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ТЕХНІКА 

 

УДК 623.396                                                                                 Боровик О.В. (НАДПСУ) 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІЇ ЛАМБЕРТА ДЛЯ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО 

РІШЕННЯ ЩОДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ МАКРОВИГИНУ ВОЛОКОННОГО 

СВІТЛОВОДУ ПРИ ЙОГО ДВОЧАСТОТНІЙ РЕФЛЕКТОМЕТРІЇ 
 

У роботі обґрунтовано структуру технічного рішення щодо ідентифікації макровигину 

волоконного світловоду при його двочастотній рефлектометрії на основі застосування функції 

Ламберта для обчислення радіуса вигину. Доведено, що технічний ефект від застосування 

наведеного підходу полягає у виключенні методичної похибки розрахунків радіуса вигину та 

зменшенні тривалості обробки оптичного сигналу в порівнянні з існуючими алгоритмами. 

Ключові слова: функція Ламберта, технічне рішення, ідентифікація; макровигин, 

волоконний світловод, двочастотна рефлектометрія. 

 

В работе обоснована структура технического решения идентификации волоконного 

световода при его двухчастотной рефлектометрии на основании применения функции 

Ламберта для вычисления радиуса изгиба. Доказано, что технический эффект от применения 

указанного подхода заключается в исключении методической ошибки вычисления радиуса изгиба 

и сокращении времени обработки оптического сигнала в сравнении с существующими 

алгоритмами. 

Ключевые слова: функция Ламберта, техническое решение, идентификация; макроизгиб, 

волоконный световод, двухчастотная рефлектометрия. 

 

In the article the structure of the technical decision of identification of a fiber guide is proved at its 

two-frequency reflectometry on the basis of application of function of Lambert for calculation of radius of 

bend. It is proved, that the technical effect from application of the specified approach consists in an 

exception of a methodical error of calculation of radius of bend and reduction of time of processing of an 

optical signal in comparison with existing algorithms. 
Keywords: function of Lambert, the technical decision, identification; a macrobend, a fiber guide, 

two-frequency reflectometry. 

 

Вступ. Останнім часом у світі для забезпечення ефективної охорони об’єктів широко 

використовуються волоконно-оптичні системи [1-6]. Кількість наукових робіт і технічних 

розробок, що стосуються розвитку, удосконалення та використання подібних систем, стрімко 

збільшується. Це сприяє модифікації і навіть зміні принципів, що стосуються побудови та 

використання волоконно-оптичних систем і їх складових, а також формуванню нових 

ідеологій щодо структури подібних систем.  

Одним із напрямів використання волоконно-оптичних систем є їх застосування для 

моніторингу протяжних об’єктів (трубопроводів, периметру об’єктів, територій, лінії 

кордону тощо). При цьому, одним з найбільш перспективних розподілених засобів охорони є 

російський засіб СМПО віброакустичного моніторингу протяжного об’єкту фірми 

«ПетроЛайт» [4]. У цьому можна переконатися, аналізуючи його характеристики та 

потенційні можливості розвитку методу функціонування (табл. 1) [2]. 

Однак, одним з проблемних питань використання подібних засобів є ідентифікація 

впливу на волоконний світловод динамічного об’єкту (людини, автомобіля, тощо). 

Проблемність обумовлюється складністю ідентифікації макровигину волоконного світловоду 

у зв’язку з наявністю методичної похибки та збільшенням тривалості обробки оптичного 

сигналу на основі використання існуючих алгоритмів. 
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Таблиця 1 

Характеристики волоконно-оптичних засобів охорони 

Характеристики Волоконно-оптичний засіб охорони: назва (виробник, країна) 

СМПО 

(ПетроЛайт, 

Росія) 

Ворон 

(Росія) 

FOIDS 

(ECSI 

International, 

США) 

FOLS 

(FFT, 

Австралія) 

Тип чутливого 

елементу (ЧЕ) 

розподілений, 

одномодовий 

Квазірозподіле-

ний, 

одномодовий 

розподілений, 

одномодовий 

розподілений, 

одномодовий 

Довжина ЧЕ, км 140 30 60 60 

Точність 

визначення 

місцеположен-

ня (ВМП), м 

5 500 100 50 

Принцип дії інтерференція 

зворотного 

релеєвського 

розсіяння 

інтерференція кільцевий 

інтерферометр 

прохідний 

інтерферометр 

Установка ЧЕ грунт огорожа (грунт) грунт грунт 

Основне 

використання 

охорона 

територій, 

трубопроводів 

охорона 

територій 

охорона 

територій, 

трубопроводів 

охорона 

територій 

 

Мета статті. Саме тому метою даної роботи є обґрунтування технічного рішення щодо 

ідентифікації макровигину волоконного світловоду, яке б характеризувалося відсутністю 

наведених недоліків. 

Результати дослідження. Характерною ознакою впливу будь-якого об’єкта 

(статичного, динамічного) на волоконний світловод, який виконує роль ЧЕ розподіленої 

системи контролю волоконно-оптичного типу, є утворення вигинів. Як правило, розрізняють 

мікро та макровигини. Під макровигином світловоду розуміють вигин, радіус кривизни якого 

значно перевищує критичний. Макровигини, які реєструються, характеризуються тим, що їх 

радіуси кривизни знаходяться в межах від декількох міліметрів до декількох десятків 

сантиметрів.  

Достатньо висока чутливість волоконно-оптичної системи СМПО (табл. 1) забезпечує 

можливість рефлектометрії розсіяних сигналів як від макро, так і від мікровигинів, які 

утворюються через внутрішні мікроскопічні неоднорідності. Оскільки ж мікровигини 

виступають джерелом хибних тривог, що особливо характерне для розподілених ЧЕ, то 

ідентифікація макровигинів могла б дозволити відсіювати хибні тривоги.  

Таким чином, з урахуванням того, що особливо небезпечними для об’єктів, які 

охороняються, є неперіодичні впливи динамічних об’єктів, обґрунтування технічного 

рішення щодо ідентифікації макровигинів, утворених внаслідок дії динамічних об’єктів, є 

достатньо актуальним завданням, яке має прикладне значення. 

Єдиним методом реєстрації вигинів, що забезпечує працездатність системи при 

пошкодженні ЧЕ, є метод рефлектометрії оптичного сигналу, який базується на аналізі 

зворотного розсіяння оптичного сигналу внаслідок приросту його затухання на вигині 

світловоду [7]. 

У межах даної роботи в основу ідентифікації макровигину як наслідку дії динамічного 

об’єкту покладено наступні положення: 1) застосування двочастотної рефлектометрії 
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волоконного світловоду; 2) вимірювання коефіцієнта ослаблення оптичного сигналу 

дозволяє встановлювати радіус макровигину при зміні довжини хвилі оптичного сигналу і 

фіксованих інших параметрах; 3) приріст коефіцієнта ослаблення оптичного сигналу для 

мікро та макровигину є різним; 4) радіус макровигину при рефлектометрії світловоду на 

різних довжинах хвилі є однаковим [7].  

Аналізу способу двочастотної рефлектометрії волоконного світловода для ідентифікації 

макровигину приділена увага в технічному рішенні [8]. Однак вказаному способу притаманні 

недоліки, що стосуються наявності методичної похибки та збільшення тривалості обробки 

оптичного сигналу на основі використання існуючих алгоритмів для оцінки радіуса вигину, 

як оберненої функції до функції коефіцієнта ослаблення оптичного сигналу від радіусу 

вигину [7, 8].  

Для усунення цих недоліків і обґрунтування кращого технічного рішення щодо 

ідентифікації макровигину волоконного світловоду при його двочастотній рефлектометрії у 

даній роботі пропонується застосувати функцію Ламберта. Подібна можливість 

проаналізована нижче. 

Функціональна залежність коефіцієнта R/ (дБ/м) ослаблення оптичного сигналу на 

довжині хвилі , дБ/м одномодового світловоду макровигином має вигляд [9] 

 RqR/
еR

q

2

1 ,                                                              (1) 

де R  – радіус кривизни макровигину світловоду, м; 1q , 2q  – коефіцієнти, які 

визначаються характеристиками світловода, м
0,5

 і 1/м, відповідно. 

Згідно виразу (1) параметр R  є неявною функцією аргумента R/ . При цьому (1) 

являє собою трансцендентне рівняння відносно змінної R . 

Для знаходження функції )( R/R  можна застосувати степеневі ряди [10], розклавши 

експоненційну функцію виразу (1) в ряд Маклорена, або застосувавши наближені методи 

розв’язування трансцендентних рівнянь. Однак такі підходи неминуче призведуть до 

похибки у розрахунках, яка буде залежати від степеня ряду та (або) вибраного методу 

розв’язання нелінійних рівнянь. Більш раціональним при цьому вбачається табличне 

представлення функції (1) з подальшою побудовою інтерполяційного полінома )( R/R . 

Однак такий підхід також вносить похибки, величина яких залежить від вибору 

інтерполяційної функції: оскільки функція (1) є складною, то в залежності від необхідної 

точності доведеться вибирати необхідну кількість вузлів інтерполяції, а збільшення останніх 

призведе до ускладнення алгоритму опрацювання функції для встановлення значень 

)( R/R . Оскільки ж при значній протяжності ЧЕ (див. табл. 1) і високій щільності завад час 

обробки сигналу має суттєве значення, то застосування і такого підходу для визначення 

)( R/R  є недоцільним.  

У зв’язку з цим, для розв’язування задачі відшукання )( R/R  пропонується 

використання функції Ламберта W(x) , яка задовольняє рівнянню  yWx  , що характеризує 

обернену функцію до функції 
xxey  . Як специфічна функція Ламберта W(x)  вперше 

введена в системі комп’ютерної алгебри MAPLE, в якій визначено, що для наближеного 

опису функції можна застосовувати вираз [11] 

 












500.xlnln)ln/11()4ln(

;500004,0)1ln())1ln(0195,01(665,0
)(

приxxx

xприxx
xW           (2) 

Її застосування в досліджуваному випадку наступне. Піднісши до квадрату і 

помноживши обидві частини виразу (1) на 2q2 , можна отримати 
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q
qеq

Rq .                                                      (3) 

Застосувавши далі функцію Ламберта до залежності (3), нескладно отримати, що 



















2

/

2
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R
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WRq . 

З останнього виразу випливає, що залежність радіуса вигину світловода від коефіцієнта 

ослаблення оптичного сигналу макровигином може бути подана так: 



















2

/

2
12

2

2

2

1

R

qq
W

q
R ,                                                             (4) 

Вираз (4) визначає функціональну залежність радіуса макровигину світловода, який 

виконує роль розподіленого ЧЕ системи контролю.  

Оцінку достовірності отриманого результату здійснимо з використанням програмного 

середовища MAPLE. Для цього оцінимо відносну похибку розрахунків за формулою (4). З 

цією метою будемо задаватися значеннями коефіцієнта ослаблення оптичного сигналу 

макровигином R/  і відповідно до (4) визначатимемо радіус макровигину, за значеннями 

якого, відповідно до (1) визначатимемо розрахункове значення р  і відносну похибку у 

вигляді %100)/)(( R/R/    р . 

Алгоритм описаної процедури наведено нижче.   

 

 

 

 

Результати розрахунків за цим алгоритмом можна оцінити з рис. 1. 
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Рис. 1. Залежність відносної похибки визначення коефіцієнта ослаблення оптичного 

сигналу макровигином ( 100)/)(( R/R/   р %) від його абсолютного значення ( R/ , 

дБ/м) 

 

Отримане значення відносної похибки становить 
79 1010   %. Цей результат значно 

кращий, ніж отриманий у роботі [9] і який становить 1 %. 

З урахуванням цього можна стверджувати, що застосування функції Ламберта 

забезпечує достатньо точний розв’язок рівняння для відшукання радіуса вигину оптичного 

світловода. 

Графіки залежності )( /RR  радіуса макровигину світловода від коефіцієнта 

ослаблення оптичного сигналу макровигином для довжин хвилі 54,15,1   мкм і 63,16,1   

мкм та решти початкових даних, що взяті з роботи [9], можна оцінити з рис. 2. 
 

61,  

51,  

10    20       30    40 R/ , дБ/м    

R , см 

      

      

1 

 

 2 

 

     3 

 
 

Рис. 2. Графіки залежності радіуса макровигину світловода R  від коефіцієнта 

ослаблення оптичного сигналу макровигином  /R  для довжин хвилі 54,15,1   мкм і 

63,16,1   мкм 
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Із даних рис. 2 випливає, що при зменшенні радіуса вигину світловода, тобто при 

збільшенні ваги об’єкта на світловод, збільшується значення коефіцієнта ослаблення, а отже, 

збільшуються  втрати потужності на вигині, які реєструються приймачем оптичного сигналу. 

Фіксованому значенню радіуса макровигину при різних значеннях довжини хвилі 

відповідають різні значення коефіцієнта ослаблення сигналу, причому на більшій довжині 

хвилі оптичного сигналу значення коефіцієнта ослаблення сигналу буде більшим. З 

наближенням до критичного значення радіусу макровигину, максимізуються значення 

коефіцієнта ослаблення сигналу. 

Крім цього, з урахуванням (4) можна зробити висновок і про те, що якщо двом різним 

значенням коефіцієнта ослаблення оптичного сигналу для різних довжин хвиль відповідають 

різні значення R , то розсіяння сигналу здійснюється не макровигином. Тобто причиною 

прийнятого сигналу є вплив не динамічного об’єкта на світловод.  

Наведені висновки з урахуванням матеріалів [7, 8] дозволяють сформулювати критерії 

ідентифікації впливу об’єкта на світловод. Опис критеріїв наведено в табл. 2.  

 

Таблиця 2 

Критерії ідентифікації впливу об’єкта на світловод 

Опис критерію  Формульне представлення критерію 

Критерій ідентифікації мікровигину 

Радіуси кривизни світловода, що 

знайдені у фіксований момент часу 

1t  на різних довжинах хвиль  , 

різні 

)()(R
6,115,11 //   RtRt R , 

де )(R
5,11 /Rt – радіус вигину світловода у момент 

часу 1t ; R/  – коефіцієнт ослаблення оптичного 

сигналу макровигином радіуса R  на довжині хвилі 

 ; 6151 ,, ,   – довжина хвилі оптичного сигналу 

1,54 мкм і 1,63 мкм, відповідно 

Критерій ідентифікації макровигину 

Радіуси кривизни світловода, що 

знайдені у фіксований момент часу 

1t  на різних довжинах хвиль  , 

однакові 

)()(R
6,115,11 //   RtRt R , 

де )(R
5,11 /Rt – радіус вигину світловода у момент 

часу 1t ; R/  – коефіцієнт ослаблення оптичного 

сигналу макровигином радіуса R  на довжині хвилі 

 ; 6151 ,, ,   – довжина хвилі оптичного сигналу 

1,54 мкм і 1,63 мкм, відповідно 

Критерій ідентифікації впливу статичного об’єкта на світловод 

Радіуси кривизни світловода, що 

знайдені у різні моменти часу 1t  і 

2t , однакові 

)()(R // 21   RtRt R , 

де )(R /1 Rt , )(R /2 Rt – радіус вигину світловода 

у момент часу 1t  і 2t , відповідно; R/  – 

коефіцієнт ослаблення оптичного сигналу 

макровигином радіуса R  на довжині хвилі   

Критерій ідентифікації впливу динамічного об’єкта на світловод 

Радіуси кривизни світловода, що 

знайдені у різні моменти часу 1t  і 

2t , відрізняються 

minmax RRRR tt 
12

, 

де minmax , RR – межі зміни нормативного значення 

радіуса макровигину для визначеної ділянки 

світловоду; 
1t

R , 
2t

R  – радіус вигину світловода у 

момент часу 1t  і 2t , відповідно 
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На основі наведених критеріїв можна зробити висновок, що для виявлення впливу 

динамічного об’єкта на світловод необхідно: 1) для фіксованого моменту часу 1t  на різних 

довжинах хвиль   обчислити значення радіуса вигину R . Якщо ці значення будуть рівними, 

то світловод має макровигин, інакше – мікровигин; 2) у випадку наявності макровигину для 

різних моментів часу 21 t,t  обчислити значення радіуса вигину R . Якщо ці значення будуть 

рівними, то на світловод має вплив статичний об’єкт, інакше – динамічний. 

Таким чином, структуру технічного рішення щодо ідентифікації макровигину 

волоконного світловоду при його двочастотній рефлектометрії можна подати у вигляді 

схеми, що наведена на рис. 3. 

Основні положення пропонованого рішення щодо ідентифікації впливу об’єкта при 

двочастотній рефлектометрії волоконного світловоду, відрізняються від наведеного у [8] 

застосуванням функції Ламберта для відшукання радіуса вигину світловода. Технічний ефект 

від застосування цієї функції полягає у виключенні методичної похибки розрахунків радіуса 

вигину та зменшенні тривалості обробки оптичного сигналу в порівнянні з існуючими 

алгоритмами. 

Висновок. Таким чином, у результаті проведеного дослідження обґрунтовано 

структуру технічного рішення щодо ідентифікації макровигину волоконного світловоду при 

його двочастотній рефлектометрії, а також оцінено достовірність результатів обчислення 

радіуса вигину світловода на основі застосування функції Ламберта. 

Напрямками подальших досліджень вбачається запровадження обґрунтованого 

технічного рішення. 
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Рис. 3. Структура технічного рішення щодо ідентифікації макровигину волоконного 

світловоду при його двочастотній рефлектометрії 
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МІКРОХВИЛЬОВІ ДАТЧИКИ ДЛЯ ГІГРОМЕТРІЇ ТА ВОЛОГОМЕТРІЇ 

 
У статті описано низку мікрохвильових датчиків для гігрометрії технологічних газів, що 

розроблені авторами. Дослідження підтверджують можливість виділення й обробки 

вимірювального сигналу запропонованим методом, що дозволяє усунути значну частину 

факторів, що впливають на погрішності вимірювань. 

