, метою є 

ослаблення внутрішніх і міжнародних позицій держави та забезпечення 

сприятливих умов для ведення з боку агресора насильницьких дій воєнного 

характеру. На державному рівні метою інформаційного протиборства є 

послаблення позицій конкуруючих держав, підрив їх національно-державних 

основ, порушення системи національного управління за рахунок 

інформаційного впливу на політичну, дипломатичну, економічну та соціальну 

сфери життєдіяльності країни. Таким чином в результаті спрямований 

інформаційний вплив дає змогу агресору перешкоджати функціонуванню 

системи ухвалення рішень і управління держави, маніпулювання громадською 

думкою на різних рівнях. 

Забезпечення інформаційної безпеки держави є фундаментальним 

напрямом реалізації державної інформаційної політики України, а протидія 

негативному інформаційному впливу – важлива складова забезпечення 

інформаційної безпеки. Протидія такому впливу, зокрема його різновиду –  

інформаційно-психологічному, є одним із актуальних завдань першорядного 

значення для вирішення.  

Основними фазами протидії негативному інформаційно-

психологічному впливу є: а) виявлення впливу; б) оцінка рівня впливу; в) 

формування висновків з оцінки рівня впливу та рішення щодо необхідності 

протидії; г) планування заходів протидії впливу, затвердження плану заходів 

протидії; д) реалізація заходів протидії впливу відповідно до плану; е)контроль 

дієвості реалізованих заходів протидії впливу та їх коригування. 
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Варто зазначити, що через величезні обсяги інформації про події та 

явища, виявлення інформаційного впливу повинно мати постійний та 

системний характер. На сьогодні, виявлення та оцінка негативного 

інформаційного впливу здійснюється за його наслідками, без аналізу динаміки 

такого впливу,  джерелом якого є весь інформаційний простір. Саме тому, 

необхідно запровадити механізм виявлення та оцінювання рівня негативного 

інформаційного впливу на цільову аудиторію. Одним із підходів для реалізації 

такого механізму та розробки відповідної методики виявлення та оцінки 

негативного інформаційного впливу. 

Результативна протидія негативному інформаційному впливу повинна 

спиратись на ефективну систему моніторингу зовнішніх та внутрішніх 

інформаційних загроз, завдання якої – своєчасно виявити та об’єктивно оцінити 

рівень цих загроз для прийняття адекватних рішень щодо підвищення рівня 

інформаційної безпеки держави.  

 

Христофоров М.Д. 

 

Міжнародне військове співробітництво як головний фактор 

забезпечення обороноздатності України 

У 2014 році українська державність зазнала найтяжчого випробовування 

з часу отримання незалежності у 1991 році. Східним сусідом було окуповано 

Автономну республіку Крим та окремі райони Донецької та Луганської 

областей. Розпочалася війна за збереження самого існування Української 

держави. Міжнародні домовленості, які б начебто мали гарантувати 

суверенітет, територіальну цілісність та безпеку України після відмови від 

ядерної зброї – так званий “Будапештський меморандум” – виявились нічого 

не вартими з практичної точки зору. Зважаючи на незрівнянні військові 

потенціали України та Російської Федерації, небоєздатний стан українського 

війська у 2014 році, який понад два десятків років потерпав від безперервних 

скорочень, оптимізації та хронічного недофінансування, питання перемоги 

проекту “Новороссія”, здається, було вирішене на користь Кремля остаточно. 

Але на заваді реалізації цим планам стали два фактори – патріотизм 

українського народу та допомога світової спільноти. Допомога країн-

партнерів стала ключовим фактором зупинки агресії. Від широкомасштабної 

матеріальної допомоги був здійснений перехід до послідовної комплексної 

відбудови ЗС України - шляхом надання консультативно-дорадчої, 

фінансової, матеріально-технічної та інших видів допомоги.  

Міжнародне військове співробітництво (МВС) – це взаємодія 

Міністерства оборони та Збройних сил України з оборонними відомствами за 

ЗС країн партнерів, спрямоване на забезпечення воєнної безпеки України 

військово-дипломатичними засобами, нарощення спроможностей ЗС України 

до рівня, який забезпечить відсіч збройної агресії, а також реалізацію курсу на 

Європейську та Євроатлантичну інтеграцію. Ключовими завданнями МВС є: 

• інституційна перебудова системи управління в оборонній сфері 

відповідно до стандартів НАТО;  
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• забезпечення ЗСУ сучасним озброєнням і військовою технікою;  

• ефективна підготовка особового складу; 

• розвиток військової інфраструктури; забезпечення взаємосумісності 

ЗСУ із ЗС країн-партнерів;  

• участь у міжнародній миротворчій діяльності. 

Законами України визначено, що європейська та євроатлантична інтеграція 

України є пріоритетами зовнішньої та внутрішньої політики нашої держави.  

Але реалізація зазначеного завдання в умовах триваючої агресії із 

застосуванням гібридних форм ведення бойових дій неможлива без всебічної 

співпраці з ключовими іноземними партнерами. 

За таких умов співпраця ЗС України з іноземними партнерами на багато- та 

двосторонній основі є основним елементом забезпечення відсічі збройні 

агресії та набуття ними необхідних спроможностей. 

Цзен Сянкан (ВИКНУ) 

Вашутин Александр (ВИКНУ) 

 

Международное сотрудничество китая в военной сфере на основе 

концепции “сообщество единой судьбы человечества” 

“Сообщество единой судьбы человечества” – концепция, предложенная 

в ноябре 2012 года на 18 Всекитайском съезде КПК. В дальнейшем Си 

Цзиньпин не раз выдвигал идею этой концепции на различных 

международных площадках. Так в 2015 году он предложил рассмотреть 

концепцию на 70-й Генеральной Ассамблеи ООН. По словам Председателя 

КНР Си Цзиньпина “в настоящее время человечество живет в мире, который 

собрал в себе разные культуры, расы, людей с разным цветом кожи, с разной 

религией и страны с различным общественным строем. Народы всех стран 

сформировали Сообщество единой судьбы человечества, где “у тебя есть я, а 

у меня есть ты””. Это высказывание отражает два смысла, вложенных в 

понятие “Сообщество единой судьбы человечества”. Во-первых, в нем 

подчеркивается различие современного мира, а во-вторых, взаимозависимость 

всех стран мира. Концепция “Сообщества единой судьбы человечества” 

единогласно включена 30 странами-членами Комиссии по социальному 

развитию ООН в проект резолюции Генеральной Ассамблеи в феврале 2017 

года. Впоследствии она неоднократно включалась и в другие резолюции ООН. 

Это концепция является важной основой Программы реализации 

мирного развития и построения гармоничного мира, предложенной Китаем. 

Сообщество единой судьбы человечества представляет собой переплетение 

интересов и развития всего человечества. В данный момент мир сталкивается 

со многими серьезными вызовами и угрозами, такими как продовольственная 

безопасность, нехватка ресурсов, климатические изменения, загрязнение 

окружающей среды, международная преступность и др., которые не могут 

быть разрешены одной или несколькими странами. Разрешение данных 

проблем требует сотрудничества всех стран мира.  Данная концепция также 

описывает новый подход к международным отношениям, который заменяет 

устаревшую модель. Новый мировой порядок и новый тип международных 
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отношений необходимо выстраивать как Сообщество единой судьбы 

человечества.  

Указанная концепция предполагает отказ от войны и политики силы. По 

замыслу руководства КНР новое мышление в области безопасности 

способствует продвижению глобального управления. С 2012 года 

правительство Китая и китайские Вооруженные силы активно развивают 

международное военное сотрудничество на основе концепции “Сообщество 

единой судьбы человечества”. В июле 2019 года Информационное бюро 

Государственного совета Китайской Народной Республики опубликовало 

официальный документ “Национальная оборона Китая в новую эру (Белая 

книга)”. В главе 6  «Активное служение концепции “Сообщество единой 

судьбы человечества” дана информация, как китайские военные активно 

выполняют международные обязательства в сфере безопасности и 

миротворческой деятельности. В официальном документе “Китайская армия: 

30 лет участия в миротворческих операциях ООН”, опубликованном в 

сентябре 2020 года, в главе 5 раскрыто содержание участия Народно-

освободительной армии Китая в миротворческих операциях ООН. 

Концепция “Сообщество общего будущего человечества” является 

ключом к пониманию современных международных отношений Китая. 

Однако пока информации о концепции на русском языке мало - по состоянию 

на 30 сентября 2020 года во всех базах данных Web of Science при поиске с 

ключевыми словами “Сообщество единой судьбы человечества” и “Сommunity 

with а shared future for Mankind” можно найти 64 документа, и только 1 

документ на русском языке. Поиск в Springer по подразделу “Военные и 

оборонные исследования” дисциплины “Политология и международные 

отношения” 157 документов, но нет ни одного на русском языке. 

Исследование при подготовке магистерской работы будет сосредоточено 

на изучении источников, конкретного содержания и ценности концепции 

“Сообщество единой судьбы человечества” для применения этой концепции в 

международном военном сотрудничестве с перспективой его расширения. 

 

Цзян Лэй (ВИКНУ) 

Вашутин Александр (ВИКНУ) 

 

Соперничество и сотрудничество России и США в центральной азии  

и их влияние на региональную безопасность 

Отношения между крупными державами всегда были решающим 

фактором, влияющим на международную безопасность и стабильность. 

Сотрудничество или конфронтация между крупными державами во многом 

формируют структуру международных отношений. В биполярную эпоху  

советско-американские отношения фактически определяли мироустройство. 

После “холодной войны” в новой международной ситуации отношения России 

и США по-прежнему являются одним из решающих факторов в 

международных отношениях. Россия и Соединенные Штаты участвовали в 

участвуют в геостратегических играх во многих регионах, в том числе и в 
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Центральной Азии, имеющей важное стратегическое положение и ценные 

ресурсы. 

И в прошлом, и в настоящем и будущем у Центральной Азии было, есть 

и будет важное место на глобальном политическом ландшафте. Пять стран 

Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан) ранее принадлежали Советскому Союзу, но после распада 

Советского Союза в конце 1991 года они стали независимыми суверенными 

государствами. Это крупное историческое событие не только изменило 

геополитическую структуру Евразии, но и заставило внешний мир вновь 

открыть для себя важность центральноазиатского региона. 

США, Российская Федерация, Евросоюз, Япония, Китай, Турция, Иран 

и другие крупные страны активно развивают отношения со странами 

Центральной Азии. Однако особое место занимают Россия и Соединённые 

Штаты, которые стремятся усиливать в регионе своё проникновение в 

политическую, экономическую, социокультурную и военную сферы стран, 

подчёркивая свои стратегические интересы в Центральной Азии. Для России 

с Центральной Азией связаны геостратегическая безопасность и поддержка 

статуса вееликой державы. Россия использует исторически сложившиеся 

экономические, социальные и  культурные связи. Для Соединенных Штатов 

контроль над Центральной Азией может не только заблокировать связи 

России с Ираном, Афганистаном и другими странами, но также может 

позволить  развернуть военную инфраструктуру в районах, близких к России 

для её сдерживания. Контроль над Центральной Азией является важной 

частью стратегии глобальной гегемонии США. 

Конкуренция и сотрудничество две наиболее влиятельных 

международных сил в Центральной Азии не только повлияет на отношения и 

баланс сил между двумя сторонами, но и на геостратегическую структуру в 

регионе и всей Евразии. Это окажет значительное влияние на другие страны, 

особенно близкие к Центральной Азии, такие как Китай, Иран и Турция. 

Поэтому очень важно изучить конкуренцию и сотрудничество между Россией 

и США в Центральной Азии. 

Ярчевський  А.В. (ВІКНУ) 

 

Інформаційний вплив Росіїської Федерації на країни Балтійського 

регіону 

Під ударом російської агресії опинилось не тільки суспільство України, 

але й інших країн Східного партнерства та окремих країн-членів ЄС. Методика 

гібридних впливів РФ у цих країнах має схожі характеристики, а тому 

вироблені в одній країні заходи протидії можуть бути застосовані в інших. 

Хоча Україна має найбільший досвід у протидії російській агресії гібридного 

характеру, все ж постійне вивчення та аналіз ситуації в інших країнах та ЄС є 

необхідним через спроби Москви використати їх для розширення масштабу 

гібридного наступу.  

У країнах Балтійського регіону, де проживають чималі російськомовні 

меншини, існує велика небезпека, що Росія, держава з великою армією і 
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ядерним компонентом, усвідомлюючи військову потужність НАТО і його 

готовність стати на захист своїх країн-членів, використає нелінійні, гібридні 

методи завдання шкоди країнам Балтійського регіону. Тому ці країни за 

підтримки ЄС і НАТО приділяють велику увагу протидії гібридним загрозам, 

оскільки саме тут РФ може завдати відчутного удару євроатлантичній єдності 

та авторитету Брюсселя і Вашингтона. 

Особливу роль відіграють питання м'якої безпеки (soft security), тісно 

пов'язані з інформаційним простором та його особливостями в країнах 

балтійського регіону. Найзначніші загрози з боку Росії зараз пов'язані з 

діяльністю в інформаційному просторі. Одним з основних джерел уразливості 

є розділене суспільство й особливості споживання інформації. Історично 

склалася ситуація, коли в одному суспільстві існують дві громади – етнічні 

латиші, єстонці, латвійці та російськомовні (під цим маються на увазі жителі 

держави, які використовують російську мову як мову спілкування у себе 

вдома). На їхню частку припадає понад третину від усього населення. 

Інформаційний простір, який використовує більшість жителів країн 

Балтійського регіону — те, що пропонує їм Росія.  

Очевидно, що російський пропагандистський апарат, усвідомлюючи 

наявну слабкість в суспільстві, працює над підтриманням розриву між 

громадами, збереженням системи радянських цінностей, сіянням недовіри до 

політичної еліти, посиленням емоційних, ірраціональних симпатій до дій 

російського президента, особливо в міжнародному контексті. 
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Секція 5 
 
 

 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ 

УКРАЇНИ 
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Бібік М.С. (ВІКНУ)  

 

Інформаційне забезпечення Збройних Сил Російської Федерації 

Інформаційна війна стала козирною картою Російської Федерації у 

загарбанні людських переконань, а потім і захопленні територій нашої країни. 

Її географія не обмежується Кримом та Донбасом, амбіції Кремля набагато 

більші. Російські війська присутні в Придністров’ї як миротворчі сили, в Сирії 

для підтримки уряду, а в Венесуелі для проведення двосторонніх 

консультацій. За цими «чеснотами» криються імперські замахи й цілі. На 

такому фоні РФ штучно створює цілісний образ «сильної» та «непереможної» 

армії. В цій інформаційній системі велику роль відведено саме військовим 

засобам масової інформації. Тож нашій стороні  варто бути обізнаною у 

військово-інформаційному контенті ворога, щоб протистояти дезінформації та 

провокаціям на всіх фронтах. 

На противагу від української структури військових ЗМІ, яка прагне до 

постійної оптимізації та скорочення,  Російська Федерація навпаки вкладає 

шалені ресурси на створення більш потужної та дієвої медійної системи. Це 

друковані ЗМІ: газета «Красная Звезда», журнали «Армейский сборник», 

«Военная мысль» тощо. Головне завдання яких підтримати бойовий дух 

військовослужбовців навіть в найбільш відокремлених гарнізонах і військових 

містечках. Основна тематика видань - військово-патріотична, соціальна, 

просвітницька та історична. Так, «Військово-історичний журнал» розповідає 

про розвиток військової науки і техніки, видатних російських і радянських 

полководців. «Воїн Росії» публікує літературно-художні матеріали на теми 

військового виховання, героїзму й патріотизму, а також нариси і статті про 

повсякденне життя російської армії і флоту. 

В останні роки активно розвивається телерадіокомпанія Збройних Сил 

Російської Федерації «Звезда», до складу якої входять телеканал, радіостанція 

та web-сайти. Основу телеканалу складають інформаційні та аналітичні 

передачі, присвячені історії, культурі, науці та спорту, пізнавальні та освітні 

програми. Висвітлюються проблеми російської армії, її розвитку і перспектив, 

проблеми політичного і культурного життя Росії. Також транслюються фільми 

власного виробництва,наприклад, «6 рота. Время героев». 