Ключові слова: мікрохвильові датчики,гігрометр. 

 

В статье описан ряд микроволновых датчиков для гигрометрии технологических газов, 

которые разработаны авторами. Исследования подтверждают возможность выделения и 

обработки измерительного сигнала предложенным методом, что позволяет устранить 

значительную часть факторов, которые влияют на погрешности измерений.  

Ключевые слова: микроволновые датчики, гигрометр. 

 

In the article the microwave sensors for hygrometry of technological gases which are developed by 

authors is described. Researches confirm possibility of allocation and processing of a measuring signal by 

the offered method that allows to eliminate a considerable part of factors which influence errors of 

measurements.  

Keywords: microwave sensors, a hygrometer. 

 

Вступ. Галузь надвисокочастотної (НВЧ) вологометрії розвивається з 50-х років ХХ 

століття. Однак, більша частина розробок у ній представлена системами, що базуються на 

антенних вимірах. Основними недоліками при цьому є великорозмірність пробних об'єктів і 

відсутність практично прийнятної теорії характеристик перетворення датчиків. Остання 

обставина обумовлена відсутністю теорії ефективної діелектричної проникності 

вологовмістких середовищ. Принцип НВЧ вологометрії базується на великому значенні  і 

tg вільної води на частотах, що лежать вище області дисперсії, у порівнянні зі значенням 

цих параметрів для первинно сухих середовищ. Однак, зрівняна залежність ефективних 

значень еф і tgеф вологовмістких середовищ від змісту вологи визначає складність 

градуювання НВЧ вологомірів і теоретичного опису їхніх характеристик перетворення. 

У попередніх розробках авторів статті використовуються резонансні первинні 

перетворювачі (РПП), що орієнтовані на малорозмірні проби. Крім того, для цих 

перетворювачів вдається з більш чіткою визначеністю побудувати щільносно незалежні 

виміри вологовмісту в сипучих і пористих середовищах, а також апаратно вирішити задачу 

зведення результату вимірів до одномірного [1-3]. 

Раніше іншими авторами був продемонстрований успіх використання РПП у НВЧ 

гігрометрії [наприклад 4]. Складність побудови вимірювальної системи і її експлуатації 

обмежили галузі застосування цього вимірювального інструмента. 

Основні результати дослідження авторів. Розроблено низку мікрохвильових датчиків 

для гігрометрії технологічних газів, позбавлених відзначених вище недоліків. Один з них 

базується на спеціально структурованому РПП із робочим видом коливань Н012 і дозволяє 

реалізувати прямі виміри вмісту вологи в газах за значенням ефективної діелектричної 

проникності  â âW : 
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  ,                                                  (1) 

де Ав – постійний коефіцієнт, який залежить від дипольного моменту та коефіцієнтів 

атомної та електронної поляризації молекул води; 
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ai – аналогічний коефіцієнт атомів та молекул газових компонент сухої суміші; 

mi – їх молекулярні долі.  

Зважаючи на те, що відхилення значення діелектричної проникності вологого газу від 

сухого газу становить 10
-3

…10
-5 

%, чутливість РПП повинна мати досить високі значення. Із 

цією метою нами запропоновано в конструкції Н012 РПП торцеві стінки виконати з матеріалу 

з істотно більш низьким значенням електропровідності в порівнянні з матеріалом бічної 

області циліндра (т<<б), а радіус циліндра вибрати із умови 

2

0

0

0 0,95
1,64R

 
  
 

. При 

цьому вихідний сигнал вимірювальної інформації формується на базі зміни добротності РПП 

залежно від вологовмісту газового середовища, що заповнює його.  

Структурна схема мікрохвильового гігрометра такого типу представлена на рис.1 і не 

містить складних у забезпеченні експлуатації пристроїв АПЧ і гетеродинного частотоміра.  

Рис. 1. Структурна схема мікрохвильового гігрометра 

Схема мікрохвильового гігрометра включає тільки один НВЧ генератор (Г), блок 

опорного і вимірювального резонатора (Р1) і (Р2), модулятор (М), високопрецизійний 

хвилевідний міст на балансовому подвійному трійнику зі НВЧ детектором (Д) в Е-плечі і 

традиційний газовий блок (БГ). 

Характеристика перетворення датчика при цьому має наступний простий вигляд: 
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; 

0 – резонансна частота РПП; 

т – електропровідність торцевих стінок резонатора. 

При використанні методу виміру коефіцієнта передачі для перетворення сигналу Q/Q, 

характеристика перетворення приводиться до вигляду: 
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де U0 – напруга на виході датчика в сухому газовому середовищу  

Датчик на основі цього принципу відрізняється можливістю виконувати прямі 

вимірювання вологості газів і мати теоретичне калібрування. Однак, технічні складності 

жорстко необхідного каналу осушеного газу ускладнюють його експлуатацію. 

Авторами запропоновано та реалізовано НВЧ варіант гігрометрів на основі спеціальних 

вологосорбентів. Фактично це аналог мікроелектронних ємнісних датчиків для гігрометрії 

[5]. Переваги мікрохвильового гігрометричного датчика пов’язані з можливістю окремої 

оптимізації вологосорбента за критерієм нормованості процесів сорбції та десорбції і техніки 
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вимірювання його ефективної діелектричної проникності, як функції поглинання із газу 

вологи. 

На рис. 2 представлена функціональна схема розробленого нами НВЧ гігрометра 

проточного газу з мікрохвильовим датчиком на основі коаксіального резонатора з торцевою 

вимірювальною апертурою (рис. 3). 

Сорбентна частина датчика (3) може наноситися на діелектричну підкладку і 

оптимально включатися в випромінювальну апертуру РПП (1) за критеріями значення його 

робочої добротності та чутливості. Десорбція накопичувальної вологи для підготовки 

датчика до нового вимірювання здійснюється після виходу показань гігрометра на насичення 

за допомогою або резистивного нагріву (а), або нагріву ІЧ випромінюванням (б). При дозовій 

гігрометрії сорбент може включатися в поле РПП по варіанту (в). 

Рис. 2. Функціональна схема НВЧ гігрометра модуляційного типу: 

1 – НВЧ генератор; 2 – феритовий вентиль; 3 – РПП; 4 – НВЧ детектор; 

5,8 – селективні підсилювачі; 6 – НЧ генератор; 

7 – генератор пилкоподібної напруги; 9 – мікроконтролер 

 

 
Рис. 3. Схематичне зображення РПП для НВЧ гігрометрії 
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Функціональна схема рис. 2 реалізує так званий варіант сорбційного НВЧ гігрометра 

модуляційного типу, в якому виключена систематична похибка, що пов’язана з 

невідтворюванністю характеристик НВЧ детектора, і випадкова похибка, що пов’язана з 

частотною нестабільністю живильного НВЧ генератора. Крім того, в такому гігрометрі 

суттєво пригнічується вплив таких заважаючих факторів, як зміна діелектричної проникності 

сорбентного блока. 

Градуювальна характеристика формується з сигналів, які представлені  нижче у 

наведених співвідношеннях  
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де Q(W)/Q(W) – встановлюється експериментально (або оцінюється теоретично); 
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 – вимірюється для сухого сорбенту та насиченого вологою із газової суміші, 

відповідно; 

1U   – максимальна амплітуда сигналу на частоті модуляції ; 

2U   – максимальна амплітуда на подвійній частоті модуляції. 

НВЧ вологометрія малих проб сипких та пористих матеріалів будується на такому ж 

принципі, що і сорбентний НВЧ гігрометр, який наведено вище. Тільки замість сорбентної 

відновлюваної частини в полі РПП розміщуються відповідні проби з регульованим зазором. 

За таким же принципом будується теорія їх характеристик перетворення. 

В НВЧ вологометрії на відміну від класичного гравіметричного методу існує проблема 

суттєвого впливу таких завад, як щільність вологовміщуючої проби та відтворюваності 

об’єму, що взаємодіє з НВЧ полем датчика, на градуюровану характеристику. Разом з 

невідтворюваністю параметрів ряду елементів НВЧ тракту датчика ці обставини значно 

зменшують використання НВЧ методу вологометрії, який має ту перевагу, що забезпечує 

експресність вимірювання. 

В розробці авторів статті теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено 

можливість вирішення вказаної проблеми шляхом створення РПП для НВЧ вологометрії, 

вимірювальні характеристики якого інваріантні до вказаних заважаючи факторів. Крім того, 

вологометричні датчики на основі такого РПП мають функціональну схему, вторинна 

обробка вимірювального сигналу в якій виключає необхідність вираховування параметрів 

елементів НВЧ тракту. Разом це забезпечує незалежність градуювальної характеристики 

вимірювань вологовмісту від вказаних факторів. Її вираження обумовлено тільки залежністю 

tg об‘єкта від вмісту вологи. 

Запропоновані та обґрунтовані РПП розраховані на малорозмірні проби, що 

розміщуються зовні в області вимірювальної апертури [5]. В їх електродинамічній суті 

максимально знижено НВЧ втрати на НВЧ випромінювання в апертуру (присутні тільки 

коливальні втрати), а також вплив діелектричної проникності об’єкту на перерозподіл поля в 

резонаторі. 

Для суттєвого зменшення впливу таких факторів, як невідтворюваність щільності 

речовини проби і ступеню включення її в електромагнітне поле ВП формуються комбіновані 

сигнали вимірювальної інформації. Для НВЧ-РПП якісний розгляд можна здійснити, 

оперуючи співвідношеннями теорії малих збурень. Викликані внесенням зразка в 
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електромагнітне поле резонатора зміни його добротності і резонансної частоти 

представляються співвідношеннями: 
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де   і tg  − діелектричні параметри об'єкта дослідження, за значенням і зміною яких він 

діагностується; 

запW  і запW  − енергія, що запасається в резонаторі, і її зміна при внесенні проби в поле 

резонатора; 

 − параметр, що у даному розгляді одночасно характеризує і ступінь включення 

об'єкта в поле, і його геометричні розміри, щільність і форму; 

0Q і Q  − ненавантажена добротність РПП при відсутності і при наявності зразка. 

Якщо окремо виділяти сигнали, що визначають величини f/f0, Q/Q, і за ними 

оцінювати  і tg, то значення  необхідно встановлювати, використовуючи додаткові 

відомості про об'єкт і структуру поля НВЧ-РПП. Похибка визначення  і невідтворюваність 

цього параметра є основними джерелами значних похибок зазначеного підходу. 

Дуже часто   представляється малоінформативним параметром НВЧ-діагностики і його 

можна виключити з розгляду. Це притаманне, наприклад, для діагностики напівпровідників, у 

яких tg однозначно зв'язаний з питомим опором матеріалу. При контролі вологості 

матеріалів на НВЧ виявляється також доцільним вимірювати саме ефективне значення tg. 

Тоді, як випливає з (5) і (6), сигнал вимірювальної інформації формується у виді відношення 
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, і можна виключити необхідність додаткової оцінки , а отже, і забезпечити 

відтворюваність цього параметра: 
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Отже, у загальному випадку необхідно робити одночасне вимірювання змін добротності і 

резонансної частоти. 

Основними складовими частинами НВЧ резонансного вимірювача вологості в цілому є: 

НВЧ генератор, РПП, вимірювач параметрів РПП (добротності і резонансної частоти та їх 

змін), програмований контролер, вимірювач температури проби матеріалу і РПП, 

індикаторний пристрій, пристрій спілкування користувача з вимірювачем (пристрій введення 

даних) (рис.4). 
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Рис. 4. Функціональна схема НВЧ резонансного вимірювача вологості 

 

Оскільки чутливість і точність вимірювань в значної мірі залежить від РПП, велика 

увага приділялася розробці його конструкції. 

Проведені дослідження показали перспективність використання резонансних 

вимірювальних перетворювачів з коаксіальною вимірювальною апертурою (РПП КВА). 

Відповідно до цього був виготовлений РПП КВА, конструкція якого показана на рис. 5,а. 

РПП представляв собою напівхвильовий коаксіальний резонатор, розрахований на 

резонансну частоту ~ 10 ГГц. Зв'язок з резонатором здійснювався з використанням петель, 

що вводилися в резонатор через отвори в бічній циліндричній поверхні резонатора за 

допомогою переміщуваних у цангових затисках коаксіально-петлевих перехідників. 

Зовнішній вигляд РПП КВА наведено на рис. 5,б. 

Використання коаксіального резонатора в мікрохвильовому датчику вологовмісту 

дозволяє вибором довжини коаксіальної частини реалізувати датчики, які працюють в 

широкому діапазоні дискретних робочих частот від 0,5 ГГц до 10 ГГц. Це важливо для 

розділу внеску зв’язаної та вільної води в матеріалі, що діагностується. 

Вибором діаметра вимірювального отвору (2) (рис. 3) можна задавати діапазони та 

чутливість датчиків. Слід зазначити, що розроблений нами варіант НВЧ вологоміра 

модуляційного типу має градуювальну характеристику інваріантну до значень об’єму проби, 

її щільності та діелектричної проникності сухого матеріалу (с) при с<8. Чутливість його 

залежить від значення tg сухого матеріалу та с при с>8.  

 

Рис. 5. РПП КВА: а − конструкція; б – зовнішній вигляд 
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Реалізація модуляційного методу вимірювань передбачає сканування НВЧ ЧМ-сигналу 

продовж резонансної кривої РПП, а також настроювання НВЧ-генератора на робочий 

діапазон РПП. 

Вимірювач параметрів РПП (рис. 4.) являє собою електронний процесор, що реалізує 

алгоритм перетворення первинних сигналів РПП до параметрів РПП. Цей алгоритм може 

бути реалізований у контролері. У цьому випадку досить погодити первинні сигнали РПП із 

входом контролера. 

У програмованому контролері утримується програма обробки сигналів, що надходять 

до нього: із процесора (або пристрою, що погоджує), вимірювача температури, пристрою 

введення. Програма відповідно до поданих сигналів і калібровочною кривою, що 

утримується в контролері, формує сигнал значення вологості, що надходить в індикаторний 

пристрій. 

У режимі вимірювань вологості у вимірювач попередньо вводиться тип досліджуваного 

матеріалу через пристрій введення. При введенні в РПП проби з невідомою вологістю в 

контролері на підставі перетвореного сигналу з РПП, сигналу вимірювача температури 

проби і калібровочної залежності для зазначеного типу матеріалу, яка зберігається в пам’яті 

контролера після попередніх вимірювань відомих за параметрами зразків, формується сигнал 

про вологість проби, що виводиться на індикаторний пристрій. Передбачається можливість 

зберігати в пам'яті контролера інформацію про параметри окремих проб з можливістю 

виведення її на друкування. 

Висновки. Проведені дослідження підтверджують можливість виділення й обробки 

вимірювального сигналу запропонованим методом, що дозволяє усунути значну частину 

факторів, що впливають на погрішності вимірювань.  

Реалізована також інша модифікація НВЧ вологоміра для проб сипких матеріалів, в 

якій інваріантність до об’єму та щільності проби забезпечується другим способом. В основі 

його роботи лежить принцип відновлення значення резонансної частоти РПП після внесення 

в його поле проби шляхом переміщення проби в апертурі РПП. При цьому формується 

тільки один сигнал 2U  , а 1U  =0, що спрощує відлік результатів вимірювання та його 

обробку. Однак при цьому необхідно застосовувати нормування каналу модуляції.  
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОЇ 

ДІАГНОСТИКИ СУЧАСНИХ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ  

 
У статті проведений аналіз існуючої системи технічної діагностики та її вплив на 

показники надійності сучасних радіоелектронних засобів озброєння та їх складових частин. 

Отримані результати дозволяють сформулювати методологічні основи удосконалення системи 

технічної діагностики сучасних радіоелектронних засобів. 

Ключові слова: система технічної діагностики, радіоелектронні засоби озброєння, 

коефіцієнт готовності, аналогові та цифрові складові частини. 

 

В статье проведен анализ существующей системы технической диагностики и ее влияние 

на показатели надежности современных радиоэлектронных средств вооружения и их 

составных частей. Полученные результаты позволяют сформулировать методологические 

основы усовершенствования системы технической диагностики современных 

радиоэлектронных средств. 

Ключевые слова: система технической диагностики, радиоэлектронные средства 

вооружения, коэффициент готовности, аналоговые и цифровые составные части. 

 

In the article the conducted analysis of the existent system of technical diagnostics and its influence 

is on reliability of modern radio electronic facilities of armament and their component parts indexes. The 

got results allow to formulate methodological bases of improvement of the system of technical diagnostics 

of modern radio electronic facilities . 

Keywords: system of technical diagnostics, radio electronic facilities of armament, coefficient of 

readiness, analog and digital component parts. 

 

Вступ. Сучасні РЕЗО під якими слід розуміти засоби радіолокації (РЛС або РЛК 

виявлення, попередження, цілевказівки наведення); комплекси засобів автоматизації (КЗА), 

які включають до себе автоматизовані системи управління (АСУ) різних рангів, у тому числі 

обчислювальні комплекси, системи передачі цифрової інформації; об'єкти військової техніки 

зв'язку і т.п., що знаходяться на озброєнні у Збройних Силах України характеризуються 

багатофункціональністю і складністю, що обумовлено обсягом і характером розв’язуваних 

ними задач і широким застосуванням цифрових та аналогових частин з яких складаються 

сучасні радіоелектронні засоби озброєння далі (РЕЗО). [1] 

Аналіз стану озброєння на Україні, і за кордоном [2, 3], показує, що поліпшення 

тактико-технічних і експлуатаційних характеристик досягається, як правило, схемним і 

конструктивним ускладненням РЕЗО, що веде до зниження їх надійності. Це протиріччя 

можна усунути поліпшенням ремонтопридатності за рахунок удосконалення системи 

технічної діагностики сучасних РЕЗО. В рамках діагностичного аспекту надійності повинна 

вирішуватися задача визначення технічного стану об’єктів (зразків, виробів, пристроїв) 

РЕЗО, тобто організація перевірки справності, працездатності, правильності функціонування 

РЕЗО і локалізації несправних складових частин (СЧ) [2].  

Постановка задачі дослідження. Актуальність удосконалення системи технічної 

діагностики сучасних радіоелектронних засобів та їх СЧ визначається наступними 

обставинами: 

– кількість СЧ та їх інтеграція у сучасних РЕЗО постійно зростає [2]; 

– великий час діагностування СЧ (до 70% від загального часу відновлення РЕЗО), а 

також висока вартість відновлювальних робіт (до 75 % від вартості життєвого циклу виробів) 

[2]. 

У ряді робіт приділяється істотна увага питанням мінімізації середнього часу 
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відновлення працездатного стану і вартості технічного діагностування відповідних об’єктів, 

з урахуванням високопродуктивних ремонтних органів [3 – 6]. Однак виконання вимог 

підтримки достатнього рівня боєздатності існуючого парку РЕЗО, при обмежених 

можливостях ремонтних органів (в силу економічних причин), не може бути виконано без 

використання якісного діагностичного забезпечення безпосередньо на РЕЗО, що 

експлуатуються. На теперішній час у військах відсутні уніфіковані ремонтні модулі, які 

дозволяють визначати технічний стан СЧ на місці дислокації об’єктів РЕЗО і ефективні 

засоби діагностування цифрових СЧ, що були б порівняно недорогими та не вимагали 

високої кваліфікації обслуговуючого персоналу і значно скоротили б час виявлення дефектів.  

Таким чином, науково-технічна задача удосконалення системи технічної діагностики 

визначається жорсткістю вимог до часових і економічних показників працездатності РЕЗО та 

їх СЧ та впливом неефективних засобів діагностики саме на коефіцієнт готовності РЕЗО.  

Основна частина. Результати аналізу стану існуючої системи технічної діагностики 

РЕЗО [2-7], показали низьку якість визначення технічного стану цифрових типових 

елементів заміни безпосередньо на об’єктах РЕЗО.  

Встановлено, що найбільш перспективним принципом побудови є агрегатування 

об'єктів РЕЗО з уніфікованих функціональних компонентів багаторазового застосування. З 

таких компонентів, на рівні яких ведеться резервування і ре конфігурація. Ремонт об’єктів 

РЕЗО проводиться агрегатним методом з використанням одиночного ЗІП [2].  

При виникненні відмови на об’єктах, вбудовані засоби технічного контролю вказують 

на групу підозрюваних в непрацездатності СЧ, які замінюються на групу працездатних з 

комплекту ЗІП об’єкта і відправляються в ремонтний орган. У результаті цього 

нераціонально витрачається ЗІП та знижується коефіцієнт готовності РЕЗО.  

Зазначені особливості архітектури побудови та ремонту РЕЗО обумовлюють зниження 

їх надійності. Це призводить до серйозних труднощів в організації експлуатації і ремонту 

РЕЗО, збільшенню часу контролю працездатності і локалізації відмов, що виникають. У 

результаті цього не вдається реалізувати потенційні бойові можливості РЕЗО, вимоги до 

яких постійно зростають в реальних умовах експлуатації [2]. 

Система технічної діагностики представляє собою сукупність засобів, об’єкта 

діагностування та виконавців, які необхідні для проведення діагностування за правилами, 

встановленими технічною документацією. Від якості її функціонування залежить низка 

показників, (коефіцієнт готовності, коефіцієнт технічного використання, час відновлення 

працездатного стану), які характеризують таку властивість як надійність об’єкту протягом 

його експлуатації..  

Відомо, що коефіцієнт готовності РЕЗО визначається наступним виразом [2]:  

âî
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 , 

де T0 – середній наробіток до відмови РЕЗО;  

вТ  – час відновлення РЕЗО, який визначається формулою: 

))]((1[))(( çäñoäçäîoäâ ÒÒXÐÒÒXÐÒ   

де Рд(Xо) – імовірність достатності одиночного ЗІП; 

Тдо, Тз – відповідно середній час доставки запасного СЧ з ЗІП-О і середній час заміни 

СЧ, який відмовив; 

Тдс – середній час доставки запасного СЧ зі складу частини (при цьому Тдс>>Тдо). 

Як було сказано раніше, при існуючій системі технічної діагностики при виникненні 

відмови та проведенні ремонтних робіт на РЕЗО, група підозрюваних в несправності СЧ 

замінюється на справні СЧ з комплекту ЗІП. Такі дії призводять до зменшення імовірністю 

достатності одиночного ЗІП. Під імовірністю достатності одиночного ЗІП  0XPä  

розуміється імовірність того, що протягом заданого періоду поповнення ЗІП, при виникненні 

відмови об’єкта, необхідна запасна СЧ знаходиться в ЗІП об’єкта 0X , де 
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 ki xxxxX , , ... , , 210   – вектор, у якому ix  – число наявних у ЗІП об’єкта СЧ i-го типу (i = 

1, 2, …, k) [2]. 

Імовірність достатності i-го типу СЧ в ЗІП визначається: 
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де iiii tna   – середня кількість відмов цифрових СЧ i-го типу за час it ; 

in  – кількість СЧ i-го типу в об’єкті РЕЗО; 

i  – інтенсивність відмов СЧ i-го типу; 

it  – річне напрацювання об’єкта РЕЗО. 

Розглянемо гіпотетичний об’єкт РЕЗО з наступними даними:  

1. in =2, 
÷i

1  10 5 , it =2000 год., ix =1; 

2. in =2, 
÷i

1  10 5 , it =2000 год., ix =2; 

і проаналізуємо, згідно виразу (1), як змінюється імовірність достатності ЗІП при різній 

кількості СЧ, які відправляються в ремонт та від N – загального об’єму СЧ ЗІП. На рис. 1.а 

показаний, як змінюється імовірність достатності для першого варіанту, а на рис. 1.б – для 

другого варіанту. 
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Рис. 1. Залежність імовірності достатності ЗІП для: 

а) першого об’єкту РЕЗО, а) другого об’єкту РЕЗО 

1 – введення РЕЗО в експлуатацію; 2 – в ремонт відправлена одна СЧ; 3. – в ремонт 

відправлено дві СЧ; 4 – в ремонт відправлено 15 СЧ; 5 – в ремонт відправлено 17 СЧ;  

6 – в ремонт відправлено 20 СЧ 

 

З аналізу наведених графіків можна зробити висновки, що імовірність достатності 

значно збільшується (з 0,45–0,55 до 0,92–0,96), коли в ремонтні органи відправляються лише 

1-2 дійсно несправних СЧ; імовірність достатності ЗІП практично не зменшується при 

збільшенні загальної кількості СЧ в РЕЗО, якщо ЗІП містить по 2 СЧ кожного типу. 

Розглянемо, як змінюється коефіцієнт готовності РЕЗО, при вище наведених даних, а 

також якщо Т0=500 год., 5,0çäî ÒÒ  год., 72çäñ ÒÒ  год. 

На рис. 2,а показаний, як змінюється коефіцієнт готовності для першого варіанту, а на 

рис. 1,б – для другого варіанту. 
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Рис. 2. Залежність імовірності достатності ЗІП для: 

а) першого об’єкту РЕЗО, а) другого об’єкту РЕЗО 

1 – введення РЕЗО в експлуатацію; 2 – в ремонт відправлена одна СЧ; 3. – в ремонт 

відправлено два СЧ; 4 – в ремонт відправлено 15 СЧ; 5 – в ремонт відправлено 17 СЧ;  

6 – в ремонт відправлено 20 СЧ 
 

Отже проведений аналіз показав що для сучасних та перспективних РЕЗО та їх СЧ 

необхідно реалізовувати якісно новий підхід до побудови та функціонування системи 

технічної діагностики для того, що не знизити їхні показники надійності. 

Система технічної діагностики повинна розроблятися на стадії проектування, 

забезпечуватися на стадії виробництва і підтримуватися на стадії експлуатації. Однак, ці 

вимоги далеко не завжди виконуються. У результаті цього РЕЗО виявляються погано 

пристосованими для діагностування. 

Усе це вимагає розробки нових методів і засобів вбудованого контролю технічного 

стану РЕЗО, які повинні відповідати наступним вимогам: низька вартість вбудованої системи 

технічної діагностики і висока достовірність діагностування за час, що не перевищує заданий 

експлуатаційно-технічними характеристиками, врахування задач, що стоять перед ЗС 

України і особливостей відновлення РЕЗО.  

Висновки. Таким чином, методологічними основами удосконалення існуючою системи 

технічної діагностики може стати проведення ряду науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт спрямованих на розробку принципово нових методів діагностування 

сучасних РЕЗО та їх складових частин, технічних рішень з побудови на базі цих методів 

засобів діагностики та контролю, які будуть відповідати сучасним вимогам, та методик їх 

застосування на різних рівнях системи технічної експлуатації при проведенні відповідних 

ремонтних та профілактичних робіт.  
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ЗРАЗКІВ ВІЙСЬКОВОЇ  

АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

 
У військовому будівництві передових держав світу відбувається перебудова на основі нових 

концепцій, пристосованих до реалій сьогодення. В статті проведено аналіз модернізації 

військових сил США на основі програми FCS "Перспективна бойова система", а також інших 

країн світу. Проведено огляд перспективних досліджень військової автомобільної техніки для 

Збройних Сил України.  

Ключові слова: військове будівництво, програма FCS, дослідження військової автомобільної 

техніки.  

 
В военном строительстве передовых стран мира происходит перестройка на основе 

новых концепций, которые являются приспособленными к реалиям настоящего. В статье 

проведен анализ модернизации военных сил США на основе программы FCS "Перспективная 

боевая система", а также других стран мира. Проведен обзор перспективных исследований 

военной автомобильной техники для Вооруженных Сил Украины. 

Ключевые слова: военное строительство, программа FCS, исследование военной 

автомобильной техники. 

 
In military building of front-rank powers of the world there is alteration on the basis of new 

conceptions which are adjusted to today realities. In the article the analysis of modernization of soldiery 

forces of the USA is conducted on the basis of the program FCS the "Perspective battle system", and also 

other countries of the world. The review of long-range researches of military motor-car technique is 

conducted for the Ukraine Military Forces. 

Keywords: military building, program FCS, research of military motor-car technique. 

 

Вступ. Сучасні умови розвитку характеризуються загостренням суперечностей між 

глобальними, регіональними і національними інтересами держав практично у всіх сферах їх 

відносин. Це найсерйознішим чином відбивається на здійсненні політики держави, 

направленої на створення надійної системи протидії різним загрозам і викликам безпеки. 

Загрози, зв'язані з використанням зброї, традиційно вважаються найжорстокішими і 

руйнівними. Тому кожна держава в рамках реалізації своєї політики особливу увагу приділяє 

її військовій складовій, здійснення якої на практиці припускає підтримку військової сфери в 

стані, здатному забезпечити надійний захист особи, суспільства і самої держави. 

Військова доктрина визначає з одного боку стратегію зовнішньої поведінки і світі, а з 

іншого – шляхи забезпечення такої поведінки [1]. Одним з визначних основ такої поведінки 

– військове будівництво. 

Аналіз останніх досліджень. У військовому будівництві передових держав світу 

відбувається перебудова на основі нових концепцій, що є пристосованими до реалій 

сьогодення.  

Так, із закінченням «холодної війни» держави відмовилися від концепції танкових війн 

і поешелонного розміщення військ для захисту своєї території. Ставку слід робити на 

бригади, концепцію яких у свій час запропонував маршал Радянського Союзу М. В. Огарков 

[2]. 

Ведення військових дій в сучасних умовах зв'язане з розмиванням класичних меж між 

стратегічним, оперативним і тактичним рівнями управління за рахунок додання військовим 

діям комплексного характеру для досягнення військових і політичних цілей [3]. 

Виникають нові поняття у загальному розумінні безпеки країни. Так, пропонується 
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поняття стратегічне стримування [4]. Стратегічне стримування – це комплекс 

взаємозв'язаних політичних, дипломатичних, інформаційних, економічних, військових і 

інших заходів, направлених на стримування, зниження і запобігання загрозам та агресивним 

діям з боку якої-небудь держави (коаліції держав) шляхом відповідних заходів, що знижують 

побоювання протилежної сторони, або адекватною загрозою неприйнятних для неї наслідків 

в результаті дій у відповідь на її впливи.  

Концепція стратегічного стримування вимагає відповідних дій держави, Міністерства 

Оборони та інших силових структур серед яких підтримка боєздатності військ. 

Військове будівництво зараз направлене не стільки про підготовку до війни, скільки 

про приведення національних систем забезпечення військової безпеки у відповідність до 

існуючих, а також до інших різноманітних загроз і викликів, які можуть з'явитися в 

осяжному майбутньому [5].  

Так, Сухопутні сили США вже завершують трансформацію по трьох осях - підтримка 

існуючих сил (the Legacy Force), розвиток проміжних сил (the Interim Force) і створення армії 

майбутнього (the Objective Force). При цьому був поставлений конкретний термін створення 

армії майбутнього - 2010 рік.  

Сенс американського військового будівництва в рамках «нової теорії війни» (emerging 

theory of war) інформаційної епохи полягає в створенні могутньої і всеосяжної мережі, яка 

замінює раніше існуючі моделі і концепції військової стратегії, інтегрує їх в єдину систему. 

Регулярна армія, всі види розвідок, технічні відкриття і високі технології, журналістика і 

дипломатія, економічні процеси і соціальні трансформації, цивільне населення і кадрові 

військові, регулярні частини і окремі слабо сформовані озброєні групи - все це інтегрується в 

єдину мережу, по якій циркулює інформація. Створення такої мережі, по оцінках деяких 

фахівців, складає суть чергової військової реформи, здійснюваної в США.  

Метою військового будівництва Пекіном є створення сил загального призначення, які 

будуть здатні успішно вести військові дії, перш за все в ході звичайного (без застосування 

ядерної зброї) конфлікту: у середньостроковій перспективі - з будь-якою державою регіону, а 

в довгостроковій - з будь-якою державою (союзом держав) світу. 

Для інших розвинених держав (Японія, Ізраїль і ін.) характерна наявність і розвиток 

компактних, високотехнологічних і мобільних збройних сил. При цьому компоненти 

загального призначення у складі збройних сил цих країн застосовуватимуться для 

забезпечення в першу чергу регіонального впливу і підтримки стійкості регіональних систем 

безпеки. 

В [6] розглянуті напрямки розвитку збройних сил 21 століття: 

1. Нова армія в основному складатиметься з військових, службовців добровільно по 

довгостроковому контракту. Баланс між якістю і кількістю змістився у бік якості.  

2. В нових збройних силах все швидше втрачатиме значення традиційне ділення за 

родами військ - сухопутні, військово-морські і військово-повітряні. Невід'ємним учасником 

практично будь-якого сухопутного бою стали військово-повітряні з'єднання, та і військово-

морські сили все частіше завдають ударів по наземних цілях. У всіх розвинених у 

військовому відношенні країнах створюються змішані підрозділи - за прикладом 

британських, американських і ізраїльських ВВС і частин спеціального призначення. Навіть 

регулярні частини піхоти переймають тактику спеціальних сил, тобто використовують 

маленькі загони, методи розсіяного бою і вогняні удари, які наносяться з повітря або з тилу. 

Інші змішані підрозділи включають групи фахівців з космосу і інформатики, а також безліч 

цивільних осіб, службовців в армії за контрактом, - вони ремонтують літаки, будують бази, 

ведуть бухгалтерію, обслуговують їдальні і працюють консультантами-аналітиками. 

3. Намітилася ще одна важлива структурна зміна. Схемою організації армійського 

корпусу була класична пірамідальна структура — безліч маленьких підрозділів, які 

підпорядковувалися більшим. Пропонується приклад сучасні компанії, де позбулися від 

середньої ланки менеджменту. В таких компаніях стерто багато характерних для 

промислових корпорацій функціональних і соціальних відмінностей між менеджерами і 
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робітниками, вони майже не використовують систему довгострокових контрактів і 

винагород, включаючи пенсії, що нараховуються компанією. 

На думку Е.А. Коена, основні тенденції військового будівництва на сучасному етапі 

полягають:  

по-перше, в прагненні держав зберегти і удосконалювати (створити) стратегічний і 

нестратегічний ядерний потенціал, виступаючий для США як один з атрибутів світового 

панування, а для решти країн – як один із засобів «самоствердження» в боротьбі, принаймні, 

за регіональне лідерство;  

по-друге, в забезпеченні гарантованого захисту (недосяжності) своєї території 

високотехнологічними оборонними силами, що володіють в той же час достатнім 

«наступальним потенціалом»;  

по-третє, в апробації і розвитку концепції мережевих воєн в рамках реалізації єдиної 

військової стратегії міжвидових (об'єднаних) експедиційних формувань, здатних ефективно 

діяти в «віддалених» регіонах світу і взаємодіяти у складі коаліційних (багатонаціональних) 

сил на основі широкого використання і застосування інформаційних технологій.  

Кінцевою метою реформи сухопутних сил США є забезпечення домінуючої переваги 

на полях битв в будь-якому регіоні земної кулі [7]. 