 Такими чином військові ЗМІ завойовують прихільність свого народу і 

взрощують любов до армії, непереможне бажання йти служити за «святу 

Русь».  Унікальними проектами Радіо "Звезда" є різні інформаційно-

пізнавальні програми, а також літературні програми - «Час короткого 

рассказа» і «Ночная радиокнига». Кожна з цих медіа має свій інтернет-сайт, 

де можна продивитися відеоконтент, прослухати подкасти та ознайомитися з 

інформацією. 

Не зважаючи на роботу військових ЗМІ, пропаганду та гучні паради, які 

змушують увесь світ боятися російську армію - гордість Кремля котиться до 

кризи через нестримні апетити генералів та роздуті амбіції. Адже вони вміло 

створюють образ «могутньої держави», але дуже легко можна прослідити 

низку суперечностей зі словами вищого керівництва армії та реальністю.  
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Результати багаточисельних  перевірок були дійсно катастрофічними: 

жодного нормативу не виконано. А з часом вони взагалі перетворилися 

на звичну «показуху»: все відбувається гладесенько-рівнесенько. Про що 

міністр щоразу радісно доповідає президенту. Крім того, це стало прийомом, 

за допомогою якого Росії вдається обходити положення Віденського 

документа, що обмежує військову діяльність на Європейському континенті. 

Ця угода дозволяє проводити раптові перевірки військ без оповіщення інших 

країн. Якраз розгортання військ на нашому кордоні в 2014-му відбувалося під 

виглядом раптової перевірки. Щодо забезпечення військ, то  оборонне 

замовлення на 2019 рік виконали  на 70% : армія мала отримати 203 літаки 

та гелікоптери, а отримала -126. У ВМФ мали надійти 35 кораблів і суден 

забезпечення, надійшли – 25, а в  Міністерстві оборони РФ стверджують, 

що план виконали ледве не на 100 відсотків. Як висновок,  ЗМІ вміло 

приховують факти корупції, неякісного й несвоєчасного виконання замовлень, 

браку виробничих ресурсів, кваліфікованих кадрів та  неефективного 

контролю якості. А на сайтах військових частин можна простежити негативні 

коментарі від строковиків, які описують реальну картину служби та життя у 

підрозділах.  А  весь світ думає, що всі військові частини є потужними, а 

військовослужбовці- «супергерої». 

Російська сторона ніколи не залишає інформаційний простір поза 

межами своєї уваги та продовжує активно використовувати його для 

вирішення широкого кола військових завдань. Сьогодні підрозділи 

«інформаційних бійців» російської армії присутні у складі всіх угруповань 

військ, які розгорнуті вздовж кордонів України, в тому числі й на східному 

напрямі. У своїх військово-політичних цілях вони застосовують ті  

інформаційні технології, що суперечать міжнародному праву,  з метою 

здійснення ворожих дій і актів агресії, спрямованих на підрив суверенітету, 

порушення територіальної цілісності держав і становлять загрозу 

міжнародному миру та безпеці. 

Список використаних джерел: 

1. http://redstar.ru/ 

2. http://army.milportal.ru/ 

3. https://vm.ric.mil.ru/ 

4. https://radiozvezda.ru/ 

5. https://tvzvezda.ru/ 

Бігун Д.А. (ВІКНУ) 

 

Дослідження впроваджень Кримських наративів Кремлівською 

пропагандою 

Наративи – інструмент соціально-політичного конструювання та 

маніпулювання людською свідомостю. Відкритою  ілюстрацією  наративного 

зіткнення є інформаційна війна України й Росії довкола Кримської проблеми. 

Слушно звернути  увагу на одне  з досліджень  британського 

Королівського інституту міжнародних відносин , щодо провідних  

пропагандистських  тем та характерних  для них наративів.  

http://redstar.ru/
http://army.milportal.ru/
https://vm.ric.mil.ru/
https://radiozvezda.ru/
https://tvzvezda.ru/
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Приклади  2017- 2019 років: 

1) Росія забезпечила мешканцям Криму високий життєвий стандарт. 

2) Анексія Криму була необхідністю, оскільки Київ хотів розпочати 

війну проти Росії. 

3) У Криму спостерігається український туристичний бум. 

4) Україна втратила Крим, бо НАТО розширюється на Схід. 

5) Доповідь ООН щодо Криму побудована на брехні. 

6) Анексія Криму є наслідком заборони Києвом російської мови. 

7) Україна не проти обміняти Крим на Придністров’я. 

8)  Американські шпигунські літаки помічені неподалік від Криму. 

9)  Крим був російським впродовж 235 років. 

10)  Україна планує відокремитися від Криму судоходним каналом. 

11).  Україна готує інформаційну атаку на Крим. 

12)  Український МЗС підтримав «водний геноцид» мешканців Криму. 

13) П. Порошенко готує провокації неподалік від Криму, щоб зірвати 

виборчу кампанію. 

14)  Україна, США і ЄС фактично визнали возз’єднання Криму з Росією. 

Неважко переконатися, що діапазон наративів , які тут використано, є 

досить широким. Проте, у більшості випадків кремлівська пропаганда грає на 

наративах антиукраїнства , антисемітизму, антифашизму. 

 При цьому досить активно експлуатується наратив  Криму як «обіцяної 

землі», нібито відведеної Росії самим Богом. Адже тут, в древньому Херсонесі, 

прийняв християнство Князь Володимир. А, щоби ні у кого не виникало 

сумнівів, що цей князь є не тільки і не стільки київським, скільки московським 

йому терміново спорудили пам’ятник неподалік від Боровицької брами 

Кремля. 

У контексті великодержавного наративу функціонує кримська історія 

про Ялтинську нараду «Великої Трійки» від  лютого 1945 року,  на якій СРСР 

було відведено роль однієї в провідних держав у повоєнному 

світовлаштуванні. 

 Варто зауважити, що «ялтинський наратив» активно використовує 

також українська пропаганда.  

Зокрема, з ініціативи відомого українського  мецената Віктора Пінчука 

від 2004 року, проводяться саміти «Ялтинська європейська стратегія». 

Зрозуміла річ, що після російської анексії Криму,  зустрічі довелося перенести 

з Ялти до Києва. 

На цьому тлі української проєвропейськості нинішнім кремлівським 

контрнаративом є задавнене в Росії ще від епохи російських царів, які 

намагалися європеїзувати країну, антизахідництво й пов’язаний з ним страх 

перед європейцями, який нинішня кремлівська пропаганда активно 

експлуатує для виправдання анексії Криму. 

Отже, розглядаючи проблему протидії кремлівським наративам, можна 

сказати, що Ураїна повинна якомога більше приділяти увагу та доносити 

достовірну інформацію спростовуючи пропаганду Кремля.  
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Список використаних джерел: 

https:// ms.detector. media/trends/ 

https:// www. president. gov. Ua 

https://www.kmu.gov.ua 

http://irbis-nbuv.gov.ua 

Гаврилюк О.Р. (ВІКНУ) 

 

Армія Inform як сучасна мультимедійна платформа Міністерства 

оборони України 

Розвиток медіа провокує відкриття нових засобів масової інформації. В 

Збройних силах України нову епоху в розвитку військової журналістики 

відрило інформаційне агентство Міністерства оборони України АрміяInform. 

Нова правова реальність в медіа-галузі, сучасні інформаційні виклики у 

протистоянні із агресором і потреба максимально відповідати на поточні 

інформаційні потреби суспільства щодо інформуванні про ситуацію призвели 

до докорінної трансформації системи військових медіа – створення 

Інформаційного агенства.  

          Інформаційне агенство є установою заснованою з метою збирання, 

обробки, творення, зберігання, підготовки до поширення, випуску та 

розповсюдження інформаційної продукції про діяльність Міністерства 

оборони та Збройних сил України, яка підпорядковується Міністру оборони 

України через начальника Управління комунікацій та преси Міністерства 

оборони України. Основними напрямками діяльності Інформаційного 

агенства є: 

• висвітлення діяльності Мінооборони та Збройних Сил; 

• збір і узагальнення інформації про діяльність Мінооборони та 

Збройних Сил для підготовки інформаційних та іміджевих матеріалів, 

повідомлень та заяв; 

• проведення розяснювальної роботи серед військовослужбовців 

Збройних Сил та інших громадян України з питань підвищення престижу 

військової служби за контрактом та служби у військовому резерві; 

• інформаційне забезпечення заходів мобілізаційної підготовки та 

мобілізації; 

• здійснення заходів ведення військового обіліку військовозобовязаних 

та призовників; 

• участь у забезпеченні здійснення демократичного цивільного 

контролю над Збройними Силами; 

• організація та забезпечення видання відомчих інформаційних 

бюлетенів, часописів, журналів, дайджестів, довідників; 

• забезпечення створення якісного наповнення та оперативного 

оновлення рекламно-інформаційних ресурсів, у тому числі розробки зразків 

рекламної продукції щодо популяризації військової служби за контрактом та 

служби у військовому резерві; 

• висвітлення заходів щодо розвитку культури та духовності у Збройних 

Силах, військово-патріотичного виховання громадян України та залучення їх 
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на військову службу, проведення творчих конкурсів, фестивалів; 

       Творча команда агентства має якісний потенціал аби в режимі синергії 

вивести на кращий рівень інформаційне забезпечення національно-

оборонного відомства. Такий результат досягається інформацією 

безпосередньо з місця подій, фахові коментарі, легка і позбавлена зайвих 

термінізмів мова викладу. Складні військові теми подаються доступно, 

лаконічно, без складних мовно-стилістичних конструкцій, як це було 

характерним для формату друкованої періодики у газеті «Народній армії» та 

журналі «Війську України» .  

Щодня АрміяInform дає повну картину подій у сфері національної безпеки 

оборони у різноманітних жанрових формах, як класичних так і новітніх: 

оперативна інформація, аналітика, ексклюзивні коментарі, інтерв’ю, 

фоторепортажі, інфографіка, відеостріми з місця події тощо. 

Пресцентр АрміяInform забезпечує професійну підготовку, проведення 

та комплексний медіасупровід пресконференцій, брифінгів, круглих столів, 

інтернет-конференцій, презентацій, семінарів, виставок. АрміяInform йде в 

ногу з часом і постійно вдосконалюється завдяки тісному зворотному зв’язку 

із споживачем інформаційного продукту. Інформаційне агенство має кредо: 

«Суспільству – про армію. Армії – про суспільство». 

 

к.н.соц.ком. Гридчина В.В. (ВІКНУ) 

 

Реформування служби зв’язків з громадськістю та ЗМІ 

Міністерства оборони Австралії 

Глобальні зміни з розбудови нового суспільства із високим доступом до 

інформації та нових технологій стосуються усіх країн та сфер діяльності. У 

2016 році Австралійський уряд розпочав реформування сектору оборони 

країни, задля підвищення ефективності роботи в нових умовах. Зміни 

торкнулися і сфери пов’язаної з комунікаційною складовою діяльності 

міністерства.  

Мета роботи показати шляхи реформування служби зв’язків з 

громадськістю та ЗМІ Міністерства оборони Австралії (МОА). 

До діяльності служби зв’язків з громадськістю та ЗМІ МОА [1] належить 

підтримка комунікаційної діяльності міністерства, зв’язки з громадськістю, 

діяльність у соціальних мережах (а також ресурсне забезпечення цієї 

діяльності), підтримка запланованих заходів (навчання, офіційні зустрічі 

тощо), відповіді на запити, випуск прес-релізів, газет, журналів Міністерства 

оборони, керування соціальними мережами департаментів, управління 

корпоративним брендом, написання промов, надання інтерв’ю / фото для ЗМІ. 

Також служба реалізує власні рекламні та інформаційні кампанії, а також 

маркетингові заходи.  

16 грудня 2016 року була створена перша спроба регламентувати 

діяльність різних відділів, що відповідали за зв’язки з громадськістю та ЗМІ 

створивши  «Інструкції з комунікацій Міністерства оборони» («Інструкції»). 

Документ визначав внутрішню та зовнішню політику МО, а також мав 
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процедурні інструкції для військовослужбовців, які беруть участь в 

комунікаційному процесі від імені міністерства. Також  були представлені 

шаблони проведення різних заходів та форми створення комунікаційних 

планів, щодо супроводу цих заходів. У 2018 році міністерство почало 

діяльність зі заміни «Інструкцій», оскільки отримало багато відгуків, щодо 

неможливості дотримання усіх інструкцій зазначених в документі (завелика 

кількість). Від так 15 липня 2019 року було створено новий документ 

«Політика у галузі ЗМІ та комунікації» («Політика») [2].  Документ визначає 

лише політику взаємодії із медіа, відокремлюючи процедурні вказівки, які 

мають бути інтерактивним ресурсом, який постійно оновлюється персоналом.  

Також згідно з «Політикою» запроваджується  система сортування запитів від 

ЗМІ із трирівневим визначенням пріоритету. Відповідь на запит із пріоритетом 

один (найвищим) має бути дана протягом трьох годин. 

Також у 2018 році була ініційована внутрішня перевірка співробітників, 

які займаються зв’язками зі ЗМІ, яка встановила, що співробітники 

спілкуються із журналістами поза встановленою процедурою і без реєстрації 

контакту. Як результат було створено реєстр для реєстрування особистих і 

професійних контактів між військовослужбовцями і ЗМІ. У «Політиці» 

прописано, що недотримання правил реєстрації всіх фактів взаємодій із ЗМІ 

може призвести до адміністративних або дисциплінарних заходів.  

Якщо в «Інструкціях» зазначалося, що виступати перед ЗМІ у якості 

офіційного представника МО, може лише найвищий офіцер за рангом, який є 

експертом в зазначеній темі та пройшов навчання щодо взаємодії із медіа, то 

в «Політиці» – лише співробітник, який має дозвіл на спілкування з медіа. 

У 2019 році було запрошено Національне аудиторське управління 

Австралії для здійснення перевірки ефективності роботи служби зв’язків з 

громадськістю та ЗМІ МОА. 28 січня 2020 року було опубліковано 

Аудиторський звіт [3]. 

У ході перевірки було виявлено, що служба зв’язків з громадськістю та 

ЗМІ МОА знаходяться на перехідному етапі, а від так не в повній мірі 

ефективна. Були виявлені недоліки роботи. Так, Міністерство оборони в 

значній мірі розробило політику і структуру діяльності в галузі зв’язків з 

громадськістю і ЗМІ, проте не сформулювало свої цілі та очікувані результати 

цієї діяльності. 

У ході аудиту було висловлено дві рекомендації, щодо покращення 

роботи служби.  

1. Чітко документувати ціль (цілі), очікувані результати та відповідні 

показники ефективності діяльності у сфері зв’язків з громадськістю та засобів 

масової інформації, а також оцінювати ризики щодо досягнення цілей;  

2. Міністерство пояснює свої очікування щодо оціночної діяльності та 

запроваджує механізми, що забезпечують гарантію того, що оцінювання 

завершено своєчасно, як і очікувалось. (У ході аудиторського аналізу були 

розглянуті 197 запланованих заходів проведених МОА у галузі зв’язків з 

громадськістю та комунікації, проте вони так і не отримали послідовної оцінки 

міністерством, щодо досягнення результатів зазначених у плані. Що у свою 
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чергу позбавило можливості покращувати проведення наступних 

комунікаційних заходів та усувати окремо виявлені недоліки.) 

Методики застосовані щодо аудиту ефективності діяльності служби 

зв’язків з громадськістю Міністерства оборони Австралії цілком можуть бути 

застосовані для аналізу ефективності системи зв’язків з громадськістю 

Міністерства оборони України. 
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Подальша трансформація інформаційно-медійних структур 

Міністерства оборони України і Збройних Сил України у сучасних 

умовах   

Відомо, що журналістика, у тому числі військова, має давню історію. За 

часів Давнього Риму  було прийнято поширювати повідомлення про військові 

перемоги і тріумфи імператорів. Зокрема, під час  правління Юлія Цезаря було 

поширене друковане повідомлення про результат битви з Боспорським 

царством, що справило необхідне враження.   