Для досягнення поставленої мети модернізація армії проводиться по трьох напрямках: 

оптимізація організаційно-штатної структури; нарощування складу і можливостей 

боєготовних сил; підвищення рівня підготовки особового складу. 

Реформа збройних сили Франції передбачає чотири основні напрями: подальша 

професіоналізація збройних сил; створення ефективної системи військового управління 

європейськими силами швидкого реагування і передача в їх розпорядження сучасних засобів 

розвідки і зв'язку; вдосконалення авіаційного озброєння; інвестиції в створення систем 

запобігання і захисту від застосування хімічної і біологічної зброї. Це дозволить 

французьким збройних силам виконувати чотири завдання: ядерна оборона, швидке 

розгортання, захист території і попередження удару.  

Метою реформування збройних сил Великобританії є створення армії XXI століття, яка 

повинна звільнитися від доктрин часів «холодної війни» і буде орієнтована на протидію 

терористичним організаціям і «країнам-ізгоям», а також на участь в миротворчих операціях.  

Основою реформування озброєних сил є концепція об'єднання однотипних сил і засобів 

в єдині формування під єдиним управлінням із загальною системою бойового і тилового 

забезпечення. Наприклад, до сформованого об'єднаного вертолітного командування увійшли 

вертолітні частини і підрозділи армійської авіації, ВВС і ВМС. Частини ВВС і ВМФ, що 

мають на озброєнні літаки «Харрієр», об'єднані в єдину авіагрупу.  

Істотним змінам піддаються збройні сили Німеччини. Їх найважливішими напрямами 

стали скорочення приблизно на 30% чисельності військовослужбовців і обслуговуючого 

цивільного персоналу, модернізація озброєнь, а також розформування майже всіх 

неактивних підрозділів системи підготовки резервістів. На території Німеччини закривається 

105 військових гарнізонів. Замість них створюються «цивільно-військові центри співпраці», 

розташовані по сусідству з базами бундесверу, що залишаються. У цих центрах зберігається 

устаткування і оснащення скорочених структур резервістів.  

Військово-політичне керівництво Німеччини вважає, що для сучасних оборонних цілей 

вигідно розміщувати війська поза територією своєї країни. Найбільш зручними для цього є 

держави Балтії, Румунія і Болгарія як «дешевші» країни. Щоб не виникло асоціацій з епохою 

«холодної війни», запропоновано місця дислокацій військ в цих країнах називати не 

військовими базами, а «опорними пунктами швидкого розгортання» і «зонами співпраці в 

області безпеки». Насправді, це плацдарми, які стають основою мобілізаційного розгортання 

озброєних сил.  

Модернізація озброєних сил інших європейських держав проводиться приблизно по 

аналогічній схемі. 

Мета статті. На основі нових концепцій військового будівництва і реформи військових 
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підрозділів, переозброєння їх новою технікою визначити місце і роль базових одиниць 

(солдатів) в нових військових структурах і перспективи розвитку нової техніки, зокрема 

автомобільної. 

Основний матеріал. Зараз в провідних державах світу проходить модернізація і 

трансформація військових збройних сил на основі нових концепцій, що відображають 

особливості нашої сучасності. Провідним лідером тут залишаються США. 

Процес реформування Сухопутних військ США, що почався, в широкому плані полягає 

в створенні Сухопутних військ США нового типу (Objective Force) [8]. Серед таких заходів 

чітко окреслені два напрямки - реорганізаційний і технологічний.  

Американські Сухопутні війська нового типу повинні бути реорганізовані, 

укомплектовані підготовленим особовим складом, перспективними озброєнням і військовою 

технікою і здатні ефективно діяти при проведенні основних бойових операцій (від боротьби з 

тероризмом до забезпечення внутрішньої безпеки США). У основу їх дій закладається 

принцип: "першим побачив, першим ухвалив рішення, першим почав діяти - і рішуче 

досягаєш перемоги". Для успішної реалізації даного принципу вироблені наступні вимоги до 

перспективних сил: швидке реагування (responsive) на кризові ситуації в будь-якому регіоні 

світу; своєчасне розгортання (deployable) в райони оперативного призначення; висока 

маневреність (agile) на всіх рівнях дій; універсальність застосування (versatile) угрупувань 

військ (сил); достатня для успішного ведення будь-якого роду дій уражаюча сила (lethal) 

формувань; значна живучість (survivable) на полі бою; здатність до ведення тривалих дій 

(sustainable).  

Сухопутні війська нового типу будуть здатні проводити операції в будь-яких умовах 

обстановки - від дій на відкритій місцевості до ведення дій в складних умовах (у місті, горах, 

пустелях і т. п.) з використанням як звичайних засобів поразки, так і зброї масового 

ураження. Частини і підрозділи Сухопутних військ США нового типу будуть навчені і 

відповідним чином технічно оснащені для участі в самостійних, об'єднаних і 

багатонаціональних (коаліційних) операціях [9].  

Технічною основою нових підрозділів повинне стати сімейство нових бойових 

броньованих машин, що розробляються в рамках програми FCS "Перспективна бойова 

система". FCS зв'язується в єдине ціле через складну мережеву архітектуру, яка має декілька 

рівнів зв'язків, взаємини, обміну інформацією і синхронізації діяльності. FCS буде Системою 

Систем, в якій об'єднаються існуючі системи, системи, що розробляються, а також системи, 

які потрібно буде розробити за технічними вимогами військових (рис.1).  

FCS має наступну структуру: cолдат, комунікації і засоби зв'язку, наземні бойові 

машини. 

 
Рис. 1. Орієнтовна структура мережі для FCS 

 

Особливим є місце солдата у випадку проведення бойових дій. Перш за все для типових 

(штатних) ситуацій використовувати людей дорого і неефективно. Тому в цих випадках 

основна ставка робитиметься на мобільні бойові роботи і ергатичні системи – максимально 

роботизовані машини в яких місце людини – тільки для дій у нештатних (нетипових) 

ситуаціях. Відповідно, і основним завданням на полі бою для живих солдатів буде впливати 

так на хід подій, щоб вони не виходили за штатні ситуації, передбачені алгоритмами 

функціонування роботизованих систем (рис.2).  
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Програма отримала назву “Технологія інтегрованого комплексу захисту солдата” (SIPE 

ATD), покликана наочно продемонструвати можливість підвищення індивідуальної бойової 

ефективності солдата за рахунок об'єднання декількох технічних підсистем, включаючи 

шолом, обмундирування, мікроклімат і енергопостачання [10-12]. В результаті проведених 

досліджень і випробувань в даний час створений експериментальний варіант системи "Land 

Warrior" (піхотинець) версія 0.6 (рис.3). Головна мета цієї програми, здійснюваної центром 

досліджень і розробок сухопутних військ США - продемонструвати підвищені бойові 

можливості солдата як по поразці супротивника, так і по забезпеченню власної живучості в 

бою на основі підключення його (солдата) до загальної цифрової мережі бойового 

управління типу Intranet. В ході реалізації програми повинен бути виконаний ряд вимог, що 

забезпечують підвищену бойову ефективність, велику інформованість про обстановку, 

збільшену живучість, повну інтеграцію з підрозділом, а також особисту задоволеність. 

Американський солдат в 2011 році носитиме спеціальну високотехнологічну уніформу, в яку 

буде вбудовано все необхідне йому устаткування. Сама уніформа почне відстежувати всю 

життєво важливу інформацію і пов'яже солдата з єдиною мережею армії США, до складу 

якої входитимуть супутники, безпілотні літальні апарати і машини-роботи.  

 

 
 

Рис. 2. Місце солдатів в 

бойовому просторі 

Рис. 3. Шляхи підвищення індивідуальної 

бойової ефективності солдата  

 

Засоби комунікації і зв'язку покликані забезпечити взаємодію всіх елементів FCS на 

всіх рівнях, а також в часі, тобто на різних стадіях розгортання (рис. 4).  

Згідно нормам міжнародного права, повітряний простір держави розповсюджується на 

80 кілометрів від поверхні Землі. Перестрибнути через цю зону означає усунути необхідність 

в отриманні дозволу на перетин повітряного простору від яких би то не було країн - 

союзників, ворожих або нейтральних.  

Для висадки невеликої оперативної групи "зверху", минувши повітряний простір 

держав, що знаходяться між військовою базою (або кораблем ВВС) і місцем бойових дій 

планується задіяти космічний апарат Sustain. Сама програма базується в Арлінгтоні, де 

знаходиться відділ космічних проектів морської піхоти - USMC Space Integration Branch [13]. 

У цьому випадку забезпечать координацію багатьох підрозділів для доставки авангарду 

військ. 

Наземні бойові машини це мобільні бойові роботи та максимально роботизована 

військова техніка, в якій людині відводиться допоміжні функції і можливість діяти у 

нештатних ситуаціях.  

Мобільні бойові роботи створюються на основі принципу базової платформи до якої, 

залежно від завдання, додаються необхідні функціональні блоки з метою спеціалізації робота 

(рис. 5). 
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Рис. 4. Забезпечення засобами комунікації 

і зв'язку взаємодії всіх елементів FCS на 

всіх рівнях і на різних стадіях розгортання 

бойової операції 

Рис. 5. Спеціалізація мобільних роботів на 

основі базової платформи 

 

До наземних бойових машин відносять: Mounted Combat System (MCS) – Рухома 

бойова система. Infantry Carrier Vehicle (ICV) – Бронетранспортер. Non-Line-of-Sight Cannon 

(NLOS-C) – Артилерійська установка для стріляння із закритої позиції. Non-Line-of-Sight 

Mortar (NLOS-M) – Мінометна установка для стріляння із закритої позиції. Reconnaissance 

and Surveillance Vehicle (RSV) - розвідувально-дозорна машина. Command and Control Vehicle 

(C2V) – Машина управління і командування. Medical Vehicle (MV) – Медична машина. FCS 

Recovery and Maintenance Vehicle (FRMV) – Машина ремонту і обслуговування  

Уніфіковані шасі нових бойових броньованих машин з бойовою масою близько 18 т, на 

думку американських експертів, повинні забезпечити необхідну авіатранспортабельність 

літаками ВВС типу С-130. Передбачається, що сімейство включатиме до 10 типів бойових 

платформ, в т.ч. бойових машин піхоти, самохідних артилерійських систем, спеціальних 

бойових машин, роботизованих бойових машин, машин бойового і технічного забезпечення. 

При цьому броньовані машини можуть оснащуватися додатковим модульним бронюванням, 

в комплексі з динамічним і активним захистом, що забезпечує високий рівень захищеності 

від бронебійно-підкаліберних і кумулятивних снарядів танкових гармат.  

Розробляються наступні модифікації бойових броньованих машин: БМТВ MCS з 120-

мм гарматою, БМП ICV з 40-мм автоматичною гарматою, 155-мм самохідна гаубиця NLOS-

C, 120-мм самохідний міномет NLOS-M, КШМ CCV, БРМ RSV, БРЕМ RMV, а також 

санітарні машини для евакуації поранених MTE і надання невідкладної допомоги на полі 

бою MVT.  

Системи UGV включають три різного типу без екіпажних машин і скоординовану 

програму розробки загальних можливостей автономної навігації. Завдання максимально 

складне і роботи йдуть по генеральному плану в рамках програми JRP (Joint Robotics 

Program) з метою вивчення рівня розвитку технології автономної мобільності. Єдина 

програма з робототехніки була прийнята в 1989 році і її головним завданням є: розробити і 

прийняти на озброєння сімейство доступних і ефективних мобільних наземних 

робототехнічних систем; розробити і перейти на технології, необхідні для задоволення 

потреб військ; служити каталізатором включення робототехнічних систем і технологій в 

структуру збройних сил. 

На даному етапі фірма Oshkosh Truck Corporation поставляє в армію тягачі великої 

вантажності, що здатні перевозити вантажі до 70 тон. Машини оптимізовані для роботи в 

умовах бойових дій, а їх екіпажі максимально захищені від зброї супротивника. Наступним 

кроком є розробка на базі важкого тягача Palletized Load System транспортної машини-

робота. Вантажність машини 16,5 тон і вона обладнана автоматичною системою 

завантаження стандартних контейнерів. 

Американська компанія iRobot розробила безпілотну військову вантажівку, яка окрім 

доставки різних військових вантажів може виконувати розвідувальні і патрульні функції, а 

також здійснювати наведення на ціль.  
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Фірма Hдgglunds - дочірнє підприємство збройового транснаціонального гіганта BAE 

Systems представила SEP – скорочення від шведського Splitterskyddad Enhets Plattform 

"Модульна тактична платформа" [14].  

Оригінальна система заміни в центральній частині корпусу, що стикується з базовим 

шасі, дозволяє перетворювати SEP на тягач, санітарну машину, бронетранспортер для 12 

піхотинців, ракетну пускову установку, зокрема – з вертикальним стартом ракет, командний 

пункт, машину розмінування, радар, розвідувальну машину, машину для хімічного і 

радіаційного аналізу і знезараження, центр зв'язку, машину для радіоелектронної боротьби і 

самохідний міномет.  

Стандартні так звані "модулі місії" можуть бути замінені вже після виходу машини з 

конвеєра, фактично – у військах. Всі модулі мають стандартизовані роз'єми і замки, що 

сполучають їх з шасі, яке може бути колісним (повноприводним, з формулою 6х6 або 8х8) 

або гусеничним.  

Усередині базових шасі також велика уніфікація вузлів. І колеса, і гусениці в SEP 

обертають електромотори, які отримують живлення від акумуляторів, що заряджаються 

дизель-генератором. Прямому зв'язку коліс і ДВЗ немає, що вдало забезпечує хорошу 

компоновку агрегатів. 

У Росії створений комплекс мобільних бойових роботів МРК-70 «Печенег», в якого 

входить 2 типи роботів [15]. Бойовий робот на гусеничному шасі МРК-27БТ несе на 

телескопічній штанзі 7,62-мм кулемет «Печенег», 2 реактивних вогнемета «Шмель» і 2 

реактивних штурмових гранати РШГ-2. Наведення комплексу озброєння здійснюється за 

допомогою телекамер. Маса МРК-27БТ складає 180 кг, швидкість на місцевості до 2,5 

км/год, автономність чотири години. Інший малогабаритний колісний робот МРК-02Н, 

призначений для дистанційного пошуку і визначення цілей, а також їх лазерного 

підсвічування. Оснащений телекамерами і тепловізором. Цю машину також можна 

забезпечити стрілецькою зброєю або не летальними засобами або встановити пристрою для 

виробництва вибухових робіт або розмінування. Передбачається, що в лінійку машин на базі 

нового танка Т-95 входитиме і роботизована бойова машина. 

В Україні розробляється нова перспективна модель ЗСУ - "Модель-2010", що 

передбачає розвиток військового мистецтва та принципові зміни "від солдата до з'єднань і 

об'єднань". Плани Міноборони передбачають оснащення військ (сил) сучасними зразками 

озброєння і військової техніки, відновлення її технічного стану. Серед основних пріоритетів 

у цій сфері: відновлення і модернізація літаків для Повітряних сил ЗСУ, вертольотів для 

Сухопутних військ, радіотехнічних систем повітряного і морського спостереження, 

продовження будівництва двох літаків АН-70. Також увага буде приділена підвищенню 

технічного стану корабельного складу, морській авіації; ремонту і модернізація існуючих 

зразків кораблів, літаків і вертольотів для Військово-Морських сил ЗСУ; продовження 

розробки власного багатоцільового корвета. До пріоритетів віднесено і продовження ресурсу 

зенітно-ракетних комплексів, зенітних ракет видів ЗСУ, ракетного і мінно-торпедного 

озброєння ВМС; створення єдиної автоматизованої системи управління військами і зв'язку 

на основі цифрових технологій; оснащення сил спеціальних операцій новими зразками 

озброєння і військової техніки; модернізація бронетанкової техніки і ракетно-

артилерійського озброєння, створення багатофункціонального ракетного комплексу; 

закупівля автомобільної техніки власного виробництва.  

Впродовж 2009 року планується організувати формування і виконання державного 

оборонного замовлення з розробки і закупівлі нових зразків ОВТ, модернізації існуючого 

озброєння і військової техніки згідно з «Державною програмою розвитку озброєння і 

військової техніки, що діє, до 2009 року». Військове відомство вирішило за прикладом 

розвинених країн світу реалізувати принцип комплексного переозброєння - у повному складі 

рот, батальйонів тощо.  

Основним постачальником автомобілів для Збройних сил України є холдингова 

компанія КрАЗ [16]. Базовим є автомобіль КрАЗ-6322 вантажністю 13 т.  
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НВО «Практика» [17] здійснює бронювання військового автомобіля багатоцільового 

використання на базі шасі автомобіля КРАЗ- 6322. Клас бронезахисту: ПЗСА-4 - згідно 

ДСТУ 3975-2000 (захист від патрона 7,62 мм 57-Н-323с гвинтівки СВД, а так само патрона 

5,45 з термозміцненим сердечником автомат АК-74). Стандартні зони бронювання: кабіна, 

моторний відсік, паливні баки, акумуляторний відсік, блок ресиверів. 

Наукові дослідження нових зразків військової техніки проводяться на рівні закритих 

конструкторських бюро або науково-дослідних центрів при інститутах чи навчальних 

закладах. На кафедрі автомобільної техніки Академії Сухопутних військ проводяться 

дослідження, пов’язані з ефективністю використання військової техніки, підвищення її 

живучості [18, 19]. Тут проводяться дослідження, пов’язані з можливістю ефективного 

використання транспортних засобів шляхом розчленування основних мас машини і 

підвищення живучості колісного транспортного засобу шляхом створення багатосекціних 

шин (рис. 6). В перспективі – проведення досліджень, пов’язаних з використанням мобільних 

роботів у військовій справі (рис. 7). 

    
Рис. 6. Дослідні зразки автомобілів з розподіленими масами вантажу і багатосекційним 

шинами 

     
Рис. 7. Експериментальні базові мобільні платформи для спостереження та 

розміновування 

 

Висновки. Сучасні умови розвитку характеризуються загостренням суперечностей між 

глобальними, регіональними і національними інтересами держав практично у всіх сферах їх 

відносин. Тому кожна держава в рамках реалізації своєї політики особливу увагу приділяє її 

військовій складовій. У військовому будівництві передових держав світу відбувається 

перебудова на основі нових концепцій, що є пристосованими до реалій сьогодення. Аналіз 

модернізації військових сил США на основі програми FCS "Перспективна бойова система", а 

також інших країн світу, показав, що нові концепції ведуть до зміни тактики військових 

операцій, застосування нового озброєння. В Україні також проводять дослідження військової 

автомобільної техніки і мобільних роботів, що є актуальним в сучасних умовах сьогодення. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ ТОРЦЕВИХ ДОБУТКІВ 

МАТРИЦЬ ДЛЯ ОПИСУ ОПТИМАЛЬНОГО ВЕКТОРУ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ 

АДАПТИВНОЇ АНТЕННОЇ РЕШІТКИ З НЕІДЕНТИЧНИМИ КАНАЛАМИ ОБРОБКИ 

 
У статті показана можливість застосування математичного апарату торцевих 

добутків матриць для опису оптимального вектору вагових коефіцієнтів, що отриманого згідно 

класичного рівняння Вінера-Хопфа для адаптивної антенної решітки з неідентичними каналами 

обробки вузькосмугових сигналів. 

Ключові слова: добутки матриць, вагові коефіцієнти, оптимальний вектор, адаптивна 

антенна решітка, неідентичні канали обробки, вузькосмугові сигнали. 

 

В статье показана возможность применения математического аппарата торцевых 

произведений матриц для описания оптимального вектора весовых коэффициентов, 

полученного, согласно классического уравнения Винера-Хопфа для адаптивной антенной 

решетки, с неидентичными каналами обработки узкополосных сигналов. 

Ключевые слова: произведения матриц, весовые коэффициенты, оптимальный вектор, 

адаптивная антенная решетка, неидентичные каналы обработки, узкополосные сигналы. 

 

The possibility of the face-splitting matrix products mathematical apparatus for the description of 

the optimal vector  of weight factors, that is derived from Wiener-Hopf’s classic equation for the adaptive 

array with the nonidentical handing channels of narrowband signals,. is being shown. 

Keywords: face-splitting matrix product, weight factors, optimal vector,  adaptive antenna array, 

nonidentical channels, narrowband signals. 

  

Постановка задачі. У теперішній час у зв`язку з розвитком теорії й практики 

застосування багатоканальних адаптивних антенних решіток (ААР) в системах радіозв`язку 

постає задача пошуку математичного апарату опису вхідних та вихідних реалізацій сигналів 

в каналах ААР, який би враховував неідентичність амплітудно-частотних (АЧХ) й фазо-

частотних (ФЧХ) характеристик її каналів. Як показує огляд літературних джерел, 

запропонований у роботах [1-3], матричний апарат торцевих добутків зручно застосовувати 

для запису миттєвих часових відкликів цифрової антенної решітки багатокоординатних 

радіолокаційних станцій, які, по-перше, мають неоднакові діаграми направленості (ДН) 

антенних елементів, а по-друге – канали з неідентичними АЧХ і ФЧХ. Покажемо можливість 

застосування вказаного матричного апарату також і для запису оптимального вектору 

вагових коефіцієнтів, що описується класичним рівнянням Вінера-Хопфа [4], в ААР 

радіоелектронних засобів систем радіозв'язку [5]. Для простоти математичних викладок 

вплив багатопроменевості та неоднорідності середовища розповсюдження  в радіоканалі на 

приймальній стороні враховувати не будемо. 

Основна частина. Адитивна суміш корисного сигналу, N сигналів від джерел 

перешкод та власних шумів каналів ААР може бути представлена у вигляді 

   tttt
N

k
k 0

1

)()( nnsx  


,                                                      (1) 

де    ttt
k 0,),( nns – вектор-стовпець корисного сигналу, k-го джерела перешкод та 

власних шумів каналів ААР відповідно. 

При не ідентичності АЧХ й ФЧХ трактів M-елементної ААР, по аналогії з [1-3],  

компоненту корисного сигналу  можна представити як 
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де         TSMsSS FFF  ,...,, 21F – вектор-стовпець значень ДН елементів ААР в 

кутовому напрямку джерела корисного сигналу; "□" – знак торцевого добутку матриць [1]; 

   TS M
SSS    ,....,,

21
S – вектор-стовпець фазових зсувів несучого коливання корисного 

сигналу між першим і r-им елементами ААР (керуючий вектор ААР в напрямку S ), де 
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 , 00 fc Mr ,1 ;         TMS tStStSt  ,...,, 21S – вектор-

стовпець комплексних амплітуд корисного сигналу в трактах ААР на вході 

діаграмоутворювальної схеми, нерівність яких обумовлена неідентичністю каналів ААР, де 
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де      ttStS S


прд   –  комплексна амплітуда корисного сигналу на вході елементу 

ААР, причому  tS  – коефіцієнт передачі на радіолінії «мобільна станція-базова станція», 

 tSпрд


 
– комплексна амплітуда сигналу на виході передавача;  tK k

 – імпульсна 

характеристика k-го приймального тракту ААР від виходу антенного елемента до входу 

вагового пристрою, яка дорівнює 

     dfftjjfKtK kk  




2exp ,                                            (4) 

де  jfKk
  – частотна характеристика комплексного коефіцієнта передачі k-го 

приймального тракту ААР, Mk ,1 . 

Аналогічно, для i-го джерела перешкоди 
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□  ii
νN □  t

iпN  tj 0ωexp ,        (5) 

де         TiMiii FFF  ,...,, 21F – вектор-стовпець значень ДН елементів ААР у 

кутовому напрямку джерела i  i-го джерела перешкоди, Ni ,1 ;    Ti iMiii
NNN    ,....,,

21
N  

–  вектор-стовпець фазових зсувів несучого  коливання i-ої перешкоди між першим і r-им 

елементами ААР (керуючий вектор ААР у напрямку i ),  

де  iirdjN
r

 sin)1(2exp  , ii fc , Mr ,1 ; 

        Tiii tNtNtNt
Mi

 ,...,,
21п N – вектор-стовпець комплексних амплітуд i-го джерела 

перешкод у трактах ААР на вході вагового пристрою, нерівність яких обумовлена 

неідентичністю каналів ААР, де 

      

t

kii dtKtNtN
k

0

 ,  Mk ,1  ,                                              (6) 

де  tNi
  –  комплексна амплітуда i-го джерела перешкод на вході елемента ААР. 

Вектор-стовпець власних шумів каналів ААР 
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            tjtNtNtNt
T

M 00000 ωexp,...,,
21

n ,                         (7) 

де      ttNtN
iNii 

прд
 

– комплексна амплітуда власних шумів k-го каналу ААР, 

причому  tN
iпрд

  – комплексна амплітуда перешкоди на виході і-го передавача перешкод, 

 t
iN  –  коефіцієнт передачі між і-им передавачем перешкод і базовою станцією. 

Тоді вираз (1) можна представити як 

    St  Fx □  SS □  tSS +(  



M

i

i

1

F □  ii
N □  t

iпN )+  t0N  tj 0ωexp .    (8) 

 

У свою чергу, оптимальне значення вектора вагових коефіцієнтів (ВВК) згідно 

рівняння Вінера-Хопфа для критерію мінімуму середньоквадратичної помилки (МСКП) [4] 

має вигляд 

 Xd

-1

XXopt RRw  ,                                                (9) 

 
)()(XX tt H

xxR 
 
– кореляційна матриця вхідних сигналів,    tdt  xRXd  – взаємо-

кореляційна матриця вектору вхідного сигналу ААР та опорного сигналу )(td . Кореляційна 

матриця XXR
 
за умов взаємної некорельованості корисного сигналу, зовнішніх перешкод та 

власних шумів каналів ААР дорівнюватиме 

                                                 NNSSXX RRR  ,                                                   (10) 

де     Ett H  ssRSS {(  SF □  SαS □  tSS )(  SF □  SαS □  tSS )
H
} – кореляційна 

матриця корисного сигналу, 
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i tttt
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1
0NN i

RRnnnnR  – кореляційна матриця 

зовнішніх перешкод та власних шумів ААР, причому кореляційна матриця i-ої зовнішньої 

перешкоди 

        
    Ett H

iii
 nnRNN

{(  iF □
 ii
N

□  t
iпN )(  iF □  ii

N □  t
iпN )

H
},    (11) 

а власних шумів АР 

   
    ttE H

000 nnR  ,                                              (12) 

де Н – знак ермітова спряження. 

У свою чергу можна записати, що 

                    (  SF □  SαS □  tSS )
H
 =  S

H F ■  S
H αS ■  tH

S
S ,                  (13) 

де "■" – знак транспонованого торцевого добутку [1-3]. 

Далі, використовуючи властивість торцевого добутку  

 ( А □ B )(C ■ D ) = ( AC )○( BD ),                                          (14) 

де "○" – значок матричного добутку Адамара [1-3], отримаємо, що 

SFFRR SS ○ ααR ○
SttR ,                                                    (15) 


iNNR

iFFR ○
iννR ○

ittR ,                                                      (16) 

де    S
T

SFFS
 FFR ,    i

T
iFFi

 FFR  – кореляційна матриця невипадкових 

значень ДН різних елементів ААР у кутових напрямках корисного сигналу та  i-го джерела 

перешкоди;    S
H

S  αααα SSR ,
 

   i
H

i
iii


 NNRνν  – кореляційні матриці 

невипадкових просторових структур (тобто передбачається, що на часовому інтервалі 

спостереження, по-перше, не змінюється напрямок приходу радіохвилі, а по-друге, відсутні 
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амплітудно-фазові флуктуації поля на розкриві ААР) корисного сигналу та перешкоди, що 

приймається від i-го джерела перешкоди;     ttE H
SSttS

SSR  ,     ttE H
tt

iii пп NNR   – 

кореляційні матриці часових випадкових комплексних амплітуд корисного сигналу та 

перешкоди від i-го джерела перешкод. 

Тоді відповідно до (10) остаточно можна записати, що 


XX

R  
SFFR ○ ααR ○

SttR )+ 


N

i

FFi

1

(R ○
iννR ○

ittR ) + 0R .                       (17) 

В свою чергу матриця XdR  з урахуванням  (2) та за умови некорельованості опорного 

сигналу із сигналами зовнішньої перешкоди та власних шумів може бути подана у вигляді 

     tdt sRXd  SF □  SαS □    tdtS

S .                                        (18) 

У свою чергу, матриця може бути представлена як 
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R .                              (19) 

У більшості відомих джерел власні шуми приймальних каналів ААР вважаються 

гаусівськими [4,6,7,8], при чому некорельованими між різними каналами ААР, тобто 

    000  tNtN
ki

 , если ki  , 

 інакше     2

000 iii
tNtN  , Ni ,1 , де 

2

0 i
 – середня потужність власних шумів в i-му каналі 

ААР. Тоді (19) можна представити у вигляді 
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=σ□ I ,                           (20) 

де  T
K

2

0

2

0

2

0 ...
21

σ –  вектор-стовпець середніх потужностей власних шумів 

приймального тракту; I – одинична матриця. 

У свою чергу, матриця 
ittR може бути представлена в наступному вигляді 
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R □ iH , (21) 

де    tNtN
nmmn

iii
 2 , Mnm ,1,   –  коефіцієнт кореляції між сигналами i-го джерела 

перешкод в m-му і n-му трактах ААР; iH – матриця, кожен з елементів якої нормований по 

відношенню до потужності власних шумів відповідного каналу ААР 
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де 
  2

0
20

kmnmn i

k

i
h  , Mk ,1 . 

Тоді вираз (16) може бути представлено як 

     XXR  
SFFR ○ ααR ○

SttR )+


N

i

FFi

1

((R ○
iννR )○(σ□ iH )) +σ□ I .                    (23) 

З урахуванням властивостей торцевого добутку [1-3] (22) запишеться як 

             
XXR 

SFFR ○ ααR ○
SttR )+ [



N

i

FFi

1

(R ○
iννR ○ iH ) + I ]□σ ,                    (23) 

а оптимальне вінерівське рішення матиме вигляд 


SFFopt Rw  ○ ααR ○

SttR )+ [


N

i

FFi

1

(R ○
iννR ○ iH ) + I ]□  1

σ   SF □  SαS □    tdtS
S   (24) 

У окремому випадку, який найчастіше розглядається в більшості відомих літературних 

джерел з обробки сигналів за допомогою ААР [4,6,7,8], передбачається: по-перше, що 

елементи ААР є ізотропними, тобто їх ДН   1kF , Мk ,1 , по-друге, що тракти ААР 

мають однакові АЧХ, ФЧХ та статистичні характеристики власних шумів, внаслідок чого 

вирази для комплексних обвідних сигналу, перешкоди й шумів можна записати як 

       tStStStS K
  ....21 ;        tNtNtNtN iiii K

  ...
21

.   

Тоді з виразу (20) отримаємо, що 

IR
2
00  ,                                                                  (25) 

оскільки 
2
0

2
0

2
0

2
0
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K

; 

ER Stt P
S
 , ER

2
itti

 ,                                                       (26) 

  
ERR 

iS FFFF ,                                                              (27) 

де  tSPS

2
 
– середня потужність корисного сигналу;  tNii

22 
 
– дисперсія (середня 

потужність) сигналу i-го джерела перешкод у каналі ААР; E – квадратна матриця [MxM], всі 

елементи якої дорівнюють 1. 

Тоді кореляційна матриця вхідного сигналу ААР 

2

0

1

ννααXX 







 



N

i

iS i
hP IRRR ,                                                    (28)

 
де 

2

0

2  iih 
 
– відношення перешкода/шум у каналі ААР для сигналу i-го джерела 

перешкоди, а матриця XdR  за умови, що опорний сигнал d(t) є точною копією корисного 

сигналу, тобто    tStd    

αSXd SR Р .                                                                   (29) 

В результаті обернення матриці XXR   та використання леми про обернення матриці [4, 

7] отримаємо  
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Р
.                                                  (30) 

Тоді оптимальне рішення відповідно до (24) матиме вигляд 

α
1

XXw SR
opt ,                                                                    (31) 

де  21μ qРS   – дійсна константа, ααS
1

NN

H2
SRS

 Рq
 

– константа, що чисельно 

дорівнює відношенню сигнал/ (перешкода+шум) (ВСПШ) на виході АР. 

Отримане оптимальне рішення ВВК (31) співпадає з оптимальними рішеннями ВВК 

ААР, що отримані для критеріїв МСКП, максимуму ВСПШ та мінімуму дисперсії шуму в 
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відомій літературі [4,6,8], причому вплив корисного сигналу на кореляційну матрицю 

вхідних сигналів теоретично зводиться до масштабування цієї матриці за допомогою 

скалярного множника μ, хоча на практиці намагаються завжди позбутися компонентів 

корисного сигналу із вхідних реалізацій ААР при оцінці матриці XXR  [8]. 

Таким чином, зворотний перехід від математичної моделі ВВК на основі торцевого 

добутку для ААР з неідентичними каналами до відомих математичних моделей ВВК ААР з 

ідентичними каналами [4,6,7,8] показує, що модель на основі торцевого добутку є 

узагальненою і підходить для опису сигналів та ВВК ААР як з ідентичними, так і 

неідентичними каналами. 

Висновки. Вище була показана можливість застосування апарату торцевих добутків 

для компактного запису вхідних сигналів та оптимального ВВК для ААР з неідентичними 

каналами, що є головною перевагою даного математичного апарату у порівнянні з відомими 

[4,6,7,8]. Крім того, даний математичний апарат завжди дозволяє розділяти просторову і 

часову структури зовнішніх сигналів і перешкод один від одного в ААР з неідентичними 

каналами, що зручно при аналізі проходження сигналів через елементи тракту ААР. 
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Чуйко А.С. (НАКУ «ХАИ») 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ОПТИМИЗАЦИИ  

КОМПОЗИЦИОННЫХ ПЛАНОВ ВТОРОГО ПОРЯДКА 
 

Проведено порівняльний аналіз двох алгоритмів, що реалізують оптимізацію 

композиційних планів другого порядку методом гілок та меж. Показано, що при використанні 

другого алгоритму отримуються більші виграші за вартісними і часовими витратами на 

реалізацію експерименту, але при цьому необхідні більші обсяги пам’яті ЕОМ і часу розв’язання 

задачі. 

Ключові слова: аналіз, алгоритм, композиційний план, метод гілок та меж, оптимізація, 

вартість, час. 
 

Проведен сравнительный анализ двух алгоритмов, которые реализуют оптимизацию 

композиционных планов второго порядка методом ветвей и границ. Показано, что при 

использовании второго алгоритма получаются большие выигрыши по стоимости и временным 

затратам на реализацию эксперимента, но при этом требуются большие объемы памяти ЭВМ 

и времени решения задачи. 

Ключевые слова: анализ, алгоритм, композиционный план, метод ветвей и границ, 

оптимизация, стоимость, время. 
 

The benchmark analysis of two algorithms, that realize the optimization of the second order 

composite plans by method of the branches and borders have been carried out. It was shown that at study 

of the second algorithm it was got greater advantages by price and temporary expenses in realization of 

the experiment, but herewith it required greater amounts of COMPUTER memories and decision time of 

the problem. 