Становлення військової журналістики України проходило одночасно з 

формуванням державності й найбільше залежало від геополітичної ситуації 

країни.  

Значних змін медіа забезпечення Збройних сил України зазнало, 

зокрема, з початком збройного конфлікту у Криму та окремих районах 

Донецької та Луганської областей у 2014-2015 році. Протидія інформаційній 

агресії з боку Російської Федерації, формування позитивного іміджу Збройних 

сил України стали першочерговими завданнями українських військових медіа.  

Сьогодні медійне забезпечення Збройних сил України здійснюється 

такими структурними підрозділами: Центральною телерадіостудією 

Міністерства оборони, інформаційним агентством МО «АрміяInform», 

(медійними центрами), телерадіостудією «Бриз», прес-центрами (службами). 

Відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних 

державних засобів масової інформації» припинили роботу військова газета 

«Народна армія» та військовий журнал «Військо України». АрміяInform стала 

новим медійним підрозділом Міністерства оборони у грудні 2018 року, який 

продовжив інформаційну діяльність. Також почала формуватися нова 

https://www.defence.gov.au/
https://www.anao.gov.au/work/performance-audit/defences-management-its-public-communications-and-media-activities#:~:text=The%20communication%20and%20public%20affairs,delivering%20a%20consistent%20internal%20message
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структура військових прес-служб почала формуватися на рівні бригади, 

оперативного командування, родів військ (сил), Генерального штабу ЗС 

України, Міністерства оборони України. Штатний склад передбачає наявність 

двох прес-офіцерів - начальника прес-служби й прес-офіцера, де останній, де-

факто, виконує обов’язки військового журналіста (продукування друкованого, 

аудіо, відео, фото контенту).  

Підготовка фахівців відповідно також корегується. Протягом тривалого 

часу флагманом освіти військових журналістів було Львівське вище 

військово-політичне училище. Після закриття у 2002 році спеціальності 

«військова журналістика» лише у 2006 році у Військовому інституті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка створено 

кафедру інформаційно-психологічного протиборства. Окрема кафедра 

«військової журналістики» у Військовому інституті починає свою історію у 

2015 році. Таким чином, історично у країні склалася специфічна система 

військової журналістики.  

Вектор розвитку діяльності й підготовки фахівців для військових медіа 

сьогодні орієнтована на систему Організації Північноатлантичного альянсу. У 

країнах НАТО функціонують служби з зв’язків з громадськістю. Наприклад, 

структура медійного забезпечення Республіки Болгарія являє собою підрозділ 

PR, до якого входить інформаційний центр, який керує роботу військового 

каналу на телебаченні та газетою «Болгарська армія». Окремого видового 

поняття «військовий журналіст» у структурі немає, відсутня специфічна 

кадрова підготовка. До роботи у службах залучені спеціалісти з цивільного 

життя у сферах PR (Public Relations), журналістики, реклами, менеджменту, 

маркетингу.  

У Збройних Силах Україні відбувається трансформація національних 

військово-медійних структур орієнтована на альянс, тому відбувається заходи 

з організації служб зі зв’язків з громадськістю видів, окремих родів військ, сил 

та підпорядкованих її частин і установ Збройних сил України.  

З огляду на все, структура медіа не є сталою. Змінюється обстановка - 

з’являються реакції. Попри атрибутивні зміни й галузеві корекції мета 

залишається однією - точне й об’єктивне інформування особового складу 

військ (сил) та формування позитивної громадської думки в суспільстві про 

Збройні Сили України.  
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akademija.html. 

 

Гудзь А.В. (ВІКНУ) 

 

Розбудова спроможностей з стратегічних комунікацій та зв’язків з 

громадськістю (прес-служб) у Збройних Силах України 

У сучасній практиці державного управління питання стратегічних 

комунікацій здебільшого розглядається з позиції національної безпеки. 

Питання розвитку системи СК також порушується у низці документів 

стратегічного планування у сфері національної безпеки та оборони. Зокрема, 

у Концепції розвитку сектору безпеки і оборони, затвердженої Указом 

Президента від 4 березня 2016 р. № 92, одним із ключових напрямів розвитку 

зазначеного сектору в сучасних умовах визначено створення та впровадження 

системи СК у секторі безпеки та оборони.  

Концептуальні засади стратегічних комунікацій у сфері комунікацій та 

зв’язків з громадськістю у Збройних силах України визначені в основних 

політичних документах у сфері безпеки та оборони — Воєнній доктрині та 

Стратегічному оборонному бюлетені України.   

 Стратегічний оборонний бюлетень України є дорожньою картою 

Воєнної доктрини та Партнерства Україна-НАТО. Підписання Секретарем 

РНБО України та Генеральним секретарем НАТО Дорожньої карти 

Партнерства у сфері СК в 2015 році, а згодом – імплементація її положень у 

Плані заходів з реалізації Дорожньої карти, стали першими кроками у 

розвитку СК в Україні (підготовка персоналу, сприяння розбудові профільних 

структур, розвиток законодавства, проведення наукових досліджень).  

Стратегія комунікацій Міністерства оборони України та Збройних сил 

України й Інструкція з реалізації стратегічних комунікацій у Збройних силах 

України у 2016 році визначили засади реалізації стратегічних комунікацій на 

рівні Міністерства оборони України за Генерального штабу Збройних сил 

України.   

Концепція стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та 

Збройних Сил України від 22 листопада 2017 року формує систему 

стратегічних комунікацій у МОУ та ЗСУ, мету, принципи та шляхи реалізації, 

цілі розвитку та очікувані результати впровадження.  

З квітня 2018 року створено відділ організації стратегічних комунікацій 

управління стратегічного керівництва Головного оперативного управління 

Генерального штабу ЗСУ, який призначений для організації стратегічних 

комунікацій в інтересах застосування ЗСУ, планування, організації і 

координації питань взаємодії та управління між органами військового 

управління ЗСУ та органами управління складових сил оборони в інтересах 

застосування ЗСУ. 

 А у 2019 році Генеральний штаб Збройних сил України заявив про намір 

створити власне управління Стратегічних комунікацій, яке, зокрема, 

реагуватиме на інформаційні виклики, що несе гібридна російська агресія. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/signal-ima-opasnost-ot-unishtozhavane-na-kulturnoto-nasledstvo-vav-voennata-akademija.html
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/signal-ima-opasnost-ot-unishtozhavane-na-kulturnoto-nasledstvo-vav-voennata-akademija.html


262 

 

 Рішенням міністра оборони України визначено складові елементи 

сфери стратегічних комунікацій відповідно до компетенції Міністерства 

оборони України та Збройних Сил України та розроблено завдання 

(повноваження) органів військового управління, відповідальних за їх 

реалізацію. Модель функціонування системи стратегічних комунікацій на 

оперативному рівні пройшла апробацію в районі проведення АТО-ООС на 

території Донецької та Луганської областей. Запроваджено діяльність Робочої 

групи Міністерства оборони України з питань ефективних комунікацій як 

дорадчого органу, до завдань якого віднесено відпрацювання рекомендацій 

щодо підготовки та проведення інформаційних заходів стосовно 

інформування громадськості про діяльність Збройних Сил України, 

формування наративів, меседжів, організації їх відповідного поширення. 

Наказ Міністерства оборони України від 9 квітня 2020 року визначає 

основні завдання і функції, порядок взаємодії з іншими структурними 

підрозділами Департаменту стратегічних комунікацій Міністерства оборони 

України. У його підпорядкуванні перебувають: Інформаційне агентство 

«Інформаційне агенство Міністерства оборони України», Центральна 

телерадіостудія Міністерства оборони України та Телерадіостудія 

Міністерства оборони України “Бриз”. 

 Важливим елементом СТРАТКОМу є цивільно-військове 

співробітництво. Директива Генерального Штабу Збройних сил України у 

2016 році визначила цивільно-військове співробітництво складовою 

стратегічних комунікацій у Збройних силах України.  

 У Міністерстві оборони України за публічну дипломатію та зв’язки з 

громадськістю відповідає Департамент воєнної політики, стратегічного 

планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України, 

Управління комунікацій та преси  Міністерства оборони України. 

У Збройних силах України (Генеральному штабі) за  публічну 

дипломатію відповідає Головне управління військового співробітництва та 

миротворчих операцій Генерального штабу Збройних сил України, за зв’язки 

з громадськістю — Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил 

України; за цивільно-військове співробітництво — Управління цивільно-

військового співробітництва Збройних сил України. 
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к.е.н. Гура В.Л. (КНУ імені Тараса Шевченка) 

Заїченко О.О. (КНУ імені Тараса Шевченка) 

 

Сучасний стан розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 

Сучасний світ ми асоціюємо із постійним рухом вперед та розвитком 

різноманітних технологій. Наявність у кожного з нас смартфону породжує як 

залежність від постійного перебування онлайн, так і надає можливість 

швидкого спілкування з різними людьми та установами (онлайн замовлення 

товарів або послуг, оплата платежів). 

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – це сукупність методів, 

виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою 

збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання 

інформації в інтересах її користувачів [1, с. 5]. Дане визначення свідчить про 

потужні можливості та загрози сучасних ІКТ. 

Так, наприклад, в останні роки гостро постає питання кібербезпеки, тому 

що з’явилися кіберзброя та кібератаки. Квантова криптографія підвищує 

рівень комунікації, але одночасно сприяє збору даних. Штучний інтелект 

може допомогти у своєчасному виявленні людей, схильних до заподіяння 

шкоди (собі або іншим), створюючи можливості для втручання в процес 

задовго до того, як думки переходять до дії. 

Ніколи раніше технологічні досягнення не мали такого сильного впливу 

на безпеку: не тільки підвищуючи характер та рівень загроз, але й надаючи 

можливості для їх подолання [2].  

Тобто інформаційно-комунікаційні технології є потужною силою, яка 

стрімко рухає розвиток людства вперед, але також одночасно породжує багато 

викликів. Щоб убезпечити себе від негативних наслідків, потрібно бути 

обізнаними в сфері сучасних інноваційних досягнень. Адже це створює 

можливості для попередження потенційних ризиків і загроз. 

Багато країн вже відчувають значний вплив соціальних мереж на зміну 

настроїв, поведінки та ціннісних орієнтирів громадян. Людська свідомість 

запрограмована на постійну комунікацію, тому соціальні мережі стали 

надзвичайно популярними, оскільки полегшують процес обміну інформацією 

та даними. Попри швидкий і зручний доступ до потрібного контенту існує 

багато небезпек, які досить часто ми не помічаємо: нав’язування певних 

думок, пропаганда, неправдиві новини, маніпуляції суспільною свідомістю 

тощо. Таким чином використання онлайн джерел спілкування повинно бути 

усвідомленим і правильним, а саме має відбуватися контроль достовірності та 

авторитетності електронних ресурсів.  
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Задубінна Я.А. (ВІКНУ) 

 

Особливості здійснення зв’язків з громадськістю з використанням 

сучасних інформаційних технологій 

 В останнє десятиліття інформаційно-комунікаційні технології зробили 

розповсюдження інформації миттєвим і вперше за всю історію людства 

зробили можливим спілкування багатьох людей з багатьма іншими в будь-

який момент часу і в глобальному масштабі. Завдяки Інтернету з’явилося 

радикально нове явище – онлайновий соціальний граф – система зв’язків між 

людьми, що користуються сайтами соціальних мереж на зразок “Фейсбук”, 

“Твіттер”, “Лінкедін”, Googe+ та Instagram [1]. 

 Подібні тенденції стосуються також і державного управління. На 

сьогодні для забезпечення ефективних зв’язків із громадськістю виникає 

нагальна необхідність для органів управління проникати в мережеві зв’язки, 

де абсолютно поза державою формуються нові спільноти, громадські 

організації, ситуативні групи, і використовувати їх потенціал з метою 

залучення громадян до співучасті в управлінні державними справами, 

підвищенні якості публічного управління.  

 Впровадження та використання віртуальних технологій у сфері 

державного управління, а саме, під час організації взаємодії органів державної 

влади з громадськістю, треба констатувати, що веб-семінари та веб-

конференції дозволять ефективно проводити комунікаційну політику 

державного органу, оптимізуючи комунікативний процес, економлячи 

робочий час і даючи можливість більш оперативно обмінюватися 

інформацією [2]. 

 Використання новітніх технологій у державному управлінні, у зв’язках 

з громадськістю є не примхою часу, а нагальною необхідністю. Без цього 

органи державної влади безнадійно відстануть від власних громадян та не 

зможуть належним чином задовольняти сучасні потреби суспільства. 

 Центральним і місцевим органам виконавчої влади необхідно 

покращити ресурсне забезпечення впровадження новітніх технологій 

ефективних комунікацій та інформування населення про суспільно-політичну 

і економічну ситуацію в країні [3]. 

 Однією з важливих складових знаходження владою спільної мови з 

громадськістю є покращення якості послуг, що надаються державою, а також 

їх спрощення і запровадження інноваційних підходів. Покращення відносин 

між користувачами і державними службовцями, які надають такі послуги, є 

ключовим елементом у довірі та задоволеності громадян по відношенню до 

органів влади. 

 Спрощення та запровадження інноваційних підходів до 

адміністративних послуг досягається через: дослуховування до потреб 

громадян – користувачів послуг; консультації і партнерство; спільне 

проектування; е-послуги для користувачів; спрощення для підприємств [4]. 
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Іваненко С.М. (НУОУ ім. Івана Черняховського) 

 

Роздержавлення засобів масової інформації в Україні: процес та 

наслідки 

У сучасній Україні існують засоби масової інформації (ЗМІ) різної 

форми власності. З набуттям Незалежності Україні у спадок від радянського 

минулого дісталась розгалужена система державних ЗМІ. В умовах 

демократизації українського суспільства активізувався процес створення і 

розвитку друкованих органів, які не належать державі, висвітлюють 

альтернативну точку зору, яка не завжди збігається з офіційною. Сьогодні 

газети, журнали, телевізійні канали, інтернет-ресурси і т. і. належать різним 

громадським організаціям, політичним партіям, бізнесменам і політикам. 

Процес роздержавлення  мас-медіа та створення нових недержавних ЗМІ був 

тривалим та небезболісним. 

Згідно вимог чинного законодавства державні засоби масової 

інформації – це ЗМІ (преса, радіо, телебачення, інформаційні агентства), які 

засновані органами державної влади, і видання яких здійснюється за 

фінансової підтримки з державного бюджету або/та на базі державної 

власності.  

Процес роздержавлення ЗМІ можна стисло охарактеризувати, як 

виведення зі складу їх засновників і співзасновників державних органів влади, 

а отже позбавлення їх державного фінансування. Основними аргументами за 

роздержавлення ЗМІ є: забезпечення рівних конкурентних умов для ЗМІ; 

економія бюджетних коштів; зменшення впливу та тиску державної влади на 

ЗМІ, “оздоровлення” інформаційного простору. 

Автор, здійснивши історичний аналіз зазначеної проблематики, виявив, 

що початок обговорення питання про роздержавлення ЗМІ припадає на 

1999 рік, коли Верховна Рада прийняла постанову. У ній було визнано “за 

необхідне прискорити розробку концепції роздержавлення ЗМІ”. Проте, 

http://royallib.ru/read/geyts_bill/biznes_so_skorostyu_misli.html#40960
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=85-2010-%F0&new=1
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незважаючи на наявність регламентуючого документа, це питання так і залишилося 

невирішеним до кінця, позитивних зрушень не відбулося. 

У 2003 році Верховною Радою проведені слухання результатом, яких стало 

прийняття постанови, про внесення до порядку денного законопроекту “Про 

Концепцію роздержавлення ЗМІ”. Однак процес знову зупинився. 

Україна 2005 році взяла зобов’язання перед Радою Європи провести 

роздержавлення ЗМІ. Саме тому в 2006 році Національна рада з питань телебачення 

і радіомовлення опрацювала проект закону, “Про роздержавлення ЗМІ”, який 

розробило Міністерство юстиції України. 16 червня 2006 року за підтримки 

Міжнародного Фонду “Відродження:” відбулося громадське обговорення проекту 

Закону України “Про реформування державних та комунальних друкованих засобів 

масової інформації”, але його так і не було ухвалено. 