Кeywords: analysis, algorithm, composite plan, method of the branches and borders, optimization, 

cost, time. 
 

Постановка проблемы. При решении задач оптимизации и управления различными 

объектами возникает проблема получения математических моделей объектов. Для решения 

этой проблемы широко используются методы планирования эксперимента. При этом 

оправдано стремление экспериментаторов получать эти модели при минимальных 

стоимостных и временных затратах. Особенно эта задача актуальна при исследовании 

дорогостоящих или длительных процессов. 

Анализ последних исследований и публикаций. Известно применение метода ветвей 

и границ для оптимизации композиционных планов второго порядка, которые используются 

при построении квадратичных математических моделей исследуемых моделей [1, 2]. 

Разработаны два алгоритма оптимизации композиционных планов второго порядка 

методом ветвей и границ: 1) основан на использовании этого метода «в лоб» для 

оптимизации исходного плана [1]; 2) основан на получении первой и последней строки 

матрицы планировании методом прямого перебора, а затем полученный план 

оптимизируется методом ветвей и границ [2]. 

Цель статьи: провести сравнительный анализ разработанных алгоритмов оптимизации 

композиционных планов второго порядка методом ветвей  и границ. 

Основные результаты исследований. В работе [3] для исследования режима 

обслуживания комплекса технических систем (задача №1) с использованием первого 

алгоритма оптимизации и заданных временных изменений значений уровней факторов 

получен оптимальный план ротатабельного центрального композиционного планирования 

(РЦКП). 

С использованием программы, реализующей второй разработанный алгоритм, 

синтезирован оптимальный план РЦКП (табл. 1). 

Сравнительный анализ результатов полученных при оптимизации планов РЦКП 

разработанными алгоритмами (алгоритм 1 и алгоритм 2) приведен в табл. 2. Сравнение 



 41 

осуществляется по следующим параметрам: количество факторов k исследуемого объекта; 

количество экспериментов в матрице планирования; выигрыш во времени реализации планов 

(по сравнению исходным планом); время счета программы; объем необходимой памяти 

ЭВМ.  

Таблица 1 

Оптимальные планы РЦКП 

Задача №1 Задача №2 

Номер 

опыта 

Обозначение факторов Номер 

опыта 

Обозначение факторов 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х1 Х2 Х3 Х4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 0 0 0 +а 22 0 0 +а 0 

23 0 0 0 -а 15 -1 +1 +1 +1 

25 0 0 0 0 7 -1 +1 +1 -1 

26 0 0 0 0 8 +1 +1 +1 -1 

27 0 0 0 0 16 +1 +1 +1 +1 

28 0 0 0 0 14 +1 -1 +1 +1 

29 0 0 0 0 6 +1 -1 +1 -1 

30 0 0 0 0 5 -1 -1 +1 -1 

31 0 0 0 0 13 -1 -1 +1 +1 

21 0 0 -а 0 19 0 -а 0 0 

22 0 0 +а 0 24 0 0 0 +а 

19 0 -а 0 0 25 0 0 0 0 

20 0 +а 0 0 26 0 0 0 0 

17 -а 0 0 0 27 0 0 0 0 

18 +а 0 0 0 28 0 0 0 0 

1 -1 -1 -1 -1 29 0 0 0 0 

5 -1 -1 +1 -1 30 0 0 0 0 

7 -1 +1 +1 -1 31 0 0 0 0 

3 -1 +1 -1 -1 23 0 0 0 -а 

4 +1 +1 -1 -1 18 +а 0 0 0 

8 +1 +1 +1 -1 20 0 +а 0 0 

6 +1 -1 +1 -1 17 -а 0 0 0 

2 +1 -1 -1 -1 9 -1 -1 -1 +1 

10 +1 -1 -1 +1 1 -1 -1 -1 -1 

14 +1 -1 +1 +1 2 +1 -1 -1 -1 

16 +1 +1 +1 +1 10 +1 -1 -1 +1 

12 +1 +1 -1 +1 12 +1 +1 -1 +1 

11 -1 +1 -1 +1 4 +1 +1 -1 -1 

15 -1 +1 +1 +1 3 -1 +1 -1 -1 

13 -1 -1 +1 +1 11 -1 +1 -1 +1 

9 -1 -1 -1 +1 21 0 0 -а 0 
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Таблица 2 

Сравнительный анализ результатов, полученных при оптимизации планов РЦКП 

разработанными алгоритмами 

 

Номер 

задачи 

Кол-во 

факторов k 

Количество 

эксперимен

тов 

Время решения, с 
Объем памяти, 

Мбайт 
Выигрыш 

Алгоритм 

1 

Алгоритм 

2 

Алгоритм 

1 

Алгоритм 

2 

Алгоритм 

1 

Алгоритм 

2 

1 4 31 5 7193 142 157 1,5 1,55 

2 4 31 5 1643 142 157 3,05 4,19 

3 5 32 6 11411 142 157 3,8 3,95 

4 5 32 6 15748 142 157 1,67 1,73 

5 5 32 6 8450 142 157 1,36 1,38 

6 2 13 0 0 62 67 2,54 3,06 

  

В работе [1] для исследования полупроводникового терморегулятора (задача №2) с 

использованием первого алгоритма и заданными стоимостями изменений значений уровней 

факторов получен оптимальный план ротатабельного центрального композиционного 

планирования. 

С использованием программы, реализующей второй разработанный алгоритм, 

синтезирован оптимальный по стоимостным затратам на реализацию план РЦКП (см. табл. 

1). Сравнительный анализ результатов, полученных при оптимизации планов РЦКП 

разработанными алгоритмами приведен в табл. 2, причем выигрыш получен по стоимостным 

затратам на реализацию эксперимента.  

Для определения оптимальных условий работы оператора радиолокационной станции 

(задача №3) с использованием первого алгоритма и заданных временных изменений 

значений уровней факторов получен оптимальный план ротатабельного центрального 

композиционного планирования (РЦКП) [4]. 

С использованием программы реализующей, второй разработанный алгоритм, 

синтезирован оптимальный по времени проведения план РЦКП (табл. 3). Сравнительный 

анализ результатов счета с использованием разработанных алгоритмов приведен в табл. 2 

(задача №3). 

Для исследования работы оператора на пульте слежения радиоэлектронной системы 

(задача №4) с использованием первого алгоритма и заданных временных изменений 

значений уровней факторов получен оптимальный план ротатабельного центрального 

композиционного планирования [5]. 

Таблица 3 

Оптимальные планы РЦКП 

Задача №3 Задача №4 

Номер 

опыта 

Обозначение факторов Номер 

опыта 

Обозначение факторов 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

26 0 0 0 0 +а 24 0 0 0 +а 0 

25 0 0 0 0 -а 23 0 0 0 -а 0 

20 0 +а 0 0 0 27 0 0 0 0 0 

19 0 -а 0 0 0 28 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 

21 0 0 -а 0 0 30 0 0 0 0 0 

22 0 0 +а 0 0 31 0 0 0 0 0 

28 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 

29 0 0 0 0 0 17 -а 0 0 0 0 
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30 0 0 0 0 0 18 +а 0 0 0 0 

31 0 0 0 0 0 19 0 -а 0 0 0 

32 0 0 0 0 0 20 0 +а 0 0 0 

17 -а 0 0 0 0 21 0 0 -а 0 0 

18 +а 0 0 0 0 22 0 0 +а 0 0 

23 0 0 0 -а 0 25 0 0 0 0 -а 

24 0 0 0 +а 0 26 0 0 0 0 +а 

14 -1 +1 -1 -1 -1 15 +1 -1 -1 -1 -1 

9 +1 +1 +1 -1 -1 9 +1 +1 +1 -1 -1 

15 +1 -1 -1 -1 -1 12 -1 -1 +1 -1 -1 

12 -1 -1 +1 -1 -1 14 -1 +1 -1 -1 -1 

8 -1 -1 -1 +1 -1 16 -1 -1 -1 -1 +1 

3 +1 -1 +1 +1 -1 10 -1 +1 +1 -1 +1 

5 +1 +1 -1 +1 -1 11 +1 -1 +1 -1 +1 

2 -1 +1 +1 +1 -1 13 +1 +1 -1 -1 +1 

6 -1 +1 -1 +1 +1 7 +1 -1 -1 +1 +1 

1 +1 +1 +1 +1 +1 6 -1 +1 -1 +1 +1 

7 +1 -1 -1 +1 +1 4 -1 -1 +1 +1 +1 

4 -1 -1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 +1 +1 

16 -1 -1 -1 -1 +1 3 +1 -1 +1 +1 -1 

11 +1 -1 +1 -1 +1 5 +1 +1 -1 +1 -1 

13 +1 +1 -1 -1 +1 2 -1 +1 +1 +1 -1 

10 -1 +1 +1 -1 +1 8 -1 -1 -1 +1 -1 

 

С использованием программы, реализующей второй разработанный алгоритм [2], 

синтезирован оптимальный по времени реализации план РЦКП (табл. 3). Сравнительный 

анализ результатов счета с использованием разработанных алгоритмов приведен в табл. 2 

(задача №4). 

Для оптимизации режима работы станков с числовым программным управлением 

(задача №5) с использованием первого алгоритма оптимизации и заданных временных 

изменений значений уровней факторов получен оптимальный план ротатабельного 

центрального композиционного планирования [6]. 

С использованием программы, реализующей второй разработанный алгоритм, 

синтезирован оптимальный по времени реализации план РЦКП (табл. 4). Сравнительный 

анализ результатов счета с использованием разработанных алгоритмов приведен в табл. 

2(задача №5). 

Для исследования процесса травления кристаллов в производстве полупроводниковых 

приборов (задача №6) с использованием первого разработанного алгоритма и заданных 

стоимостей изменений значений уровней факторов получен оптимальный план 

ротатабельного центрального композиционного планирования [1]. 
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Таблица 4 

 

Оптимизированные планы РЦКП 

 

Задача №5 Задача №6 

Номер 

опыта 

Обозначение факторов Номер 

опыта 

Обозначение факторов 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х1 Х2 

24 0 0 0 +а 0 8 0 +a 

23 0 0 0 -а 0 4 +1 +1 

25 0 0 0 0 -а 2 -1 +1 

26 0 0 0 0 +а 5 -a 0 

27 0 0 0 0 0 9 0 0 

28 0 0 0 0 0 10 0 0 

29 0 0 0 0 0 11 0 0 

30 0 0 0 0 0 12 0 0 

31 0 0 0 0 0 13 0 0 

32 0 0 0 0 0 6 +a 0 

21 0 0 -а 0 0 3 +1 -1 

22 0 0 +а 0 0 1 -1 -1 

17 -а 0 0 0 0 7 0 -a 

18 +а 0 0 0 0    

19 0 -а 0 0 0    

20 0 +а 0 0 0    

16 -1 -1 -1 -1 +1    

15 +1 -1 -1 -1 -1    

12 -1 -1 +1 -1 -1    

11 +1 -1 +1 -1 +1    

10 -1 +1 +1 -1 +1    

9 +1 +1 +1 -1 -1    

14 -1 +1 -1 -1 -1    

13 +1 +1 -1 -1 +1    

6 -1 +1 -1 +1 +1    

5 +1 +1 -1 +1 -1    

2 -1 +1 +1 +1 -1    

1 +1 +1 +1 +1 +1    

4 -1 -1 +1 +1 +1    

3 +1 -1 +1 +1 -1    

8 -1 -1 -1 +1 -1    

7 +1 -1 -1 +1 +1    

С использованием программы, реализующей второй разработанный алгоритм, 

синтезирован оптимальный по стоимостным затратам план РЦКП (см табл.4). 

Сравнительный анализ результатов, полученных с использованием разработанных 

алгоритмов, приведен в табл. 2 (задача №6). 

Выводы. В результате выполненных исследований можно отметить следующее: 
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1. При оптимизации композиционных планов второго порядка с использованием 

алгоритма 2 получаем большие выигрыши по стоимостным и временным затратам на 

реализацию эксперимента по сравнению с исходным планом. 

2. Для решения задачи с использованием алгоритма 2 требуется больший объем памяти 

ЭВМ и большее время счета. Указанные параметры возрастают с увеличением количества 

экспериментов в матрице планирования. 
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УДК 621.317.73                                                                                         Кульчицький В.М. 

(НАДПСУ,м. Хмельницький) 

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА ЗОНДУЮЧИХ ІМПУЛЬСІВ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ОПОРНОЇ СХЕМИ НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ НА ОСНОВІ 

БЛОКУ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ СУПЕРКОНДЕНСАТОРІВ 

 
У статті наведені результати математичного моделювання генератора 

надширокосмугових зондуючих імпульсів із використанням в якості опорних елементів 

накопичення енергії електрохімічних суперконденсаторів. Досліджено вплив суперконденсаторів 

на вихідну потужність і тривалість фронту та спаду імпульсів в генераторах зондуючих 

імпульсів. 

Ключові слова: електрохімічні суперконденсатори, тривалість фронту та спаду імпульсів 

в генераторах зондуючих імпульсів, моноімпульсні радіолокаційні станції, внутрішній активний 

опір джерела живлення. 

 

В статье приведенны результаты математического моделирования генератора 

сверхширокополосных зондирующих импульсов с использованием в качестве опорных элементов 

накопления энергии - электрохимических суперконденсаторов. Исследовано влияние 

суперконденсаторов на  мощность и длительность фронта и спада импульсов в генераторах 

зондирующих импульсов. 

Ключевые слова: электрохимические суперконденсаторы, длительность фронта и спада 

импульсов в генераторах зондирующих импульсов, моноимпульсные радиолокационные станции, 

внутреннее активное сопротивление источника питания. 

 

In article the results of mathematical modelling of the generator of superbroadband probing 

impulses with use as basic elements of accumulation of energy - electrochemical supercondensers are 

resulted. Influence of supercondensers on target capacity and duration of front and recession of impulses 

in generators of probing impulses is investigated. 

Keywords: electrochemical supercondensers, duration of front and recession of impulses in 

generators of probing impulses, monopulse radar stations, internal active resistance of the power. 

 

Вступ. Сучасний розвиток моноімпульсних радіолокаторів спрямований на розробку та 

вдосконалення їх окремих елементів, вузлів, блоків, апаратних засобів та підсистем [1]. В 

надширокосмугових радіолокаторах в якості зондуючих імпульсів, використовуються 

сигнали тривалістю від 1нс до 5нс з одиничною базою. До таких сигналів відносяться 

відеоімпульси та короткі відрізки синусоїди, які складаються з одного або двох періодів 

коливань. Використання надширокосмугових сигналів (надкоротких) імпульсів дозволяє 

суттєво покращити характеристики виявлення та розрізнення радіолокаційних засобів (РЛЗ), 

за рахунок чого відкриваються потенційні можливості навіть щодо реалізації алгоритмів 

формування радіолокаційних портретів цілей. 

Основна частина. Аналіз типової структурної схеми надширокосмугових РЛЗ [2] 

показує, що їх генератори зондуючих імпульсів будуються по схемі релаксаційних 

генераторів із зовнішнім збудженням і складаються із формувача імпульсів та підсилювача 

потужності надвисокої частоти (рис. 1). 

 
Рис. 1. Типова структурна схема генератора зондуючих імпульсів надширокосмугових 

РЛЗ 
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Втрати енергії на внутрішньому активному опорі акумуляторної батареї спричиняють 

зменшення її напруги БЗМU , яка поступає на підсилювач потужності надвисокої частоти 

генератора зондуючих імпульсів надширокосмугового радіолокатора. Зменшення напруги 

літій-іонної батареї БЗМU  призводить до зменшення вихідної потужності сигналу, зміни 

положення робочої точки активного елемента підсилювача потужності надвисокої частоти, 

спотворення форми вихідного сигналу та зменшення його коефіцієнта корисної дії майже на 

17% в порівнянні із живленням від ідеального джерела, для якого значення активного 

внутрішнього опору RВН=0 Ом. 

Зменшити втрати енергії на внутрішньому активному опорі літій-іонної батареї 

можливо за рахунок використання в якості опорного накопичувача енергії блоку 

суперконденсаторів рис. 2. 

 
Рис. 2. Структурна схема генератора зондуючих імпульсів надширокосмугових РЛЗ із 

використанням блоку суперконденсаторів 

 

Враховуючи, що типова літій-іонна батарея створює напругу UБ=3,6В, а робоча напруга 

одного суперконденсатора складає UСК=2,75В [3], автори пропонують застосувати 

послідовне з’єднання двох суперконденсаторів у блок суперконденсаторів із загальною 

робочою напругою UБСК=5,5В. Це підвищить потужність генератора зондуючих імпульсів та 

призведе до покращення технічних характеристик РЛЗ. Для перетворення постійної напруги 

літій-іонної батареї UБ=3,6В в постійну напругу блоку суперконденсаторів UБСК=5,5В 

використовується перетворювач постійної напруги. Вдосконалена електрична схема 

генератора зондуючих імпульсів надширокосмугових РЛЗ із використанням блока 

суперконденсаторів зображена на рис. 3. 

В запропонованій схемі використовуються типові елементи: літій-іонна батарея 

напругою UБ=3,6В, перетворювач постійної напруги DA1 типу LTC3442 фірми Linear 

Technology для перетворення постійної напруги літій-іонної батареї UБ=3,6В в постійну 

напругу блоку суперконденсаторів C5 та C6 UБСК=5,5В. Також в схемі використовується 

програмований формувач імпульсів DA3 типу DS1040 фірми Dallas Semiconductor, який 

може формувати зондуючі імпульси тривалістю від 5нс до 50нс в залежності від вхідного 

кодового слова. 

Для підсилення потужності зондуючих імпульсів використовується потужний 

надвисокочастотний польовий транзистор VT1 типу P121 фірми PolyFET RF Devices. Також 

в схемі використані допоміжні елементи, які забезпечують режим роботи польового 

транзистора. Для забезпечення максимального коефіцієнта корисної дії генератора імпульсів 

використовується ключовий режим роботи потужного надвисокочастотного польового 

транзистора. Розглянемо вихідну вольтамперну характеристику польового транзистора Р121 

рис. 4. 
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Рис. 3. Електрична схема генератора зондуючих імпульсів із використанням блоку 

суперконденсаторів  

 

Проаналізуємо вплив блоку суперконденсаторів на збільшення потужності генератора 

зондуючих імпульсів надширокосмугових мобільних радіолокаторів. Для цього на вихідній 

характеристиці задамо максимальний струм стоку AIC 2max   та проведемо дві лінії 

навантаження, які відповідають випадку при зменшенні напруги літій-іонної батареї 

внаслідок спаду напруги на внутрішньому опорі батареї ВRIUU ВНCББЗМ 33,026,3max   

та напрузі блоку суперконденсаторів ВUБСК 5,5 . 

 
Рис. 4. Вихідна вольамперна характеристика польового транзистора Р121 

 

Аналіз вихідної вольтамперної характеристики польового транзистора Р121 показує, 

що при використанні блоку суперконденсаторів лінія навантаження перетинає криву 

насичення при більшому значенні струму стоку IСБСК≈1,2А ніж при використанні лише літій-

іонної батареї без блоку суперконденсаторів, тоді IСБЗМ≈0,9А. 

Для лінійної ділянки вихідної вольтамперної характеристики польового транзистора 

струм стоку прямо пропорційно зростає відносно напруги між стоком і витоком СBu  (1): 

СВЗВПC uuUki )(2  ,                                                       (1) 

де k  - постійний коефіцієнт, який залежить від конструкції транзистора; 

ПU  - порогова напруга (або напруга відсікання струму стоку); 

ЗВu  - напруга між затвором та витоком. 

Потужність вихідного сигналу, яка виділяється на польовому транзисторі, визначається 

виразом (2): 
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2)(2 СВЗВПССВ uuUkiuP  .                                                    (2) 

Звідси можна визначити коефіцієнт збільшення потужності вихідного сигналу Pm , яка 

виділяється на польовому транзисторі при використанні блоку суперконденсаторів у 

порівнянні із схемою без блоку суперконденсаторів (3): 
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Проаналізуємо вплив блоку суперконденсаторів на зменшення тривалості фронту та 

спаду імпульсів генератора зондуючих імпульсів надширокосмугових мобільних 

радіолокаторів. Для цього розглянемо зміну форми ідеального імпульсного сигналу при 

проходженні його через польовий транзистор. 

В процесі проходження ідеального імпульсного сигналу BХU  через польовий 

транзистор спочатку заряджається ємність ЗВС  через внутрішній опір джерела сигналу ДЖR . 

Коли напруга на затворі польового транзистора досягне порогового значення ПОРU  польовий 

транзистор почне відкриватися, внаслідок чого буде зростати струм стоку Ci , а напруга між 

стоком і витоком CBu  буде зменшуватися. 

Звідси можна зробити висновок, що тривалість фронту та спаду імпульсів пропорційна 

постійній часу ЗВ  кола затвора польового транзистора вираз (4): 

 

ЗВДЖЗВ CR .                                                                 (4) 

 

Ємність між затвором та витоком польового транзистора ЗВC  визначається виразом (5): 
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 ,                                                  (5) 

 

де ДC  - питома ємність діелектрика; 

a  - товщина діелектрика; 

N  - концентрація зарядів; 

q  - заряд; 

Д  - діелектрична проникність діелектрика; 

НП  - діелектрична проникність напівпровідника. 

Звідси можна зробити висновок, що для зменшення фронту та спаду зондуючих 

імпульсів надширокосмугових РЛЗ необхідно підвищити напругу між затвором і витоком 

ЗВU  у відповідності із виразом (5). Це зменшить ємність між затвором і витоком ЗВC  та 

постійну часу кола затвора ЗВ . 

Використання блоку суперконденсаторів у вдосконаленій схемі генератора зондуючих 

імпульсів дозволяє збільшити напругу між затвором і витоком від величини ВUЗВЗМ 3  до 

величини ВUЗВБСК 5,5 . 

Звідси коефіцієнт зменшення фронту та спаду зондуючих імпульсів im  визначається 

виразом (6): 
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.                                            (6) 

 

Зміна форми ідеального імпульсного сигналу при проходженні його через польовий 

транзистор зображено на рис. 5. 
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Рис. 5. Зміна форми ідеального імпульсного сигналу при проходженні його через 

польовий транзистор 

 

Висновки. 1. Запропоновано нову вдосконалену структурну та електричну схему 

генератора зондуючих імпульсів надширокосмугових радіолокаційних засобів, яка дозволяє 

за розрахунковими даними збільшити потужність вихідного сигналу у 73,2pm  рази. 

2. Досліджено вплив блоку послідовно з’єднаних суперконденсаторів вдосконаленої 

схеми генератора зондуючих імпульсів на тривалість фронту і спаду зондуючих імпульсів і 

встановлено, тривалість фронту і спаду при використанні блоку послідовно з’єднаних 

суперконденсаторів зменшується в 35,1im  раз. 

3. Запропонована електрична схема генератора зондуючих імпульсів дозволяє 

збільшити коефіцієнт корисної дії на 17% у порівнянні із традиційною схемою живлення. 
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ОЦІНКА ХАРАКТЕРИСТИК ВИЯВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПАСИВНОЇ ПЕЛЕНГАЦІЇ 

ДЖЕРЕЛ ШУМОПОДІБНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ В УМОВАХ СКЛАДНОЇ 

ЗОВНІШНЬОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ОБСТАНОВКИ 

 
Наведені результати вирішення завдання оцінки ймовірності вірного виявлення джерела 

випрмінювань, який пеленгується в умовах наявності багатьох заважаючих перешкодових 

випромінювань тієї ж структури, що обумовлені прийманням сигналів за бічними пелюстками 

діаграми направленності антени. 

Ключові слова:джерело випромінювання, система пеленгації. 

 

Приводятся результаты решения задачи оценки вероятности правильного обнаружения 

пеленгуемого источника излучений в условиях наличия многих мешающих помеховых излучений 

той же структуры, обусловленных приёмом сигналов по боковым лепесткам диаграммы 

направленности антенны. 

Ключевые слова: источник излучения, система пеленгации. 

 

Results of the decision of a problem of an estimation of probability of correct detection of a taken 

the bearings source of radiations in the conditions of presence of many stirring interfering radiations of 

the same structure caused by reception of signals on lateral lobes are resulted. 

Keywords: a radiation source, direction finding system. 

 

Вступ. Радіотехнічні системи пасивної пеленгації джерел зовнішніх випромінювань, 

володіючи повною радіоприхованістю, дозволяють у комбінації з радіолокаційними 

засобами суттєво підвищити інформаційні можливості системи спостереження за 

повітряними цілями, особливо в сучасних умовах складної перешкодової обстановки. 

Основна частина. В статті розглядаються системи пеленгації (СП) квазінеперервних і 

шумоподібних випромінювань, які структурно побудовані за оптимальним алгоритмом 

виявлення шумового сигналу. Спрощена схема СП представлена на рис. 1. 

 

 
Як відомо [1], оптимальний алгоритм виявлення шумоподібного сигналу передбачає 

обчислення енергії прийнятої реалізації й порівняння її з порогом. Цей поріг формується 

додатковим каналом того ж енергетичного приймача з збалансованою антеною, діаграма 

направленості (ДН) якої охоплює бокові пелюстки (БП) основної антени. Такий канал 

виконує функцію оцінки сумарного заважаючого перешкодового поля. Процедура порогової 

обробки може виконуватися або нормуванням сигналів, або безпосередньо схемою 

компенсації (аналізується остнній випадок). Структура СП (рис.1) забезпечує оптимізацію 

лише часової обробки. Недоліком такої СП є вкрай низька якість оцінки заважаючого фону 

перешкод. Причина цього полягає у випадковому характері БП ДН основної антени, що не 

дозволяє технічно реалізувати необхідну просторову характеристику допоміжної антени. 

> 

> 

(.)2 

(.)2 
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Рис. 1. Спрощена схема системи пеленгації 
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Оптимізація ДН даної антени за критерієм найменшої норми різниці: min|||| 1  oББGG  

принципово неможлива (G1 G0 – коефіцієнти підсилення антен за потужностю), так як 

потрібно, насамперед, вирішити завдання недопущення хибних пеленгів за БП, яка вимагає 

перевищення (із запасом 4 – 5 Дб) найбільшого (регулярного) БП основної антени. У 

результаті в області випадкових БП виникає явне перевищення порогового рівня компенсації 

в порівнянні із прийнятим основним каналом фону перешкод. Цей факт обумовлює 

актуальність розв'язуваного в даній роботі завдання. 

Сигнали на вході СП мають наступні вирази (позначення аргументу опускається): 
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де  uс, uп, uш – корисний, перешкодовий сигнали й шум; 

n – кількість джерел випромінювань у зоні СП; 

α, β - відносний рівень приймання основної антени за БП і допоміжної антени в 

області БП основної. 

Вираз вихідних сигналів каналів: 
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де М{ } – знак математичного очікування; 

σ (з відповідним індексом) – дисперсії сигналу, перешкоди й шуму; 

η, ζ – випадкові складові вихідного процесу, які обумовлені кінцевим часом 

усереднення в інтегруючих фільтрах; 
_
2
i  – середній за потужностю відносний рівень БП основної антени. 

Модель роботи СП припускає рівномірний розподіл джерел випромінювань у зоні, 

однакову потужність перешкодових сигналів і їх попарну некорельованість. Діаграма 

спрямованості в області головної пелюстки вважається прямокутною, а в області БП 

апроксимується середнім за потужностю рівнем 2 , нормованим до максимуму приймання. 

Модель нальоту n джерел випромінювань із різними потужностями випромінювання 

легко перераховується до еквівалентної моделі з деякою кількістю – “ еквn ”. Сумарною 

потужністю перешкод на вході СП визначимо як 
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де с – коефіцієнт, що залежить від параметрів СП, 
i

Pп  – потужність i-го джерела в БП 

приймання, 2
ir  – дальність до i-го джерела. 
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де: 
n

i i

i
r

A
2

1
 – “вага” i-го джерела. 

При визначенні P  для спрощення розрахунків можна перейти від сумовування iA  до 

її серднього значення срA , яке визначається як результат ділення площі під кривою 
2

1

ir
 в 

межах зміни r  від 1r  до 2r  на величину ділянки дальностей:  
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Тоді формула для P буде мати вигляд: 
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Потужність від джерела в центрі зони відповідає 
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Еквівалентна модель буде мати наступне число джерел випромінювань: 
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З урахуванням прийнятої моделі зовнішньої обстановки вираз (1) і (2) зводиться до 

вигляду: 
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Нормалізація вихідних процесів після усереднення в інтеграторі дозволяє 

використовувати відомий [1] загальний вираз для розрахунків умовної ймовірності вірного 

виявлення в умовах впливу “сигнал + перешкода + шум“: 
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де   – дисперсія флюктуацій вихідного процесу, яка визначена згідно [2] як 
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де в знаменнику добуток ширини смуги приймання на час усереднення в інтеграторі. 

Після підстановки (9), (10) і (12) у вихідний вираз (11) і деяких перетворень із 

позначенням 
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де Ф (.) – інтеграл імовірності,  = (
2  

– 
2 

). 

При відсутності, заважаючого перешкодового поля ( 1еквn ) вираз (13) визначає 

ймовірність виявлення джерела, що пеленгується на фоні шумів приймача, тобто сшД  (хоча 

при цьому не враховується вихідний фіксований поріг FU , котрий в данному випадку 

входить у границю компенсації). Вирішуючі відносно аргументу інтегралу ймовірності й 

позначаючи його сшx , отримаємо: 

)1(2Дarg сш

2

сш 





Ф
q

x .                                                (14) 

З врахуванням (14) розрахунковий вираз для спшД  буде мати вигляд: 

]]})1(1[Ф[x{15,0 еквсшспш  nД .                                      (15) 



 54 

Знак наближення в (15) пояснюється тим, що не врахована дисперсія компенсуючої 

границі, яка визначається виразом аналогічним (12). Вона викликає незначну флюктуацію 

границі й, отже, нестабільність імовірності хибної тривоги. Завдання оцінки нестабільності 

границі вирішується в окремій роботі. 

Висновок. Отриманий аналітичний вираз дозволяє: 

1) оцінювати зменшення ймовірності виявлення джерела випромінювання, що 

пеленгується залежно від еквівалентної кількості заважаючих джерел у зоні; 

2) при заданому значенні сшД  і припустимому значенні спшД  обчислити так звану 

пропускну спроможність СП, що визначає граничну кількість джерел випромінювань із 

рівною потужністю, при якому якість виявлення задовольняє поставленим вимогам. 

Так, при значенні параметрів: 9,0сшД , 15,0 , 10еквn  умовна ймовірність 

виявлення в перешкодах відповідає  0,3. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ НОВОГО КЛАСУ МАТЕРІАЛІВ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК 

ГЕРМАНІЮ З БАГАТООСНОВНИМИ ОРГАНІЧНИМИ КИСЛОТАМИ 

 

 
У статті описані результати дослідження нового класу матеріалів комплексних сполук 

германію з багатоосновними органічними кислотами. Виявлено здатність насичених водних 

розчинів цих матеріалів до утворення прозорих плівок при кімнатній температурі. Встановлено 

закономірності плівкоутворення в залежності від складу композицій, молярного співвідношення 

компонентів, домішок поверхневоактивних речовин, матеріалу підкладки і способу її попередньої 

обробки. 

Ключові слова:датчик газу, полімеризація, органічні кислоти. 

 

В статье описаны результаты исследования нового класса материалов комплексных 

соединений германия с многоосновными органическими кислотами. Выявлена способность 

насыщенных водных растворов этих материалов к образованию прозрачных пленок при 

комнатной температуре. Установлена закономерность пленкообразования в зависимости от 

состава композиций, молярного соотношения компонентов, примесей поверхностно активных 

веществ, материала подкладки и способа ее предварительной обработки. 

Ключевые слова: датчик газа, полимеризация, органические кислоты. 

 

In the article the results of research of a new class of materials of complex connections of 

germanium with the multibasic organic acids are described. Ability of the sated water solutions of these 

materials to formation of transparent films is revealed at room temperature. Regularity of film forming 

depending on structure of compositions, mole ratio of components, impurity of superficially active 

substances, a material of a lining and a way of its preliminary processing is established. 

Keywords: gas detector, polymerisation, organic acids. 

 

 

Вступ. Досвід показує, що істотне підвищення якості датчиків газів і створення нових 

їх класів може бути досягнуте шляхом розробки нових функціональних матеріалів із 

заданими властивостями. У цьому плані все більша увага  приділяється  сполукам на основі 

германію [1].  

На сьогодні найменш вивчені в цьому плані є координаційні сполуки германію з 

органічними молекулами, хоча матеріали на їх основі в порівнянні з традиційними 

неорганічними напівпровідниками значно більш різноманітні за своїми структурами і 

фізико-хімічними властивостями. 

Основна частина. Авторами досліджено електрофізичні властивості ряду нових моно- 

і різнолігандних сполук германію з органічними багатоосновними кислотами. Крім хороших 

функціональних характеристик вони відрізняються також високою технологічністю. 

Виявлено здатність насичених водних розчинів цих матеріалів до утворення прозорих плівок 

при кімнатній температурі, що, очевидно, пояснюється особливостями побудови молекул 

(наявність комплексного германіймісткісного аніону, здатного зв'язуватися як із протонами, 

так і з іншими катіонами, а також вступати в міжмолекулярну взаємодію та у реакцію 

полімеризації). 
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Встановлено закономірності плівкоутворення в залежності від складу композицій, 

молярного співвідношення компонентів, домішок поверхневоактивних речовин, матеріалу 

підкладки і способу її попередньої обробки. Матеріали відрізняються стійкістю у повітрі, 

хорошим станом поверхні, достатньою механічною міцністю, доброю адгезією до поверхні 

підкладок з різних матеріалів, що застосовуються у мікроелектроніці. 

Особливий інтерес представляють молекули, у яких виявляються внутрімолекулярні 

водневі зв'язки і ізомери (таутомери). Саме до них відносяться комплекси германію з 

оксиетилидендифосфоновою (ОЕДФ -Oedph) кислотою і діетилентриамінпентаоцтовою 

(ДТПО-Dtpa) кислотою. Ці комплексні кислоти досить стійкі у розчинах. При випарі 

комплексу германію з ОЕДФ (кисле середовище) або ДТПО (рН=6 створювали за допомогою 

гідроксидів калію і натрію) утворюється прозора плівка, що характеризується високою 

проникною здатністю. Фізико-хімічні та оптичні властивості матеріалів на основі комплексів 

германію можуть бути модифіковані за рахунок утворення різних солей з іонами інших 

металів і органічних катіонів. 

Плівки комплексонатів германію (КГ) вирощувалися на скляних і ситаловых 

пластинках шляхом кристалізації розчину, що містить оксиетилидендифосфонатогерманієву 

кислоту або діетилентриамінпента-цетатогерманієву кислоту, при температурі Т=300 К в 

повітрі. Як добавки для зміни електричних і оптичних властивостей плівок 

використовувалися полівініловий і етиловий спирти, винна кислота, NH4F*HF, Na, Mg, Ca, 

ВаСОз, бурштинова кислота і карбонат гуанідію. Товщина отриманих плівок варіювалася в 

діапазоні 0,5-20 мкм. 