У 2010 році у Верховній Раді знову зареєстрували два законопроекти, про 

роздержавлення (влітку — проект № 6468 “Про реформу державної та комунальної 

преси”, автором якого був народний депутат Степан Курпіль (БЮТ), а восени — 

№ 7313 “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової 

інформації”, внесеного Кабміном). 

Врешті-решт 1 січня 2016 року набув чинності Закон України, “Про 

реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”, 

що став одним з кроків виконання Україною Резолюції Парламентської Асамблеї 

Ради Європи. Мета закону – обмеження впливу держави на ЗМІ, інтеграція 

вітчизняного медіа сегменту до світового інформаційного простору; створення 

рівних умов діяльності засобів масової інформації різних форм власності; 

підвищення конкурентоспроможності друкованих ЗМІ.  

Можна стверджувати, що прийняття цього документа значною мірою 

вирішило більшість проблемних питань, щодо роздержавлення ЗМІ в Україні і 

визначило шляхи їх подальшого розвитку з урахуванням викликів, які висуває 

сучасне життя, як на загальнонаціональному, так і на світовому рівні. Таким чином 

в своїй більшості даний Закон створив сприятливі умови для недержавних мас-

медіа. 

Не завжди дана проблема знаходила конструктивне рішення, наприклад є і 

негативна сторона цього закону. Були ліквідовані всі військові друковані видання, і 

це у той час коли триває російська агресія проти України. Якщо взяти до уваги той 

факт, що в збройних силах країн НАТО є свої друковані видання, то виникає 

питання, чому не внести поправки до закону і відновити військові друковані 

видання, які мали багаторічний досвід діяльності. 

 

Каленик Д.І (ВІКНУ) 

Біленко К.В (ВІКНУ) 

 

Міжнародна програма «Peer to peer», як елемент протидії гібридній 

агресії Росії проти України  

Американська програма «Peer to peer» почала діяти в Україні з 2019 

року. Основною метою, якої є протидія російській інформаційній  агресії та 

дезінформації в Україні. Ії сутність в тому, що курсанти та студенти разом з 
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керівником створюють прототип PR  агентства і розподіляють функції між 

собою з метою поширення інформації на обрані цільові аудиторії. Основним 

завдання є створення соціальних та цифрових проектів та продуктів в 

інформаційному просторі.   

Команда курсантів Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка  

під назвою  «АМ&PM» створила власні медіа платформи у рамках програми 

«Peer to peer» на яких кожен може дізнатися про створення та поширення 

загрозливих меседжів проти України, розповсюдження фейків та маніпуляцій 

у ЗМІ.  

Курсанти чітко визначили цільову аудиторію, в першу чергу це –

військовослужбовці, їх сім’ї та ветерани. Аналітична група команди 

«АМ&PM» провела дослідження серед діючих військовослужбовців та 

експертів у сфері медіа, щоб краще зрозуміти потреби  та вподобання цільової  

аудиторії. Також  метою дослідження було з’ясувати, які ресурси та канали 

обирають українські військові для отримання інформації,  чи перевіряють 

інформацію на достовірність. Відповідно до результатів дослідження  

з’ясувалось, що важливим фактором боротьби з інформаційними атаками Росії  

є необхідності підвищення рівня медіаграмотності та розвитку критичного 

мислення серед військовослужбовців України.   

Отже, для ефективної протидії інформаційним атакам проти України, 

курсанти ВІКНУ створили контент із питань підвищення медіаграмотності, 

протидії маніпуляції у ЗМІ, інформаційних атак, а також з інформаційної 

гігієни. Аналітична група курсантів щотижнево  здійснює моніторинг 

інформаційного простору щодо виявлення фейків, проросійських наративів та 

деструктивної пропаганди.  

Основна ціль команди  «AM&PM» створювати та  поширювати власні  

навчальні матеріали. Навчити військових розпізнавати фейки, боротися з 

ними, протистояти і поширювати тільки  достовірну інформацію. У межах 

проєкту також створенні навчальні  тренінги та інтерв’ю з експертами у сфері 

медіа грамотності та інформаційних процесів.  

Важливим фактором ефективності проєкту курсантів та загалом 

прогами «Peer to peer»  є зацікавленість ЗМІ щодо цієї теми. На багатьох 

українських медіа порталах були розміщені матеріали та результати 

дослідження команди «AM&PM» від ВІКНУ. Така зацікавленість свідчить про 

важливість  медіаграмотності серед військовослужбовців та цивільного 

населення у контексті протидії інформаційній агресії.  

 

Козлова К.К. (ВІКНУ) 

 

Блоги як сучасний вид комунікаційних технологій та новітній вид 

подачі інформації про військо 

Україна - достатньо молода держава, тому формування взаємодії 

держави, армії та суспільства є необхідністю в сучасній ситуації 

комунікаційного надлишку. Люди об‘єднуються в групи за інтересами та 

стають інструментом, за допомогою якого велика кількість користувачів 
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глобальної мережі отримують додаткову можливість спілкуватися та 

отримувати інформацію. Існує велика потреба в дослідженні та розвитку 

сучасних технологій для забезпечення правильного уявлення у суспільства 

про публічних службовців та їх дії, а також про події в країні та вирішення 

проблемних питань. На практиці саме соціальні мережі виконують усі функції, 

що відповідають засобу масової комунікації, – інформативну, регуляторну та 

культурологічну.  

  Передумовою появи і популярності блогів, що постійно зростають, 

стали технологічні можливості мережі, що зумовили розширення аудиторії і 

стимулювали потребу в нових видах Інтернет-комунікації, більш 

індивідуальної – для самовираження, утвердження самоідентичності, коли 

споживач інформації трансформується у її виробника у повній відповідності з 

концепціями тексту. Водночас, із соціального погляду, поява блогів – це 

певний етап розвитку суспільства, коли потреба у самовираженні, повазі, 

визнанні, що характеризує саме розвинутий соціум, стає все більш 

необхідною, актуальною для самого суспільства. Блогосфера дає рідкісну 

можливість поєднати комунікацію й автокомунікацію: тексти доступні як 

адресату, так і адресанту. 

  Зокрема, особливої уваги заслуговують блоги на військову тематику 

або військові блоги (war blogs, military blogs), які, наприклад, під час війни в 

Іраку, стали невід'ємною частиною інформаційного простору.  

  З початком подій 2014 року в Україні ми почали бачити військові блоги 

всюди: в Instagram, в Facebook та на YouTube. Блог - це новий засіб подачі 

інформації про війському сферу життя загалом. Він звертає увагу користувачів 

на вже опубліковану інформацію. В свою чергу успіх блогів тісно пов’язаний 

зі значними обсягами інформації, складністю орієнтації в інформаційному 

просторі, слабкою ефективністю сучасних систем пошуку в Інтернеті. 

Користувач Інтернету схильний до обговорення інформації, яку йому 

пропонують.  

  Водночас блогери часто стають першоджерелами. Одним з яскравих 

прикладів є Олег Болдирєв, який пише під псевдонімом Мартін Брест. Війна 

на Донбасі для нього розпочалась 2014-го року – тоді він волонтерив. Свої 

письменницькі амбіції він відкрив саме на фронті, коли почав писати пости на 

фейсбук. За останні 3 роки Мартин Брест регулярно потрапляв в топ-20 

блогерів за рейтингом ICTV. Так, в 2017 році він зайняв 6 місце серед усіх 

українських блогерів.  

  Актуальною для військових блогів залишається тема тероризму. 

Також, їх використовуються як засіб опису власного досвіду у військових 

операціях. Подібні блоги допомогають суспільству краще дізнатися про 

героїчні вчинки простих людей та дізнатися більше про будні 

військовослужбовців. 

Список використаних джерела: 

1. http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_50/fail/9.pdf 

2. https://jyrnalist.com.ua/blogovaya-zhurnalistika/ 

http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_50/fail/9.pdf
https://jyrnalist.com.ua/blogovaya-zhurnalistika/
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3.https://www.google.com.ua/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/prezentatsi

ya-knyg-viyna-voiny/30424892.html 

4. https://bloggers.fakty.com.ua/ 

5. https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/download/22/18 

 

Клунник М.С. (СВ ЗСУ) 

 

Розвиток системи інформаційної протидії в Сухопутних Військах 

Збройних Сил України 

На фоні невпинного розвитку людства розвиваються і технології, які 

використовуються ним. Не залишається осторонь і розвиток воєнного мистецтва. 

Війна та бойові дії з фізичного поля бою переміщується у інформаційний 

простір, тому загрозу особовому складу становить не тільки противник фізичний 

а й противник в інформаційній сфері. В зв’язку з цим до нанесення удару з боку 

противника слід готуватись не тільки на полі бою але і у інформаційному полі.  

З урахуванням еволюції воєнного мистецтва та новітніх тенденцій ведення 

бойових дій, а також розвитку технологій (в тому числі і інформаційних) 

здійснюється і розвиток Сухопутних військ – самого чисельного виду Збройних 

Сил України. Підрозділи Сухопутних військ протистоять ворогу як на полі бою 

так і у інформаційному полі.  

Галузь інформаційної протидії не є новою і всебічно досліджена 

провідними вітчизняними науковцями в даній сфері, зокрема: Г.Почепцовим, 

Т.Дзюбою, В.Горбуліним, В.Ліпканом та ін. 

Нажаль поза увагою зазначених науковців залишилась проблема ведення 

інформаційної боротьби (здійснення моніторингу інформаційного простору та 

інформаційної протидії) на оперативно-тактичному та тактичному рівнях. 

Оскільки сьогоднішнє інформаційне середовище, що характеризується 

цілодобовим циклом новин, поширенням сайтів соціальних мереж та 

взаємозв’язком аудиторій на території України безпосередньо впливає на те, як 

населення сприймає діяльність Сухопутних військ в умовах сучасних реалій.  

Очевидно, що для Сухопутних військ принципово важливо мати у системі 

інформаційної боротьби потужну, чітку систему інформаційної протидії, що 

здатна, як реагувати на раптово виникаючі загрози в інформаційному просторі, 

так і вести довгострокову інформаційну боротьбу, тим самим створюючи 

атмосферу, несприятливу для здійснення противником негативного 

інформаційного (психологічного) впливу на особовий склад. 

Саме з метою протистояння ворогу у інформаційній сфері та 

безпосереднього ведення інформаційної боротьби на початку 2020 року у складі 

Сухопутних військ Збройних Сил України було створено підрозділи 

моніторингу інформаційного простору та протидії основне призначення яких 

моніторинг інформаційного простору з метою своєчасного виявлення 

негативного інформаційного впливу з боку противника та своєчасної реакції на 

нього з використанням наступних способів протидії: 

1. Випереджувальний:  

https://www.google.com.ua/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/prezentatsiya-knyg-viyna-voiny/30424892.html
https://www.google.com.ua/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/prezentatsiya-knyg-viyna-voiny/30424892.html
https://bloggers.fakty.com.ua/
https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/download/22/18
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- комплекс заходів довгострокової інформаційної протидії спрямованих 

на розповсюдження інформації, що підвищує рівень довіри до Сухопутних 

військ та створює несприятливі умови для сприйняття негативної інформації, 

поширюваної противником; 

- комплекс профілактичних (адресних) заходів, які проводяться з метою 

упередження поширення ворогом або іншими зацікавленими суб’єктами масової 

комунікації інформації, що здійснює негативний інформаційний 

(психологічний) вплив. 

2. Оперативний: 

- проведення комплексу заходів спрямованих на спростування фейкової 

інформації противника, негативної інформації інших суб’єктів масових 

комунікацій; 

- проведення комплексу заходів спрямованих на переключення уваги 

цільової аудиторії, шляхом публікації більш ефективної ніж у противника 

власної інформації за спорідненою тематикою. 

3. Технічний: 

- комплекс заходів спрямованих на технічне зниження швидкості 

поширення інформації противника шляхом скарг, розсилки листів 

інформаційним редакціям з вимогою зняти недостовірну інформацію та з 

відповідною аргументацією на ресурсах, де вони враховуються 

адміністраторами. 

Зважаючи на відносно «юний» вік даних структурних підрозділів та 

нерозвиненою системою моніторингу інформаційного простору та протидії 

виникає і ряд проблемних питань які потребують вирішення, а особливо на 

тактичному рівні. Зокрема: 

-  у зв’язку з відсутністю підрозділів інформаційної боротьби на 

тактичному рівні існує проблема з оперативним виявленням та реагуванням на 

негативний вплив в інфопросторі на регіональному рівні.  

- під час створення матеріалів інформаційної протидії дуже складно 

враховувати тонкощі притаманні конкретній цільовій аудиторії (природні, 

соціальні, територіальні, особливості військових субкультур, традиції окремих 

громад, подій, що відбуваються в районі, місті, селі, місцях постійної дислокації 

підрозділів, місцях проживання родин військовослужбовців). 

На даному етапі, з метою вирішення зазначеної проблеми доцільно 

розглянути питання введення до штатів бригад та територіальних центрів 

комплектування та соціальної підтримки підрозділів моніторингу 

інформаційного простору та протидії складом від двох до п’яти осіб.  

 

Макарчук А.П. (ВІКНУ) 

 

Гумор українського народу як елемент інформаційного спротиву 

інформаційним агресіям  

Особливим проявом культури спілкування, яка ґрунтується на 

гармонійному поєднанні моральної інтуїції, емоцій та інтелекту, є культура 

гумору. 
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Гумор - психологічна реакція на недосконалість або суперечливість 

певного явища, в емоційно-осмисленій оцінці якого поєднуються серйозне і 

смішне із перевагою у смішному позитивного. 

Гумор є невід'ємною складовою сміхової культури суспільства, має 

певну національну специфіку. Особливість українського народного гумору 

полягає - незлобливому жарті із хитрою (удаваною) простакуватістю, 

російського - в єдності веселого комізму із сумом;   

 У сучасному світі гумор перестає бути лише актом психологічної 

реакції, а набуває ознаки інформаційного спротиву. Це обумовлюється, перш 

за все, критичною функцію гумору, яка виявляється гумористичними 

«продуктами», за допомогою яких той чи інший народ ладен проходити тяжкі 

сторінки своєї історії. Варто згадати український гумор періоду першої 

революції в Російській імперії — це головним чином сатира газетно-

журнальна. З’являлась вона переважно на сторінках періодичних видань після 

проголошення царським маніфестом 17 жовтня 1905 р. демократичних свобод 

і в тому числі свободи друку. Яскравим прикладом слугує «Один номер 

”Перця”» Ю. Івакіна (1971, № 2) ідеться про провідний часопис сатирично-

гумористичного спрямування, який був відомий, мабуть, кожному українцеві. 

Часопис «Перець» в умовах радянського тоталітаризму, попри ідеологічну 

сірятину, публікував чудові зразки гумору й сатири. 

Непересічним явищем в історії української літератури початку XX ст. 

стали гумористично-сатиричні твори М. Вороного, О. Олеся, Б. Лепкого, П. 

Карманського, В. Самійленка, В. Сосюри, В. Еллана-Блакитного, Остапа 

Вишні, поетів-«пражан». 

Унікальним явищем українського сатирикону є також вітчизняна 

віршована сатира й гумор періоду Другої світової війни. Ідейно-тематичною 

спрямованістю та розмаїттям жанрів і жанрових модифікацій (віршований 

підпис під плакатом, сатиричне послання, сатирична пісня, віршований 

фейлетон, «колективні» поеми, байка, частівка, віршований радіолист, 

сатирична поема та ін.) вони істотно збагатили українське письменство. 

Сьогодні ми спостерігаємо відродження гумористичних та сатиричних 

жанрів, відновлення духовного пласту в житті суспільства, пов’язаного з цим 

напрямом культури. Очевидно, що без оптимізму, закладеного в цих жанрах 

народної творчості та літератури і мистецтва, українці не змогли б вистояти 

перед утисками імперії московитів і відновитися через створення нової 

державності, яку вони нині захищають ціною власного життя.  

Список використаних джерел: 

1. Гарачковська Оксана Олександрівна УДК 821.161.2(091)-(043.3) 

жанрово-стильові модифікації української віршованої сатири й гумору ХХ 

століття 

(http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/apirantam/Avtoreferat/d.26.133.0

3/atoreferat_harachkovska.pdf ) 

2. Українська сатирична публіцистика: загальне поняття та джерела 

становлення. УДК 007:304:070. Н.І. Зикун . 

file:///C:/Users/User/Downloads/drsk_2013_2_17.pdf 

http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/apirantam/Avtoreferat/d.26.133.03/atoreferat_harachkovska.pdf
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/apirantam/Avtoreferat/d.26.133.03/atoreferat_harachkovska.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/drsk_2013_2_17.pdf
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3. Перелицьований світ Івана Котляревського: текст - інтертекст – 

контекст. Природа сміхової культури 

https://md-eksperiment.org/post/20180929-priroda-smihovoyi-kulturi￼ 

 

Мельник Г.В. (ВІКНУ)  

 

Порівняння сайтів оборонних відомств України, США, Швеції та 

Німеччини 

Військова інформаційна компонента США.    

Військові фахівці США наполегливо працюють над розробкою та 

впровадженням нових концепцій ведення інформаційних операцій у зв’язку з 

підтриманням сталої внутрішньої ситуації в штатах та виходу інформаційних 

структур на міжнародну арену. Для цього необхідно створювати  потужну 

інформаційну систему, задіяти державний та оборонний сектор, створювати за 

допомогою PR та медіа компонентів сильний образ армійця. Тож серед всього 

загалу створений сайт армії США, який детально описує переваги служби в 

армії, освіту, основні тренування, шлях від цивільного до рекрута, життєві 

історії солдат, їхні сім’ї. Надається перевага фото з крупними кадрами, які 

виділяються деталізацією та конкретикою. Також перевага портретному 

стилю з глибоким простором. Фото надзвичайно потужної техніки передають 

усю її силу, міць та потугу. Отже, побудова матеріалів відіграє не аби-яку роль. 

Концептуально переважають  жовто-біла кольорова гама. Адже жовтий – 

асоціація зі світлом, а білий завжди приносить відчуття свободи та спокою. 

Відео у стилі «зіркових воїнів», професійно зняті та змонтовані є ще одним 

доказом прагнення США висвітлити військові підрозділи у якнайкращому 

світлі. Для оперативного закритого обміну між частинами, підрозділами та 

окремими екіпажами використовується система передачі даних DMS (Defense 

Message System), що працює на основі ресурсів глобальної мультимедійної 

мережі. Ведеться розробка ефективної стратегії і тактики застосування 

інформаційної зброї. Випереджають напрямки такі як космос, протиракетна 

оборона, присутність за кордоном і вплив американської міці.   

Медіа-підтримка армії Німеччини.    

  На сайті Бундесверу представлені високоякісні фото, максимально 

наближені до реальності, динамічні та схожі до бойових дій. Перевага 

надається репортажним фото, де показують дії військовослужбовців. 

Ексклюзивним розділом є вибір роботи в армії Німеччини за своїм 

професійним напрямом. Працівники медійної сфери висвітлюють виключно 

позитивну інформацію про впровадження нової зброї та техніки у Бундесвері. 

Таким чином, Німеччина використовує принципово нову стратегію і тактику 

висвітлення інформації, яку змогла продемонструвати усьому світу 

насамперед завдяки своїм мережним технологіям та можливостям. 

Швеція – кроки до розширення 

Сайт Збройних сил Швеції розроблений відповідно до міжнародних 

стандартів та Посібника Шведського агентства з питань цифрової 

адміністрації з веб-розробки з метою залучення якомога більшої кількості 

https://md-eksperiment.org/post/20180929-priroda-smihovoyi-kulturi%EF%BF%BC
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людей. Усі відео зняті у силі рекламних роликів, які висвітлюють тренування, 

підготовку військовослужбовців, техніку та оснащення. Електронна база 

приваблює своєю якістю та динамікою, численними фото бійців та новітніми 

зразками військової техніки та зброї.  

 Інформаційне забезпечення армії України 

 Щодо сайту Міністерства оборони України, найбільша увага 

приділяється новинному забезпеченню, тоді як не прослідковується тенденція 

залучення молоді до служби в армії. Публікуються здебільшого інформаційні 

повідомлення, репортажі. Також можна помітити тенденцію поширення 

дописів з Інформагентства Міноборони АрміяІнформ. Натомість, не 

прослідковується достатня кількість публікацій відео та фотоматеріалів у 

порівнянні з іноземними оборонними відомствами.  

  Отже, лідером у світовому інформаційному просторі є США, тому 

Україні варто було б приділити більшу увагу спектру медійного захисту. 

Таким чином ми можемо здобути суспільну свідомість та протидіяти 

агресорам в секторі безпеки інформаційної експансії.  

Список використаних джерел: 

1. В.Ф.Курдюк Національна академія Оборони України, Київ. 

Перспективи використання інформаційних технологій в збройній боротьбі. 

Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил 

ім.І.Кожедуба, 2008, випуск 3(18) 

2. Інформаційна безпека особистості, суспільства, держави: Підручник. 

– К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008 - с.31 

3. Коропатнік І.М. Проблеми інформаційного забезпечення діяльності 

груп цивільно-військового співробітництва Збройних сил України, 2016.  

4. Офіційний сайт Міністерства оборони України, армії США, Швеції, 

збройних сил Німеччини 

Макарчук А.П. (ВІКНУ) 

 

Розбудова системи стратегічних комунікацій Збройних Сил України: 

досвід НАТО 

Стратегічні комунікації вважаються невід'ємним і ефективним 

механізмом зовнішньої політики й національної безпеки провідних держав 

світу, одними з найбільш ефективних інструментів просування геополітичних 

і національних інтересів на міжнародній арені. 

Головною інституцією із розвитку спроможностей НАТО у сфері 

стратегічних комунікацій є Центр передового досвіду з питань стратегічних 

комунікацій (The NATO Strategic Communications Centre of Excellence). Центр 

проводить науково-аналітичну, навчально-методичну та інформаційно-

комунікативну діяльність, зокрема розробив низку спеціальних навчальних 

курсів зі стратегічних комунікацій, видає журнал "Стратегічні комунікації у 

сфері оборони" (Defence Strategic Communications), проводить дослідження, 

конференції та семінари на теми ролі пропаганди в сучасному світі, російської 

інформаційної війни проти України, маніпулятивних технік, перетворення 
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соціальних медіа на зброю, практики НАТО щодо стратегічних комунікацій 

тощо [3]. 

До того ж, важливо визначити ключові компонентами процесу реалізації 

стратегічних комунікацій у НАТО, а саме: 

- розуміння владою суспільства, його інформування та залучення для 

просування інтересів і цілей через вплив на сприйняття, установки, 

переконання та поведінку; 

- узгодження дій, зображень, висловлювань на підтримку політики і 

планування з метою досягнення все осяжних стратегічних цілей (overarching 

strategic objectives); 

- визнання того, що всі операції і види діяльності є важливими 

компонентами процесу комунікації, оскільки все, що говорить і робить НАТО 

або не спромігся сказати і зробити НАТО, має передбачувані й 

непередбачувані наслідки для цільових і нецільових аудиторій; 

- визнання того, що стратегічні комунікації — не додаткові дії, а 

невід'ємна складова планування та реалізації усіх воєнних операцій і видів 

діяльності [4]. 

Реалії сьогодення вказують на те, що останнім часом НАТО активно 

створює центри передового досвіду різної спеціалізації, які отримують статус 

військово наукових установ. На сьогоднішні в Альянсі функціонують 24 

центри передового досвіду, витрати на забезпечення яких розподілено між 

"країнами засновниками" і "країнами спонсорами". 

Центр досліджує розвиток конфліктів у глобальному інформаційному 

середовищі, а також моніторить соціальні мережі, потім на підставі отриманої 

інформації розробляє для держав членів НАТО методи реагування на різні 

інформаційні конфлікти і на підставі цього тренує військових та цивільних 

осіб діяти в таких ситуаціях. 

Згідно з рекомендаціями, описаними у посібнику НАТО зі стратегічних 

комунікацій 2015 року, існує три моделі організації стратегічних комунікацій 

[1]. Перша модель передбачає створення підрозділу радників зі стратегічних 

комунікацій у групі спеціальних радників (спеціальних штабних елементів). 

Друга модель передбачає створення посади окремого заступника начальника 

штабу зі стратегічних комунікацій із відповідними підпорядкованими 

підрозділами, які опікуються військовими зв'язками з громадськістю, 

аналізують інформацію, що надходить від ЗМІ, взаємодіють зі ЗМІ для 

поширення власних меседжів (повідомлень), а також спрямовують і 

координують інформаційні, психологічні операції, операції із цвільно-

військового співробітництва, впливають на важливих дійових осіб. Третя 

модель передбачає надання максимального обсягу повноважень начальнику зі 

стратегічних комунікацій, який при цьому обіймає посаду спеціального 

заступника командувача [2]. 

Загалом, стратегічні комунікації НАТО є ефективним та сучасним 

інструментом у глобальному інформаційному просторі для розроблення чіткої 

інформаційної політики. Їх потрібно розвивати та поглиблювати, як із кожною 

з організацій окремо, так і в контексті їхньої безпекової співпраці, оскільки 
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вони сприяють забезпеченню міжнародних і національних інтересів у світі, а 

втрата контролю над ними зробить нашу державу вразливою до 

інформаційного впливу ззовні. 

Список використаних джерел: 

1. NATO Military Concept for Strategic Communications. Available at: 

https://publicintelligence.net/nato-stratcom-concept/ (accessed 04 March 2019). 

2. Strategic communications and national strategy. Chatham House 

Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www. 

chathamhouse. org/sites/files/ chathamhouse/ public/ Research/ 

International%20Security/r0911stratcomms.pdf.  

3. Tatham S.A. Strategic Communication: A Primer. The Advanced 

Research and Assessment Group (ARAG), December 30, 2018. 

4. Стратегічні комунікації є важливою складовою інтеграції України 

в НАТО [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.unn.com.ua/uk/news/1839639-strategichni-komunikatsiyi-

yevazhlivoyu-skladovoyu-integratsiyi-ukrayini-v-nato-ekspert  

 

Осовський О.В. (ВІКНУ)  

 

Розпізнання та протидія фейкам як складова особистого захисту 

військовослужбовців 

У сучасному технологічному світі людина отримує все більші масиви 

інформаційних потоків. Мережа Інтернет дозволила в режимі реального часу 

дізнаватись, що відбувається в Україні та світі. Військовослужбовці не стали 

виключенням у тенденції відання переваги споживання контенту з соціальних 

мереж. Підтвердженням слугує дослідження команди AM&PM для їх проєкту 

по протидії дезінформації. 80 % опитаних військовослужбовців в отриманні 

інформації віддають перевагу саме соціальним мережам. Українські 

регулюючі органи не можуть фільтрувати контент, який поширюється на 

різних комунікаційних майданчиках. Це відбувається через відсутність 

регламентації на законодавчому рівні. 

 Люди стають вразливими до фейкових новин. Проведення Media 

Sapiens дослідження показало, що лише 11% українців змогли визначити фейк 

і відрізнити його від правдивої інформації.  

У довгостроковій перспективі головним завданням фейкових новин є 

закладення у свідомості споживача певного наративу. У короткострокових 

рамках – тягне за собою ланцюжок негативного впливу на діяльність 

військовослужбовця. Читаючи дезінформацію, не вміючи виявляти ознаки 

фейків, військовий формує у своїй свідомості помилкове уявлення про певну 

подію чи явище. Здебільшого, фейки несуть у собі маніпулятивний вплив. 

Тому такий викривлений чи вигаданий контент може викликати у читача  

зміну емоційного фону (такі як: паніка, страх, агресія, байдужість). За собою 

така різка зміна емоційного стану тягне конфлікти в середині колективу на 

расовому, релігійному, мовному, етнічному підґрунті. У військовому житті – 

навіть може дійти до відмови виконання поставлених завдань командирами.  

https://www.amazon.com/S.A.-Tatham/e/B0034PDN8Y/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.unn.com.ua/uk/news/1839639-strategichni-komunikatsiyi-yevazhlivoyu-skladovoyu-integratsiyi-ukrayini-v-nato-ekspert
https://www.unn.com.ua/uk/news/1839639-strategichni-komunikatsiyi-yevazhlivoyu-skladovoyu-integratsiyi-ukrayini-v-nato-ekspert
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 Протидія дезінформації та спростування фейків – одне із головних 

завдань органів сектору безпеки та оборони в умовах гібридних загроз. Проте, 

не менш важливою є інформаційна гігієна кожного військовослужбовця. 

Навчальний курс для військових по виявленню фейків є важливою частиною 

протидії в інформаційних війнах. Вміння критично мислити, перевіряти, 

аналізувати інформацію значно зменшить вплив дезінформації на сприйняття 

реального стану речей військовими. Правдива ситуація в країні, а не 

викривлена маніпулятивна картинка, допоможе зберігати високий бойовий та 

морально-психологічний стан українських захисників. 

Список використаних джерел : 

1 Аналітична група команди AM&PM провела дослідження щодо 

рівня медіа грамотності серед військовослужбовців. 

https://armyinform.com.ua/2020/10/informaczijne-pole-vijskovosluzhbovcziv-zs-

ukrayiny-suchasna-speczyfika-ta-problematyka/  

2 Проєкт громадської організації «Детектор Медіа» провів дослідження 

«Ставлення населення до ЗМІ» 

https://ms.detector.media/mediadoslidzhennya/post/23680/2019-10-23-lishe-11-

ukraintsiv-zmogli-vidrizniti-feiki-doslidzhennya/ 

 

Павленко П.В. (НАСБУ) 

 

Медіауподобання українців у 2020 році 

Сучасне життя важко уявити без засобів масової інформації. Радіо, 

телебачення, періодичні видання стали невід’ємними атрибутами світу 

сучасної людини. 

Мета роботи - проаналізувати інтереси та уподобання українців до 

засобів масової інформації. 

Джерелом стали дослідження проведені USAID-Internews [1], 

соціологічною службою Центру Разумкова, ГО «Детектор Медіа», Фондом 

«Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» [2] у 2020 році. 

У 2020 році в Україні споживання новин в усіх ЗМІ впало, порівняно з 

2019 роком. Соціальні мережі залишаються лідером серед джерел новин для 

українців: 62% українців використовують їх для отримання новин (торік було 

68%). Телебачення на другому місці –52% (торік було 66%). Серед 

респондентів, які споживають новини не тільки із соцмереж, а й із традиційних 

медіа, більшість споживає новини з національного телебачення – 95%. З 

національних сайтів – 84%, з національного радіо – 82%. З друкованими 

виданнями ситуація інакша: з регіональних друкованих видань інформацію 

споживають 67% опитаних, тоді як з національних – 45%. Центральні 

українські телеканали залишаються найбільш популярним джерелом 

інформації серед населення – їх дивляться 75% респондентів. Водночас на 

друге місце вирвалися соціальні мережі – їхня частка зросла з 24% у 2019-му 

до 44% у 2020-му. 

Дослідження показали, що проникнення інтернету в Україні з кожним 

роком зростає. Цього року 90% респондентів відповіли, що користуються 

https://armyinform.com.ua/2020/10/informaczijne-pole-vijskovosluzhbovcziv-zs-ukrayiny-suchasna-speczyfika-ta-problematyka/
https://armyinform.com.ua/2020/10/informaczijne-pole-vijskovosluzhbovcziv-zs-ukrayiny-suchasna-speczyfika-ta-problematyka/
https://ms.detector.media/mediadoslidzhennya/post/23680/2019-10-23-lishe-11-ukraintsiv-zmogli-vidrizniti-feiki-doslidzhennya/
https://ms.detector.media/mediadoslidzhennya/post/23680/2019-10-23-lishe-11-ukraintsiv-zmogli-vidrizniti-feiki-doslidzhennya/
https://detector.media/infospace/article/181071/2020-09-29-telebachennya-zalishaetsya-osnovnim-dzherelom-informatsii-ukraintsiv-sotsmerezhi-naroshchuyut-populyarnist-doslidzhennya/
https://detector.media/infospace/article/181071/2020-09-29-telebachennya-zalishaetsya-osnovnim-dzherelom-informatsii-ukraintsiv-sotsmerezhi-naroshchuyut-populyarnist-doslidzhennya/
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мережею Internet, а серед аудиторії віком 18-35 років – 100%. У рейтингу 

загальнонаціональних інтернет-ресурсів як джерел інформації перші місця 

посідають служби та сервіси Google, Ukr.net, за допомогою яких проводиться 

пошук інформації на теми які є предметом зацікавленості та новин. На 

третьому місці – сайт «1+1» (припускається, що йдеться про сайт ТСН). 

Проте регіональні мас-медіа в більшості зміцнили свої позиції в 

рейтингу довіри українців. Довіра до регіональних інтернет-медіа зросла із 

44% до 48%, до регіонального радіо – з 19% до 22%, регіональних друкованих 

ЗМІ – з 20% до 22%. Водночас знизилася довіра до регіонального телебачення 

– із 41% до 38%. Як показали дослідження, пандемія вплинула на зростання 

інтересу до новин саме на регіональному рівні: «Коли почали запроваджувати 

жовті, помаранчеві та червоні зони (дослідження проводились в липні-серпні) 

– підвищився інтерес до місцевих видань». 

Список використаних джерел: 

1. Соцмережі й телебачення – основні джерела новин для українців URL: 

https://detector.media/infospace/article/181614/2020-10-16-sotsmerezhi-i-

telebachennya-osnovni-dzherela-novin-dlya-ukraintsiv-dovira-do-natsionalnikh-

media-vpala-doslidzhennya/ 

2. Як змінились уподобання та інтереси українців до засобів масової 

інформації після виборів 2019 р. та початку пандемії COVID-19. URL: 

https://detector.media/infospace/article/181066/2020-09-29-yak-zminilis-

upodobannya-ta-interesi-ukraintsiv-do-zasobiv-masovoi-informatsii-pislya-

viboriv-2019-r-ta-pochatku-pandemii-covid-19/ 

 

Плесак С.Ф. (ВІКНУ) 

 

Художня література: новий етап соціальної та суспільно- 

політичної комунікації суспільства 

В умовах інформаційного суспільства актуальним є розгляд художньої 

літератури, як підсистеми соціальних комунікацій. На сьогодні термін “ 

художня література” не можливо повністю розкрити лише у межах 

літературознавства, викресливши новітні комунікаційні технології.Існування 

художньої літератури у сучасних динамічних процесах ставить нові питання 

та виклики, які потребують дослідження. 

Здійснюючи комунікацію в історичній послідовності, улюблені книжки 

та образи утворюють, так званий, діалог між поколіннями та націями. Це 

пояснюється тим, що справжні твори літератури відновлюють цілісність 

світосприйняття. Вони повертають відчуття гармонії світу та дають 

можливість відчути причетність до світобудови, зрозуміти зв'язок світу із 

соціумом. 

Соціально-комунікативну функцію може виконувати лише той твір, що 

має надзвичайну популярність, але не через свою досконалість та 

завершеність, а саме через світову відомість. Література виступає 

каталізатором соціальних комунікацій тільки тоді, коли її не багато, тобто 

присутня кількісна межа. 

https://detector.media/infospace/article/181614/2020-10-16-sotsmerezhi-i-telebachennya-osnovni-dzherela-novin-dlya-ukraintsiv-dovira-do-natsionalnikh-media-vpala-doslidzhennya/
https://detector.media/infospace/article/181614/2020-10-16-sotsmerezhi-i-telebachennya-osnovni-dzherela-novin-dlya-ukraintsiv-dovira-do-natsionalnikh-media-vpala-doslidzhennya/
https://detector.media/infospace/article/181614/2020-10-16-sotsmerezhi-i-telebachennya-osnovni-dzherela-novin-dlya-ukraintsiv-dovira-do-natsionalnikh-media-vpala-doslidzhennya/
https://detector.media/infospace/article/181066/2020-09-29-yak-zminilis-upodobannya-ta-interesi-ukraintsiv-do-zasobiv-masovoi-informatsii-pislya-viboriv-2019-r-ta-pochatku-pandemii-covid-19/
https://detector.media/infospace/article/181066/2020-09-29-yak-zminilis-upodobannya-ta-interesi-ukraintsiv-do-zasobiv-masovoi-informatsii-pislya-viboriv-2019-r-ta-pochatku-pandemii-covid-19/
https://detector.media/infospace/article/181066/2020-09-29-yak-zminilis-upodobannya-ta-interesi-ukraintsiv-do-zasobiv-masovoi-informatsii-pislya-viboriv-2019-r-ta-pochatku-pandemii-covid-19/
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Як і інші підсистеми соціальних комунікацій, художня література не 

лише відображає навколишній світ, а й активно змінює його за допомогою 

масового впливу на свідомість. Робота над суспільною свідомістю людства з 

метою конструювання реальності цілеспрямовано ведеться через масові 

комунікації, а саме через такі підсистеми: візуальна комунікація,зокрема 

меми, маніпуляція, відкрита та прихована пропаганда. Також вплив на 

свідомість ведеться через фільми та серіали.  

Таким чином, розгляд літератури та соціальних комунікацій як сторін 

одного явища, що формує інформаційний контекст існування суспільства 

загалом і конкретної людини зокрема - це новий погляд на соціально-

комунікаційну природу літератури, що відбиває формування теоретико-

методологічних засад інтеграційного погляду на феномен художньої 

літератури як комунікаційного каналу. Суспільна важливість функцій, які 

виконує художня література, їхня спільність із функціями мас медійної 

комунікації доводить доцільність розгляду терміну художньої літератури в 

аспекті соціальних комунікацій. Як підсистема соціальної комунікації, 

художня література активно реагує на зміни, які проходять у суспільстві. 

Комплекс функцій та особливостей літератури у соціальних комунікаціях 

окреслює широке поле для наукових досліджень. 

Список використаних джерел : 

1. Смолянук В. Ф. мілітарна культура українського суспільства: історія 

та сучасність : дис. докт. / Смолянук В. Ф. – Київ, 2015. 

2.  Кленова Ю. В., Класика, белетристика, масова література: проблема 

кордону, дис. докт. філ. наук / Кленова Ю. В. – Харків, 2015. – 78 с. 

3. Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность) : 

словарь– справочник / сост. В. А. Ильганаева. — Харьков : КП «Городская 

типография», 2009. — 392 с. 

Плесак С.В. (ВІКНУ) 

 

Художня література в процесі творення особистості громадянина  

Вітчизняна класична література, за різних обставин, брала на себе роль, 

яку в європейських країнах виконували філософія, соціологія, політика, 

історія. Вона виступала осередком духовного досвіду нації; була пов’язана із 

суспільним життям у країні, ставала частиною національної історії, 

виступаючи свого роду «духовним гарантом» її, орієнтиром у майбутній 

культурі.  

Сам комунікаційний простір і його наповнення створюють рід певної 

«першоматриці», яка була «батьківщиною» художнього, тією моделлю, 

відповідно до якої відбулася поява ще нейтрального і не поляризованого 

цілого – в окремих його аспектах відбувся прорив із природно-матеріального 

у сферу культури й вищої її форми – духу. В історії художнього засвоєння 

світу діє принцип соціальної пам’яті, який проявляється в тому, що жоден вид 

мистецтва протягом свого історичного життя не є тотожним самому собі. 

Відновлюючи в історії культури свою актуальну роль, кожний із видів 

мистецтва в нову епоху виступає в якісно нових стосунках і в неповторній 
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системі взаємозв’язків як усередині самого мистецтва, так і в спільному 

соціокультурному контексті.  

Виступаючи самосвідомістю культури, твори літератури відбивають 

певний тип художньої свідомості, характеризують певний культурно-

історичний тип людини. Вони реагують на всі зміни в духовному житті 

суспільства, у його емоційно-чуттєвій, побутовій, інтелектуальній і 

філософській сферах. Текст виступає як певна знаково-змістовна єдність, 

сукупність формально-змістовних елементів будь-якого надбання та прояву 

культури. Художня література є комунікаційно-значущим явищем, яке за 

допомогою своїх засобів виразності, специфіки й функцій інформаційно-

емоційно впливає на людину. Вона відрізняється своєю власною мовою, але 

водночас і спільною мовою художнього відтворення дійсності, що транслює 

художню інформацію за допомогою своєї знакової системи.  

Згідно з теорією символістів мистецтво, і зокрема література, має такі 

універсальні методи пізнання, які роблять можливим включення їх до 

філософії. Більше того, мистецтво в процесі художнього пізнання світу здатне 

його творчо перетворювати. Література може формувати нову комунікаційну 

дійсність, яка володіє об’єктивною реальністю, тобто третьою дійсністю. 

Список використаних джерел : 

1.     Багряний І. Думки про літературу / І. Багряний // Мистецький 

український рух. – Мюнхен ; Карльсфельд, 1946. – Зб. 1. – С. 25–36. 

2.    Концепція літературної освіти / Н. І. Волошина, Є. А. Пасічник, 

Н. Ф. Скрипченко, П. П. Хропко // Початкова школа. – 1994. – № 3. – С.48–56. 

3. Буряк В. Д. Комунікація і текстовий дискурс / В. Д. Буряк // Держава 

та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2010. — No 3. — С. 4–7. 

 

к.філол.н, доц. Позняков О.П. (ВІКНУ) 

 

Доктрина публічного спілкування в контексті стратегічних 

комунікацій  Збройних Сил України  

Доктрина публічного спілкування була затверджена 

Головнокомандувачем Збройних Сил України 19 вересня 2020 року. Цей 

керівний документ «визначає систему принципів інформаційно-комунікаційної 

діяльності, а також систему поглядів на цілі, завдання та характер реалізації 

державної інформаційної політики у сфері національної безпеки і оборони, 

способи її реалізації та забезпечення у Збройних Силах України».  

У документі підготовленим Управлінням зв’язків з громадськістю 

Збройних Сил України унормований порядок організації публічної 

інформаційно-комунікаційної діяльності у воєнній сфері з урахуванням досвіду 

армій провідних країн-членів НАТО, визначені загальні принципи публічного 

спілкування для посадових осіб, організації публічних заходів, висвітлення 

публічної інформації в офіційних інформаційних джерелах.   

У нормативному документі йдеться про доволі розлогий контекст 

використання публічного спілкування. Наголошується на тому, що «публічне 

спілкування є невід’ємною частиною процесу стратегічних комунікацій у ЗС 
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України та здійснюється під час проведення основних заходів публічної 

дипломатії, зв’язків з громадськістю, цивільно-військового співробітництва, 

морально-психологічного забезпечення, інформаційних, психологічних 

операцій та протидії негативному інформаційно-психологічному впливу, 

культурних, спортивних та інших публічних заходів взаємодії з громадськістю 

та інформаційно-комунікаційної діяльності».  

Також, Доктрина підвищує відповідальність командирів (начальників) та 

інших відповідальних осіб (речників) за оприлюднення офіційної інформації.  

Зокрема, «командири (начальники) є головними розпорядниками 

інформації щодо підпорядкованих військових частин (установ) та всіх подій, 

пов’язаних з їхньою діяльністю. Виходячи з цього, командири або вповноважені 

ними особи, здійснюють відповідну комунікацію з громадськістю щодо 

важливих та суспільно-значущих тем. Вони особисто відповідають за поширену 

ними під час публічного спілкування інформацію. Командири (начальники) 

постійно мають бути готовими до публічного спілкування з найважливіших 

питань життєдіяльності підпорядкованих військових частин (установ). Для 

публічного оприлюднення офіційної позиції органу управління (військової 

частини) під час заходів публічного спілкування, надання ЗМІ фахових 

коментарів та роз’яснень з суспільно-значущих питань, своїм рішенням 

командир (начальник) призначає речників, за визначеними напрямами, з числа 

підпорядкованих посадових осіб».  

Слід зазначити, що передумовою до введення в дію зазначеного документу 

були нещодавно проведені Стратегічні командно-штабні навчання «Об’єднані 

зусилля – 2020», під час яких питання публічного спілкування посадових осіб з 

громадськістю, взаємодією з представниками медіа набули особливої 

актуалізації.    

Сьогодні Управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України 

продовжує роботу, у тому числі і нормативно-правову, щодо удосконалення 

системи зв’язків з громадськістю Збройних Сил.   

Тому прийняття Доктрини публічного спілкування є важливим кроком у 

розвитку спроможності Збройних Сил України формувати власний імідж і 

глобальному і національному інформаційному просторі.  

Список використаних джерел: 

1. Доктрина публічного спілкування. Затверджена Головнокомандувачем 

Збройних Сил України від 19 вересня 2020 р;  

2. Наказ ГШ ЗС України «Про затвердження Положення про органи 

зв’язків з громадськістю (прес-служби) Збройних Сил України» від 11.04.2017 № 

127.      

к.пед.н., доц. Приходько Ю.І. 

 

Актуальні питання національної та глобальної безпеки 

Сучасний розвиток світової цивілізації поряд з продуктивними 

тенденціями характеризується низкою негативних явищ: війни, тероризм, 

погіршення екології, соціальна нерівність, корупція, посилення ролі 

військових чинників у вирішенні територіальних, політичних, економічних, 
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етнічних, міжконфесійних та інших проблем, явищ і конфліктів, поширення 

неконтрольованої міграції населення, стрімке зростання обсягів військово-

наукових знань, пошук, розробка та випробування новітніх систем озброєння 

та військової техніки, принципів їх системного бойового застосування в 

конфліктних регіонах з наслідками та ознаками руйнівного 

інфраструктурного, соціального, економічного, культурного характеру. 

Викладене свідчить про актуальність дослідження питань національної та 

глобальної безпеки. 

Стратегія національної безпеки України ґрунтується на таких основних 

засадах [1]: 

стримування – розвиток оборонних і безпекових спроможностей для 

унеможливлення збройної агресії проти України; 

стійкість – здатність суспільства та держави швидко адаптуватися до змін 

безпекового середовища й підтримувати стале функціонування, зокрема 

шляхом мінімізації зовнішніх і внутрішніх уразливостей; 

взаємодія – розвиток стратегічних відносин із ключовими іноземними 

партнерами, насамперед з Європейським Союзом і НАТО та їх державами-

членами, Сполученими Штатами Америки, прагматичне співробітництво з 

іншими державами та міжнародними організаціями на основі національних 

інтересів України. 

Аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів показує, що має 

місце доволі широкий спектр шляхів, способів (технологій) забезпечення 

національної та глобальної безпеки в різних сферах і напрямах 

життєдіяльності людства: інформаційна; військово-політична, економічна; 

поступального стійкого розвитку світового співтовариства; освітня, 

культурологічна, духовна; інституційна, правова та ін. Разом з тим, слід 

визнати, що на теперішній час всі зусилля з протидії загрозам життєдіяльності 

людства у глобальному вимірі виявляються недостатньо ефективними. На наш 

погляд, поряд з традиційними підходами, слід шукати більш глибинні 

причини такого стану речей, а саме: 1) надавати пріоритету не лише окремим 

напрямам, шляхам (технологіям) забезпечення національної та глобальної 

безпеки (їх вдосконалення, нарощування, застосування призводить лише до 

тимчасових успіхів і локальних результатів); 2) застосовувати системний 

підхід в стратегічному вимірі на основі інноваційних знань, зокрема, – 

квантової психології [2], нової духовної парадигми розвитку людини: 

"Свідомість–Інформація–Енергія–Матерія" [3], теорії трансформації систем 

[4]. 

В контексті теорії трансформації систем пропонується розглядати 

національну та глобальну безпеку в різних сферах і напрямах життєдіяльності 

людства як множину систем (підсистем). Модель кожної з таких систем 

(підсистем) у загальному вигляді може бути представлена функціоналом дії та 

взаємодії зовнішніх (Зч ) і внутрішніх чинників (Вч): М = F(Зч;   Вч) [4]. 

До зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на систему (підсистему) 

можна віднести такі: 1) природні: біологічні; кліматичні; метеорологічні; 

географічні; радіаційні; хвильові (електромагнітні, космічні, гравітаційні 
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тощо); 2) генетичні: дрейф генів; спадкоємні; видові; міжвидові; 3) радіаційні: 

мутаційні; рекомбінаційні; 4) людські: структурно-особистісні; 

інтелектуальні; медичні; місійні; цільові; ступінь використання знань; 

психологічні, в т.ч. – нейронне програмування; технологічні; інструментальні; 

інтереси; мотиви тощо; 5) рівень наукових знань (теорія і практика); 6) 

ресурси: матеріально-технічні, фінансові; технологічні; інформаційні; 7) 

ступінь взаємодії складових. Зазначені чинники за своєю сутністю та дією є 

носіями категорій об’єктивності та суб’єктивності. 

На теперішньому етапі розвитку науки з’являється можливість створення 

універсального наукового підходу та відповідного апарату (інструментарію) 

для моделювання, аналізу та оцінки ступеню трансформації систем 

національної та глобальної безпеки, визначення їх стійкості, запобігання 

хаосу, дисипації та відповідних коригувальних дій, в залежності від місії і 

цілей, дій, які при цьому переслідуються, плануються, здійснюються або 

мають місце. Шлях до  вирішення  зазначеної проблеми лежить у площині 

найбільш оптимального відображення дії наведених вище зовнішніх та 

внутрішніх чинників за фізичною, соціальною чи будь-якою іншою природою 

математичними, функціональними, статистичними, експертними методами на 

основі відповідних представлених функцій і кваліметричних підходів, що має 

стати предметом подальших теоретичних і прикладних досліджень. 

Список використаних джерел: 

1. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 

вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ 

Президента України № 392/2020 від 14 вересня 2020 р. [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037. 

2. Волински С. Квантовое сознание / Пер. с англ. Д. Ивахненко. Киев, 

1997. 198 с. 

3. Крутов В.В. Возвращение к себе. Основы развития сознания и 

управления мышлением. Киев: Генеза, 2014. 400 с. 

4. Приходько Ю.І. Основи теорії трансформації систем // Вісник 

Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія  "Філософія". 

2018. № 1(3). С. 21–27. 

 

Сидоренко А.Е. (ВІКНУ) 

 

Аналіз телевізійної програми «PRO Військо»  Центральної теле-

радіостудії  Міністерства оборони України 

На території України триває інформаційна війна, яка розпочалася ще 

задовго до збройного протистояння. Російська Федерація виважено та 

методично начіплювала українському народові відчуття меншовартості. 

Серіали, телепередачі, друкована продукція – зіграли свою роль ще задовго до 

війни на Донбасі. Негативне ставлення до всього українського нарочито 

підкреслювалося висміюванням, грубими жартами та героями-невдахами. 

Десятиліттями українці борсалися в тенетах російської ідеології, не маючи 

виходу через недолугу державницьку позицію та політичний нігілізм.  Такий 
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стан речей задовольняло керівництво РФ, адже саме так воно підкорювало 

українську націю і примушувало її вірити у власну слабкість. 

Проте події 2014-го року кардинально змінили такий стан речей. 

Українці довели, що здатні на сильні вчинки заради незалежного майбутнього. 

Такий поштовх не міг не позначитися і на зміні пріоритетів в інформаційному 

просторі України. Стрімко почали створюватися медіа продукти, які 

показували непереможність українського народу. Через виступи експертів, 

політиків, військових почали доносити правду, а через героїв передач – 

волелюбних і нескорених українців. Військовий медіа-простір не міг 

знаходитися осторонь таких змін. Так щотижнева передача «ProВійсько» 

стала логічним продовженням трансформації всього контенту одного з 

потужних військових засобів масової інформації – Центральної теле-

радіостудії Міністерства оборони України.  

Сучасні Збройні Сили України підіймалися з попелу. Лише після 

початку збройного конфлікту з’явилися боєздатні підрозділи, почалося 

вдосконалення матеріально- технічної бази. Серед найбільших досягнень: 

переведення армії на контрактну основу, створення Сил Спеціальних  

Операцій, створення нових військових частин. 

Війна триває вже шість років. Тисячі поранених та полонених бійців 

потребують захисту та допомоги. 

Тому так необхідно випускати матеріали для протидії ворожому 

негативному впливові. Український сегмент на YouTube постійно 

контролюється противником, найчастіше вони блокують саме ProВійсько, 

адже відео з таким форматом, має неабияку популярність та вплив на 

військових. Такі матеріали муляють очі РФ та відкривають слабкі сторони. 

В умовах збройного конфлікту з військами противника зросли й потреби 

в актуальній інформації щодо готовності Збройних сил України давати відсіч. 

Основним військовим телевізійним засобом інформації є Центральна 

телерадіостудія Міністерства Оборони. Однією з найбільш затребуваних 

програм, яка постійно трансформується та оновлюється є   

«ProВійсько» – щотижнева інформаційно - аналітична телепередача, в 

якій розповідають про найактуальніші теми, що стосуються української армії, 

а саме: новини з передової та в тилу, модернізацію і розвиток нового 

озброєння української армії, підготовку військовослужбовців, фінансування 

та соціальне забезпечення армії.  

Перший випуск  вийшов 24 червня 2017 року і відразу завоював увагу 

аудиторії. В результаті того, що основна платформа, на якій транслюється 

програма це YouTube, вона має високі рейтинги та велику аудиторію. Наразі 

вона кожен тиждень набирає близько 30 тисяч переглядів та 1.5 тисяч лайків.  

Цільова аудиторія на яку розрахована телепередача - це 

військовослужбовці строкової та контрактної служби, офіцери та курсанти.  

В кожному випуску обов’язково розповідається про події в районі ООС 

та новинки техніки та озброєння. Для оцінки запрошуються експерти та 

війські з бойовим досвідом. Також Динамічна фонова музика під час сюжетів 

акцентує увагу на її тематиці. 
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Аналізуючи програму, необхідно відзначити професійну роботу 

ведучого. Він має чудову дикцію, приємний голос, говорить чітко та виразно. 

В кадрі відчуває себе впевнено та невимушено.  

Для армії наявність засобів комунікації завжди була актуальною, адже 

це можливість додаткової мотивації військовослужбовців, виховання і 

підтримка бойового духу, волі до перемоги, відчуття власної гідності, 

відданості військовому обов’язку. ЗМІ є інструментом комунікації з їх 

сім’ями, а при необхідності можуть стати  інформаційною зброєю для протидії 

ворожому негативному впливу. Сучасний конфлікт з Російською Федерацією 

є яскравим тому прикладом. 

Список використаних джерел: 

1. https://www.armyfm.com.ua/pro-v%D1%96jsko/ 

2. https://www.youtube.com/user/ctrsTVua 

3. https://www.facebook.com/pages/category/News---Media-

Website/%D0%A6%D0%A2%D0%A0%D0%A1-

%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%

D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-

%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-

%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-

119585451438046/ 

4. https://www.facebook.com/ctrs.mou/ 

 

Собко М.А. (ВІКНУ) 

 

Кримська проблематика у інформаційному просторі України: один 

відсоток зі ста 

Інформаційний простір території окупованого Криму наразі формується 

гібридною інформаційною політикою держави - агресора РФ. Реалізується в 

таких складових як: засоби масової інформації, соціальні мережі та 

ідеологічний вплив федеральної і місцевої влади. Окупація Кримського 

півострова з боку Російської Федерації ускладнила використання різних 

каналів комунікації між Кримом та рештою території України. Внаслідок 

цього відбулася дезінтеграція спільного інформаційного та смислового 

простору України та її тимчасово окупованої території. Територія Кримського 

півострова перебуває під впливом дезінформації з боку окупаційної влади, яка 

позбавляє населення достовірних джерел інформації.  

Щодо інформаційного простору автономної республіки варто згадати 

телерадіокомпанію «Бриз» Військово-морських сил України, розташовану в 

Севастополі, яка, попри обмежений час мовлення і дуже обмежені фінанси, 

мала чималий вплив у місті. Проте на початок 2014 року мало хто міг 

протистояти медіа-наступу Росії на Кримському півострові, адже 

інформаційні структури почали занепадати, припиняючи існування або 

потрапляючи під вплив олігархії. З часом проблематика окупованого Криму 

втрачала свою популярність в українському медіа-просторі. Варто зазначити, 

що кримська тематика подавалася в медіа неповно, прив’язано до конкретних 

https://www.armyfm.com.ua/pro-v%D1%96jsko/
https://www.youtube.com/user/ctrsTVua
https://www.facebook.com/pages/category/News---Media-Website/%D0%A6%D0%A2%D0%A0%D0%A1-%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-119585451438046/
https://www.facebook.com/pages/category/News---Media-Website/%D0%A6%D0%A2%D0%A0%D0%A1-%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-119585451438046/
https://www.facebook.com/pages/category/News---Media-Website/%D0%A6%D0%A2%D0%A0%D0%A1-%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-119585451438046/
https://www.facebook.com/pages/category/News---Media-Website/%D0%A6%D0%A2%D0%A0%D0%A1-%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-119585451438046/
https://www.facebook.com/pages/category/News---Media-Website/%D0%A6%D0%A2%D0%A0%D0%A1-%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-119585451438046/
https://www.facebook.com/pages/category/News---Media-Website/%D0%A6%D0%A2%D0%A0%D0%A1-%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-119585451438046/
https://www.facebook.com/pages/category/News---Media-Website/%D0%A6%D0%A2%D0%A0%D0%A1-%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-119585451438046/
https://www.facebook.com/ctrs.mou/
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подій за відсутності акцентування на факті агресії та окупації АР Крим. 

Питання реінтеграції Криму на загальноукраїнському рівні витісняли 

проблеми, пов’язані із веденням бойових дій на сході України, складним 

процесом реалізації реформ в державі та корупційними скандалами. Була 

відсутня й інформація про внутрішні процеси в тимчасово окупованому 

Криму, про порушення прав людини та інші актуальні повсякденні проблеми 

мешканців.  

Для висвітлення інформації, відразу після окупації та під час анексії 

Російською Федерацією Кримського півострова, був створений кримський 

проект української служби Радіо Свобода – «Крим. Реалії». Завданням проекту 

є просування демократичних цінностей та інститутів шляхом звернення до 

аудиторії тих країн і територій, де свобода преси обмежена владою або поки 

ще не стала нормою громадського життя. Журналісти «Крим.Реалії» надають 

своїй аудиторії те, що їй недоступно з місцевих засобів інформації: новини без 

цензури, відповідальний обмін думками, відкрите обговорення проблем. Існує 

також проект "Крим інформ" – щомісячний інформаційно-аналітичний 

журнал, метою якого є донесення до іноземного читача неупередженої 

картини подій на окупованому півострові Крим. Головними задачами проекту 

є підвищення рівня поінформованості світу щодо ситуації в Криму, зокрема 

чисельних правопорушень та злочинів з боку Росії до української держави та 

її громадян. Інформацію щодо ситуації у Криму можна знайти і в Інтернет – 

просторі. Головним завданням читачів є вміння розсудливо сприймати подані 

матеріали та відрізняти фейки від достовірних фактів.  

Станом на лютий 2020 року лише до 1% новин в українських онлайн-ЗМІ було 

присвячено кримській тематиці. Про це свідчать результати дослідження, 

проведеного експертами Інституту масової інформації до шостої річниці 

анексії Криму на підставі 20 всеукраїнських онлайн-медіа. Дослідники 

зафіксували зменшення використання російських джерел у новинах про Крим 

на 3,5% порівняно з минулим роком. Населення України повинно бути 

поінформоване про перебіг подій на тимчасово окупованій території та 

забезпечене достовірними джерелами інформації. Тож на сьогодні для 

реінтеграції Криму потрібні найрізноманітніші медіа, захищені від 

неодмінних намагань Росії тим чи іншим способом заблокувати їх. Такі медіа, 

яким не буде конкурентів у плані донесення об’єктивної інформації та 

ґрунтовної аналітики.  

Список використаних джерел:  

1. https://nigeria.mfa.gov.ua/news/7780-krim-inform 

2. https://ua.krymr.com/p/4855.html 

3. https://detector.media/infospace/article/175397/2020-03-10-okupatsiya-

krimu-i-pomilki-zmi/ 

 

 

 

 

 

https://nigeria.mfa.gov.ua/news/7780-krim-inform
https://ua.krymr.com/p/4855.html
https://detector.media/infospace/article/175397/2020-03-10-okupatsiya-krimu-i-pomilki-zmi/
https://detector.media/infospace/article/175397/2020-03-10-okupatsiya-krimu-i-pomilki-zmi/
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Федорцова Н.О. (ВІКНУ)  

 

Система захисту кіберпростору Ураїни на прикладі досвіду країн НАТО, 

зокрема Республіки  Польші 

Сучасне суспільство було створене завдяки технічному 

прогресу. Швидкий розвиток технологій лежить в основі змін майже у всіх 

аспектах сучасного функціонування держави. Це стосується і безпеки. 

Конфлікт на Сході України виявив багато особливостей та новітніх 

підходів Росії у військовій сфері. «Гібридна» війна проти нашої держави 

засвідчила також відсутність дієвості міжнародних глобальних і регіональних 

безпекових інститутів (ООН, ОБСЄ, ЄС, Ради Європи, СНД) у врегулюванні 

міжнародних конфліктів і локальних воєн та, як наслідок, — втрату ними 

міжнародного авторитету. 

У заключній декларації саміту НАТО в Уельсі в 2014 році Альянс 

підкреслив зростаючу загрозу кібератак, які стануть частішими, складнішими 

та потенційно руйнівними. Під час саміту НАТО у Варшаві у 2016 році Альянс 

підтвердив свій мандат на оборону в цій галузі, і кіберпростір був визнаний 

зоною операцій, в якій ми повинні захищатися так само ефективно, як у 

повітрі, на суші та на морі. 

Як відомо, Україна сьогодні не в змозі певною мірою захистити свій 

інформаційний простір. А оскільки Україна йде в НАТО, візьмемо на прикладі 

країни-члена НАТО Республіки Польші систему захисту від кібеатак. 

Міністерство національної оборони проводить широкі заходи, зокрема, 

включені в рамках комплексної програми під назвою "cyber.mil.pl". 

Основними цілями програми є: 

•всебічна підтримка процесу формування Сил оборони кіберпростору; 

•консолідація потенціалу та ресурсів підрозділів Міністерства 

національної оборони, які беруть участь у забезпеченні безпеки поляків у 

кіберпросторі; 

•створення єдиної системи управління в галузі ІТ, ІКТ та кібербезпеки з 

чітко визначеними сферами відповідальності; 

•здійснення ініціатив, спрямованих на освіту та набір кваліфікованого 

персоналу - експертів, для яких безпека поляків буде найважливішою 

мотивацією для служби та роботи у збройних силах Польщі; 

•створення привабливої системи оплати праці спеціалістів - як солдатів, 

так і цивільних службовців; 

•впровадження найсучасніших, ефективних польових та стаціонарних 

систем зв'язку, що забезпечують міжвідомчу комунікацію та безпечну 

передачу секретної інформації. 

Проблема ефективного забезпечення кібербезпеки в Україні потребує 

комплексного вирішення і вимагає скоординованих дій на національному, 

регіональному та міжнародному рівнях для запобігання, підготовки, 

реагування та від- новлення інцидентів з боку органів влади, приватного 

сектора і громадянського суспільства. Створення ефективної системи 

кіберзахисту у рамках комплексної протидії кіберзагрозам сприятиме 
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формуванню ефективного механізму протидії загрозам у кібернетичній сфері, 

випереджальному реагування на зміни, що відбуваються у кіберпросторі, 

розробленню та впровадження ефективних засобів та інструментів можливої 

відповіді на агресію у кіберпросторі, яка може застосовува- тись як засіб 

стримування військових конфліктів та загроз у кіберпросторі. 

Список використаних джерел: 

1.https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa 

2. https://www.cyber.mil.pl/ 

3. 

http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/12213/statya_Trofymenko_Prok

op_Loginova_Zadereyko_CYBERSECURITY%20OF%20UKRAINE.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y 

 

Цапенко І.С. (ВІКНУ) 

 

Соціальні мережі, як інструмент інформаційного впливу на свідомість 

людини в процесі формування образу військовослужбовця 

Соціальні мережі у дедалі ширших масштабах стають полем битви, так 

як з кожним днем охоплюють неймовірну аудиторію, яка складає майже 70% 

користувачів інтернету, зменшуючи популярність друкованих джерел і 

телебачення. В цьому контексті створення образу українського військового 

постає першочерговим завданням у процесі протидії агресії Російської 

Федерації. 

Оскільки суспільство все більше сприймає світ таким, яким він 

відображений у засобах масової інформації та соціальних мережах, які 

надають інформацію, то особливої цінності набуває увага користувача, а 

особливо до питань армії та військовослужбовця під час конфлікту на Сході, 

який став базою для зміни ставлення до людей в формі. У зв’язку з цим ще на 

початку агресії  користувачі інтернету зачасту на волонтерських засадах. 

почали створювати інтернет-спільноти патріотичної спрямованості та 

скерували свій творчий імпульс на створення образу українського військового 

як гаранта незалежності України, прикладу героїзму та жертовності в боротьбі 

за суверенітет і територіальну цілісність України. 

Враховуючи велику кількість користувачів, соціальні мережі мають 

колосальний вплив на світосприйняття людей як окремо, так і в групах за 

інтересами, в які вони об’єднуються.  Це доводить потребу ретельної уваги до 

соціальних мереж, як до інструменту маніпуляції масами людей. Саме тому 

соціальні мережі набувають рівня інформаційного каналу стратегічних 

комунікацій та можуть нести в собі загрозу національній безпеці держави. 

Тому, з метою підтримки державних ідей, підвищення авторитету 

ключових осіб у сфері забезпечення національної безпеки і оборони, на мою 

думку, доцільним є створення потужного інструменту впливу на цей процес в 

соціальних мережах, а саме – команди блогерів та модераторів 

багатокількісних мережевих груп, які зможуть забезпечувати інформаційну 

підтримку просування державних ідей зі сторони певних цільових аудиторій. 

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa
https://www.cyber.mil.pl/
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/12213/statya_Trofymenko_Prokop_Loginova_Zadereyko_CYBERSECURITY%20OF%20UKRAINE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/12213/statya_Trofymenko_Prokop_Loginova_Zadereyko_CYBERSECURITY%20OF%20UKRAINE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/12213/statya_Trofymenko_Prokop_Loginova_Zadereyko_CYBERSECURITY%20OF%20UKRAINE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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У комплексній співпраці з засобами масової інформації та публічними 

особами, запропонована мережа безумовно сприятиме розвитку стратегічних 

комунікацій в державі. 

Список використаних джерел: 

1. Сінкевич О. Б. Стереoтип тa імідж y індентифікaційних стрaтегіях 

мaсoвoї кyльтyри Електрoнний ресyрс. – Режим дoстyпy: 

http://www.sworld.com.ua/konfer34/178.pdf. 

2. Пoсмітнa В. Фoрмyвaння пoзитивнoгo іміджy зaхисникa як прoвіднa 

кoмyнікaтивнa стрaтегія військoвих i прaвooхoрoнних періoдичних видaнь 

Укрaїни Електрoнний ресyрс.– Режим 

дoстyпy:file:///C:/Users/Администрaтoр/Downloads/Vft k_2012_14_21.pdf. 

3. Клубань О.М. Менеджмент і маркетинг військових засобів масової 

інформації. Курс лекцій. // К.: ВІКНУ ім. Тараса Шевченка, 2018. - 164 с. 

 

Цапенко І.С. (ВІКНУ) 

 

Особливості захисту інформації в соціальних мережах під час 

інформаційної агресії Росії 

Зі створенням соціальних мереж виникло  питання, як  потрібно 

захищати захистити інформацію на своїй сторінці, тобто особисті дані. 

Особливо актуальним це питання є зараз під час агресії Росії, яка використовує 

всі можливі інформаційні канали для впливу на свідомість людей, пошуку 

потрібної інформації або особистої інформації потрібних людей. Соціальні 

мережі в даному питанні не є виключенням.   

Для того щоб мінімально захистити себе від стороннього втручання ми 

маємо можливість використовувати механізми безпеки, які безпосередньо 

запропоновані соціальними мережами в Інтернеті, але крім цього можна 

використовувати загальні механізми безпеки, що не відносяться до соціальних 

мереж в Інтернеті та слідкувати за тією інформацією, яку ми виставляємо у 

себе в ленті, оскільки наша неуважність при фотографуванні може коштувати 

для прикладу життя цілому підрозділу, або й вам самим, як свідку. Також 

знаходячись в соціальній мережі не проводьте ті дії, які будуть загрожувати 

інформації або її витоку, щоб не грати на руку агресору, оскільки у зв’язку з 

розвитком глобальної мережі Інтернет з’являється все більше інструментів 

для здійснення інформаційного протиборства, зростанням координації, 

масштабів і складності дій її учасників, в якості яких виступають як держави 

або їх коаліції, так і окремі організовані групи, в тому числі терористичні . 

Об'єктом інтернет-атак все частіше стають інформаційні ресурси, виведення з 

ладу або утруднення функціонування яких може завдати значних економічних 

збитків або викликати великий суспільний резонанс. 

Список використаних джерел: 

1. Любовець Г. В., Король В. Г. Комунікаційно-контентна безпека: 

проблематика, підходи, етапи становлення: наук. розвідки інформ. простору 

України за період 2002 - 2017 рр. – Дніпро, К., 2018. 
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2. Правила користування Інстаграм [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://help.instagram.com/478745558852511. 

3. Политика использования данных Facebook [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://www.facebook.com/about/privacy/. 

 

к.політ.н. Череватий С.В. (НАСБУ) 

 

Використання можливостей БПЛА у сучасному інформаційно-

психологічному протистоянні на досвіді бойових дій у Нагірному 

Карабасі 

Сучасні військові конфлікти показали велику роль у досягнені переваги 

над противником при застосуванні безпілотних літальних апаратів (БПЛА).   

Конфлікт за територію Нагірного Карабаху є унікальним на пост 

радянському просторі за видом бойових дій: масоване використання 

Азербайджаном озброєних безпілотників проти танків, артилерії та особового 

складу невизнаної Нагірно-Карабаської республіки. 

Хоча озброєні безпілотники десятиліттями використовувались такими 

країнами як США, Ізраїль, Туреччина у локальних війнах та боротьбі з 

теророристами, рішення Азербайджану про використання сотні безпілотників 

показує напрям у якому проходитимуть  майбутні війни.  

Цей досвід є дуже корисним завдяки масовості і постійності 

застосування безпілотної авіації. Про це пише Сет Францман у статті для 

«Ньюсвік» [1]. 

Зграї дронів, що здійснюють регулярні нальоти на позиції по-перше 

ефективно знищують укріплення, техніку та особовий склад, чинять тиск на 

сили протиповітряної оборони противника, також вони використовуються у 

якості ефективних засобів розвідки.  

Та хід бойових дій у вірмено-азербайджанському конфлікті показав ряд 

переваг дронів не тільки у бойовому застосуванні, а й у інформаційно-

психологічному протистоянні. БПЛА використовуються не тільки для 

нанесення великої шкоди противнику, а й для його залякування, створення у 

ворога відчуття постійної тривоги і нервового напруження.  

Також відео відзняте з дронів використовується для розповсюдження у 

вітчизняних та іноземних ЗМІ з метою мотивувати власну армію та населення, 

залякати противника,  показати перевагу над ним. 

Міністерство оборони Азербайджану регулярно розміщує відео зняте 

БПЛА на своїх інформаційних ресурсах, і воно швидко розходиться по сайтам 

провідних ЗМІ регіону та світу та стає топовим у соціальних мережах [2]. 

Крім показу знятого на відео з дронів знищення особового складу і 

техніки противника, важливий інформаційно-психологічний ефект має показ 

точкового знищення керівництва армії противника. Найбільш вдалим є 

враження з бойового безпілотного апарату автомобіля міністра оборони 

невизнаної Нагірно-карабахської республіки Джалала Арутуняна, у результаті 

якого, за версією азербайджанських військових, він був убитий, а вірменська 

сторона стверджує про важке поранення. 

https://help.instagram.com/478745558852511
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Таке відео схоже на те, як американські військові знищували терористів 

Аль-Каїди, Талібану та Іділ, і як їх ізраїльські колеги розправлялися з 

бойовиками Хамасу. Відповідно тиражування таких кадрів формує у 

особового складу збройних сил Азербайджана відчуття наближення до 

стандартів провідних армій світу і почуття неповноцінності, відсталості у 

вірменських збройних формувань. 

У перспективі, за поглядами командування провідних армій світу, БПЛА 

можуть самостійно вести радіо- і телемовлення, поширювати друковані 

матеріали інформаційно-психологічного впливу.  

У майбутньому, наприклад, китайські фахівці пропонують 

використовувати в листівках комбіновані аудіо- та відеоефекти, тобто 

пропагандистська продукція стане максимально доступною. На думку 

фахівців Народно-визвольної армії Китаю, подібні новинки можуть мати дуже 

сильний психологічний ефект [3]. 

Нагірно-Карабаський військовий конфлікт демонструє, що сучасна 

бронетехніка є цілком беззахисною перед атаками БПЛА з верхньої 

напівсфери, а демонстрація результатів ураження противника у рази посилює 

інформаційно-психологічний ефект застосування дронів. Тому керівництву 

сектору безпеки і оборони України доречно проаналізувати досвід цієї 

локальної війни не тільки з огляду на бойове застосування безпілотної авіації, 

а й як елемент інформаційно-психологічного протистояння. Також слід 

українським підприємствами військово-промислового комплексу, 

розробникам безпілотних апаратів різної дальності, подумати про їх 

застосування для інформаційно-психологічних операцій, введення опції 

доставки на позиції противника друкованої пропагандистської продукції, а 

також трансляції аудіо та відео сигналу.  

Список використаних джерел: 

1. Frantzman S. J. How Azerbaijan's Drones Show what the Future War 

Looks Like // Newsweek. – 7.10.20. URL: https://www.newsweek.com/how-

azerbaijans-drones-show-what-future-war-looks-like-opinion-1536487 

2. Министерство обороны азербайджанской республики. URL: 

https://mod.gov.az/ru/videoarhiv-047/?vid=33463 

3. Авраменко А. Психологические операции НОАК (2005) // Fact 

Military. URL: 

http://factmil.com/publ/strana/kitaj/psikhologicheskie_operacii_noak_2005/59-1-

0-1083 

Шідерова А.Ю. (ВІКНУ) 

 

Брендування Збройних Сил України за допомого фото в соціальних 

мережах 

Фотографії - могутній інструмент для створення і підтримки бренду. 

Збройні Сили України – структура, яку також потрібно брендувати для 

створення позитивного образу. 

Згідно зі статистикою аналітичної платформи Hootsuite, понад мільярд 

людей користуються Instagram щомісяця, 71% користувачів цієї соцмережі 

https://www.newsweek.com/how-azerbaijans-drones-show-what-future-war-looks-like-opinion-1536487
https://www.newsweek.com/how-azerbaijans-drones-show-what-future-war-looks-like-opinion-1536487
https://mod.gov.az/ru/videoarhiv-047/?vid=33463
https://blog.hootsuite.com/instagram-statistics/
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молодші 35 років. Саме на таку молоду аудиторію повинна бути розрахована 

політика брендування ЗС України в  Instagram, який є величезним бренд-

майданчиком.  

Соціальні мережі розвиваються шаленими темпами і ділять своїх 

користувачів на тих, хто споживає контент і тих, хто його виробляє. Медіа 

Збройних Сил повинні стати саме виробником потужного контенту для 

споживачів за допомогою сучасних технологій. 

Збройним Силам під силу привернути до себе увагу, адже аналогів армії 

в Україні немає. В сучасному світі кліпового мислення для ЗСУ соціальні 

мережі - це нова платформа, яку можна і потрібно використати для створення 

власного іміджу. 

Людський мозок обробляє візуальні дані в 60 000 разів швидше, ніж текст. 

Тому використання візуальних ефектів: фото з військових полігонів, фото 

сучасної техніки та військовослужбовців, можуть значно поліпшити статус 

ЗСУ в соціальних мережах і не тільки. 

За період АТО і ООС, під час активних бойових дій, з’явилася безмежна 

кількість фотографій, які вже є здобутком фотожурналістів. Фото вже 

використовуються на виставках в Україні та за кордоном, але цього замало. 

Фотоархіви - це безмежна база даних, яку потрібно використати саме в 

сегменті соціальних мереж під час трансформації військових медіа.  

Фото разом з підписом - це подвійне навантаження на користувача, коли 

не тільки фото, а й певна інформація зближає звичайного, цивільного 

громадянина з військовим. Кожен українець повинен переживати за власну 

державу, жити її проблемами та радіти перемогам. Тому нічого не повинно 

проходити повз.  

Військові журналісти, аналітики повинні вивчати власну аудиторію, 

працювати з нею, наповнювати контент важливою для них інформацією щоб 

втримувати увагу і не відпускати її. Адже користувачі соціальних мереж 

повинні відчувати себе на одній хвилі з армією, співпереживати, проживати 

кожен день з військовими, знати про всі актуальні події з першоджерела, для 

запобігання фейків. Кожен громадянин, особливо юного віку, повинен 

виховуватися в патріотизмі, знати про подвиги українських військових та щоб 

кожен вважав за честь вступ до лав ЗС України. 

 

Шідерова А.Ю. (ВІКНУ) 

 

Маніпулювання свідомістю за допомогою візуальних засобів 

У сучасному інформаційному світі засоби масової інформації виконують 

головну інформативну функцію в суспільстві. ЗМІ впливають на свідомість 

людей у різних сферах суспільного життя, адже вони є каналом висвітлення 

громадської думки та засобом її формування.  

Маніпулювання свідомістю – це відповідний вплив на психіку, емоції та 

свідомість особистості з метою зміни та управління її ціннісними 

орієнтаціями, формування штучних потреб, мотивів, емоційного настрою для 
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зміни поведінки цієї ж особистості в інтересах ініціатора маніпулятивного 

впливу. 

За допомогою соціальних мереж фотографії стали найпоширенішим 

видом маніпуляції. Фейкові фото створюють за допомогою різноманітних 

фоторедакторів. Найчастіше маніпуляція фотографією відбувається на етапі 

підпису зображення. 

Маніпуляцію важко розпізнати, оскільки вона направлена на те, щоб у 

людини склалася ілюзія, що вона зробила добровільний вибір та на власну 

користь, а так як соціальні мережі переповнені фотоконтентом, то дізнатися 

де фейк майже не реально. 

Зображення дає змогу здійснювати вплив непомітно, керувати волею, 

почуттями та емоціями суспільства. Маніпулятори використовують швидкий 

потік контенту для приховування справжньої інформації, для введення 

суспільства в оману та або впливу на його слабкі сторони. Яскрава фотографія 

з правильним влучним підписом, подана в потрібний момент здатна вплинути  

на свідомість людей та сформувати їх ставлення до подій у світі.  

Росія активно проводить інформаційну війну проти України де створює 

негативний образ Україні, який вигідний для Росії у зарубіжних ЗМІ. Вона не 

нехтує жодної змоги вплинути на інформаційний простір для виконання 

пропагандистських цілей та задач. 

Інформаційно-пропагандистські та дезінформаційні проекти, публікації, 

постійне тиражування фейкових фото та відеоматеріалів, зображення, 

зроблені в інших військових умовах, кадри з художніх фільмів, спрямовані на 

всі верстви населення і всі регіони України, а також населення Росії і країни 

Заходу.  

ЗМІ мають справу з інформацією, і саме контроль за інформацією дає 

змогу маніпулювати масовою свідомістю, створювати у ній модель вигідної 

суб’єкту впливу дійсності та вирішувати, які проблеми на сьогодні є найбільш 

актуальними. Інтернет у сучасному суспільстві є найбільш демократичним і 

швидким способом комунікації, але й небезпечним, оскільки має необмежену 

кількість будь-якої інформації, яка впливає на нашу свідомість. 
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