Дослідження фізико-хімічних характеристик плівок КГ показали, що їх можна віднести 

до супрамолекулярних систем з визначеними властивостями, коли молекулярні структури 

визначають, зокрема, оптичні властивості. Це дає можливість шляхом підбору визначених 

структурних типів регулювати властивості плівок. 

Електричний опір оптично прозорих плівок КГ при наявності в розчині тільки германію 

та ОЕДФ або ДТПО перевищувало 10
10

 Ом. При цьому в електричному полі середньої 

напруженості (10
6
В/м) опір плівок змінюється незначно. Введення в розчин таких сполук як 

NH4F*HF, винної або бурштинової кислот сприяє зменшенню опору плівок КГ до значень 

1,5·10
8
 Ом. Зменшення опору плівок відбувається в результаті релаксаційних процесів у 

зовнішньому електричному полі. Введення в розчини неорганічних речовин ВаСОз, Ca, Na 

незначно змінює опір плівок КГ у бік збільшення. 

Вимірювання діелектричної проникності плівок КГ показали, що її значення для різних 

складів лежить у межах ε=3-8. Це дозволяє розширити робочий діапазон частот із 

застосуванням КГ у бік його підвищення. 

Аналіз експериментальних даних досліджень структури і властивостей комплексів 

германію з багатоосновними органічними кислотами, у тому числі з карбоксил- і 

фосфоромістячими комплексонами показав, що на їх основі можуть бути отримані 

функціональні матеріали, різноманітні за своїми фізико-хімічними властивостями. Так, 

наприклад, випаром водних розчинів комплексонатів германію з введенням деяких домішок 

були синтезовані плівки, що  мають високу прозорість в області довжин хвиль 310-1150 нм. 

Плівки КСГ складаються з кристалітів з відносно регулярним їх  розташуванням по поверхні. 

Середній розмір кристаліту залежить від товщини плівки і складає 0,1- 20 мкм.  

Структура фрагменту плівкоутворювального матеріалу на основі комплексу германію з 

оксиетилідендифосфоновою кислотою (H4Oedph), представленого на рис. 1; визначається 

гексамерними циклічними комплексними аніонами [Ge6(μ-OH)6(μ-Oedph)6]6. 
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Рис. 1. Структура фрагмента КСГ з оксиетилідендифосфоновою кислотою (H4Oedph) 

 

Атоми германію попарно об'єднані гідроксильним і оксиетилідендифосфонатним 

містками. При цьому, кожен атом германію координований по вершинах октаедру двома 

гідроксатомами кисню і чотирма атомами кисню чотирьох фосфонових груп двох лігандів 

Oedph. Це супроводжується замиканням двох шестичленних циклів Ge2P2C і восьмичленного 

біметалічного Ge2O4P2. До складу кожного комплексного фрагменту входить від 12 до 40 

молекул гідратної води. Атоми кисню молекул води контактують на коротких відстанях з 

декількома (від трьох до шести) "сусідами" - молекулами води, ліганду і гідроксгрупами, 

тобто беруть участь як у донорних, так і в акцепторних Н- зв’язках.  

У цілому плівка КСГ являє собою супрамолекулярный ансамбль, структурні одиниці в 

якому об'єднані розгалуженою системою водневих зв'язків [3]. Германій входить до складу 

гексаядерного комплексного аніону, іони водню знаходяться в зовнішній сфері комплексу, а 

молекули води виконують місткову функцію: зв'язують комплексні молекули в шари, а їх 

один з одним. Така структура потенційно відповідає здатності зв'язувати і переносити 

катіони, знаходячись у непротонованому стані, а аніони - у протонованому, а також 

переходити від зв'язаного до незв'язаного стану або, навпаки, у залежності від значень pН. 

Отже, такі матеріали перспективні з погляду створення на їх основі молекулярних і 

супрамолекулярних протонних пристроїв, що представляють собою особливий випадок 

іонних пристроїв. 

Було виявлено, що провідність полімерних композитів на основі комплексу германію з 

H4Oedph змінюється під впливом парів води, аміаку і ряду органічних рідин. У діапазоні 

температур 25 - 120
0
С, провідність плівок КСГ збільшується із зростанням відносної 

вологості повітря від 50 до 95%, а також концентрації в повітрі парів аміаку та оцтової 

кислоти (рис. 2). 

Після припинення дії парів аміаку та оцтової кислоти і зменшення вологості повітря - 

провідність плівок зменшувалася. Присутність у повітрі молекул бензолу та ацетону 

призводить до зменшення провідності плівки КСГ. 

Механізм провідності плівок, до складу яких входять складні комплексні сполуки 

германію, полімер-полівіниловий спирт, сполуки NH3HF і Н2О, не є простим і однозначним 

[4]. Розглянемо це на якісному рівні, обговоривши експериментальні адсорбційно-

десорбційні характеристики полімерних композицій на основі комплексонату германію. 
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Рис. 2. Залежність чутливості плівки КСГ до парів органічних рідин від температури. 1 - 

Н2О; 2 - NH3; 3 - оцтова кислота; 4 - бензол; 5 - ацетон 

 

Розглянемо особливості адсорбційно-десорбційнних характеристик і механізм 

електричної провідності плівки з врахуванням можливих гетерофазних реакцій, що 

відбуваються між молекулами газового середовища і комплексних іонів германію. Високий 

опір плівок КСГ з оксиетиліденди-фосфонатогідроксигерманієвою кислотою, у відсутності 

NH4F·HF, обумовлене тим, що як на поверхні, так і в об’ємі плівки вона являє собою асоціат 

з розупорядоченою системою водневих зв'язків. При введенні у вихідний розчин 

комплексної кислоти гідрофториду амонію відбувається його дисоціація NH4F·HF → NH4
+
 + 

HF2
-
. Іони, що утворюються, входячи в полімерний композит плівки, підвищують іонну 

провідність. Посилення цього ефекту відбувається також через залучення гідрофторидних 

іонів HF2- у систему водневих зв'язків, що сприяє їх упорядкуванню. 

При адсорбції парів води відбувається підвищення електричної провідності плівки, 

обумовлене як іонізацією молекул комплексної кислоти, так і зростанням числа місткових 

гідратних молекул води та іонів  H3O
+
. При цьому відбувається утворення протонпровідного 

каналу, що виступає як  протонний провід. Аналогічне явище спостерігається і при адсорбції 

парів оцтової кислоти за рахунок участі її карбоксильних груп у системі водневих зв'язків. 

Збільшення електричної  провідності плівки при адсорбції аміаку може бути пояснено, з 

одного боку, кислотно-лужною взаємодією з комплексною кислотою з утворенням 

іонізованих форм, і упорядкуванням водневих зв'язків - з іншої. При адсорбції парів бензолу 

та ацетону спостерігалося зменшення електричної провідності плівки, що, цілком імовірно, 

викликано розривом системи водневих зв'язків і гідратацією їх молекул [3].  

Релаксаційні явища, що відбуваються в плівках при температурі 25
0
С, у процесі зміни 

вологості повітря або концентрації парів органічних рідин, характеризуються великим часом 

виходу системи в стаціонарний стан, що складає десятки і сотні хвилин (кр.1-5, рис. 2).  

Відносно невелике підвищення температури повітря до 40
0
С, призводить до значного 

прискорення адсорбційно-десорбційних процесів на поверхні та в об’ємі плівки КСГ (кр. 6-

10, рис.3). При цьому час релаксації системи при адсорбції і десорбції  парів складає кілька 
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секунд. Подальше підвищення температури  повітря до 120
0
С призводить до прискорення 

релаксаційних процесів (кр. 11-20, рис. 3).  

Із зростом температури, змінюється чутливість плівок КСГ до різних парів (рис. 3), і 

з'являються деякі особливості в кінетиці адсорбційних кривих при температурі 120
0
С. Так, 

наприклад, з підвищенням температури, адсорбційна чутливість плівок КСГ до парів води, 

аміаку та оцтової кислоти, монотонно зменшується (кр. 1-3, рис. 3). На відміну від цього 

чутливість плівок до парів бензолу та ацетону має мінімальне значення в області температур 

40-90
0
С, і велике - при низьких і високих температурах (кр. 4,5, рис. 3). 

 

 

 
 

 

 

Рис. 3. Адсорбційно-десорбційні криві плівок КСГ при різних температурах: 

Т = 25
0
С: 1 - Н2О; 2 - оцтова кислота; 3 - NH3; 4 - бензол; 5 - ацетон 

Т = 40 
0
С: 6 - Н2О; 7 - NH3; 8 - оцтова кислота; 9 - бензол; 10 - ацетон 

Т = 90
0
С: 11 - Н

2
О; 12 - NH3; 13 - оцтова кислота; 14 - бензол; 15 - ацетон 

Т = 120 
0
С: 16 - Н2О; 17 - NH3; 18 - оцтова кислота; 19 - бензол; 20 - ацетон 

 

 

При нагріванні плівки КСГ у повітрі, з абсолютною вологістю 50% і з постійною 

швидкістю 2
0
С/хв, відбувається зменшення провідності плівки аж до температури 60

0
С (кр. 

1, рис. 4). 
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Рис. 4. Температурна залежність струму плівок комплексонату германію: 

1, 2 - нагрівання плівки при різній початковій провідності  плівки; 3 - охолодження плівки; 

4 - зміна струму після охолодження плівки при Т = 25 
0
С; 

швидкість нагрівання та охолодження плівок КСГ при Т = 25 
0
С складала 2

0
С/хв 

 

 

 

Після цього провідність плівки залишається  практично незмінною до температури 90 
0
С, а в діапазоні температур 90-120

0
С спостерігається її зростання. При охолодженні плівки, 

виникає гістерезис температурної залежності струму, що виявляється в тому, що із 

зменшенням температури провідність плівки монотонно зменшується (кр. 3, рис. 4), і не 

відтворює криву 1 (рис. 4). Явища, що спостерігаються, очевидно, обумовлені тим, що при 

підвищених температурах, відбувається десорбція молекул води з об’єму плівки КСГ, у 

результаті чого зменшується іонна провідність. При витримуванні плівки у повітрі з 

відносною вологістю 50%, при температурі 25
0
С, протягом  декількох годин, величина її 

провідності зростає на 3-4 порядки (кр. 4, рис. 4. Наступне нагрівання плівки призводить до 

зміни струму, показаній на рис. 4, кр. 2. Зменшення провідності плівок КСГ після впливу 

парів води та оцтової кислоти зростання адсорбційної чутливості до парів бензолу та ацетону 

(рис. 5) можливо обумовлено наявністю в КСГ центрів захоплення з глибиною залягання Е = 

0,14 еВ, визначеної по температурній залежності струму при охолодженні зразка. 
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Рис. 5. Особливості адсорбційних кривих плівок КСГ при підвищених температурах:  

1, 2 - адсорбція парів води при 90 і 120
0
С, відповідно; 

ділянка 5 епюри  відповідає підвищеній вологості повітря над поверхнею плівки; 

ділянка 6 епюри  відповідає присутності в повітрі парів ацетону 

 

Висновок. В роботі досліджено електрофізичні властивості ряду нових моно- і 

різнолігандних сполук германію з органічними багатоосновними кислотами. Крім хороших 

функціональних характеристик вони відрізняються також високою технологічністю. 

Виявлено здатність насичених водних розчинів цих матеріалів до утворення прозорих плівок 

при кімнатній температурі, що, очевидно, пояснюється особливостями побудови молекул 

(наявність комплексного германіймісткісного аніону, здатного зв'язуватися як із протонами, 

так і з іншими катіонами, а також вступати в міжмолекулярну взаємодію та у реакцію 

полімеризації). 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКСПЕРТИЗИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ 

 
Однією з важливих задач на етапі проектування телекомунікаційних систем є експертиза 

телекомунікаційних проектів. В статті розглядається концептуальні засади побудови системи 

показників якості телекомунікаційної системи. Розглядається алгоритм знаходження 

узагальненого експертного показника якості телекомунікаційної системи. 

Ключові слова: телекомунікаційна система,експертиза, показник якості. 

 

Одной из важных задач на этапе проектирования телекоммуникационных систем 

является экспертиза телекоммуникационных проектов. В статье рассматривается 

концептуальные основы построения системы показателей качества телекоммуникационной 

системы. Рассматривается алгоритм нахождения обобщенного экспертного показателя 

качества телекоммуникационной системы. 

Ключевые слова: телекоммуникационная система, экспертиза, показатель качества. 

 

One of the important problems at a design stage of telecommunication systems is examination of 

telecommunication projects. In article the conceptual bases of construction of system of indicators of 

quality of telecommunication system is considered. The algorithm of  finding of the generalised expert 

indicator of quality of telecommunication system is considered. 

Keywords: telecommunication system, examination, a quality indicator. 

 

Вступ. Однією з суттєвих особливостей розвитку технічного оснащення Державної 

прикордонної служби України на сучасному етапі розвитку є широке провадження в 

оперативно-службову діяльність телекомунікаційних систем (ТКС). 

Важливим етапом в процедурі розробки (проектування) телекомунікаційних систем 

відіграє етап проведення експертизи телекомунікаційних проектів. 

Основною метою проведення експертизи ТКС є обґрунтування висновку щодо якості 

технічних рішень в ході проектування і розробки телекомунікаційної системи. Однією з 

головних задач, яка вирішується в ході проведення експертизи ТКС є формування 

оптимальної системи показників якості, які підлягають експертному оцінюванню в ході 

проектування ТКС і, разом з тим, дозволяють охопити всі найбільш суттєві властивості 

системи. 

Постановка завдання дослідження. Аналіз досліджень [1-4] в галузі проектування 

телекомунікаційних систем свідчить, що процедура побудови системи показників якості, яка 

б дозволила забезпечити експертне оцінювання проектних рішень щодо ТКС потребує 

подальшого розвитку. Методи формування системи показників якості, які пропонуються, 

побудовані на основі формалізації телекомунікаційної системи на базі еталонної моделі 

взаємодії відкритих систем. Разом з тим, запропоновані методи не дозволяють врахувати 

особливості фізичного, канального та мережевого рівнів, які відповідають еталонній моделі 

взаємодії відкритих систем. Таким чином, метою даного дослідження є формування 

концептуального підходу до побудови системи показників якості функціонування ТКС.  

Результати дослідження. Як свідчить аналіз робіт [1, 4], під ефективністю 

функціонування системи розуміється комплексна властивість процесу функціонування, яка 

характеризується оціночним твердженням відносно придатності або пристосованості 

технічних засобів передачі інформації і управління до вирішення поставлених задач на 

основі визначення показників якості системи або показників ефективності процесу 

функціонування системи.  

Під показником ефективності функціонування складної системи розуміється міра 

відповідності реального результату процесу функціонування системи необхідному.  
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Враховуючи вимоги до показників ефективності функціонування системи та 

особливості процесу функціонування ТКС в якості показників ефективності може бути 

використана імовірність відповідності системи своєму функціональному призначенню 

(імовірність досягнення цілі). 

Багатокритеріальний характер вимог до якості інформаційного обміну і управління, 

врахування процесів, які протікають в системі, приводить до постановки векторної задачі 

аналізу ефективності функціонування ТКС. 

Загальноприйнятим підходом до розробки системи показників якості таких систем є 

формування такої множини локальних показників якості, яка відповідає сукупності 

властивостей ТКС, що впливають на виконання поставлених перед нею завдань.  

Як свідчить аналіз [5], процес функціонування ТКС можна представити як сукупність 

процесу інформаційного обміну в ТКС і процесу управління якістю обміну інформацією. 

З метою проведення якісної експертизи ТКС слід сформувати структурну схему 

експертної системи для оцінки показників якості функціонування системи. Структурна схема 

експертної системи представлена рис. 1.  
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функціонування 
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інформаційного обміну 

Локальна система експертних 

показників якості управління 

 
Рис. 1. Структура експертної системи показників якості ТКС СП 

 

Як видно з рис. 1, експертна система представляє собою глобальну систему показників 

якості функціонування ТКС, яка формується експертною системою часткових процесів 

функціонування ТКС і експертною системою показників якості елементів ТКС. 

Серед локальних систем показників якості провідну роль займає система показників 

якості процесу інформаційного обміну, яка включає в себе час доставки повідомлення , 

коефіцієнт достовірності повідомлення  та вектор витрат ресурсів на доставку 

повідомлення : 

.                                                (1) 

Локальна система показників якості управління має більш низький рівень ієрархії по 

відношенню до системи показників якості інформаційного обміну. Ця локальна система 

включає в себе тривалість циклу управління параметрами ТКС при порушенні нормального 
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функціонування , коефіцієнт ефективності управління  та вектор витрат 

ресурсів управління : 

.                                                    (2) 

Ієрархія локальної системи показників якості системи інформаційного обміну і системи 

управління визначається ієрархією процесів, які забезпечуються цими системами. Локальні 

системи показників якості системи інформаційного обміну і системи управління містять 

аналогічні складові: 

, 

,                                      (3) 

де  – матриці пропускних здатностей напрямків передачі 

інформації системи інформаційного обміну і швидкодії елементів  системи управління 

відповідно;  – матриці параметрів стійкості елементів системи 

інформаційного обміну і системи управління відповідно; ,  – матриці 

витрат ресурсів на функціонування системи інформаційного обміну і системи управління. 

Загальний алгоритм формування оцінок значень експертних показників якості ТКС СП, 

яка проектується, можна представити у наступному вигляді: 

1. Розробка математичних моделей показників якості, які враховують специфіку 

технічних рішень, що реалізуються на фізичному, канальному та мережевому рівні еталонної 

моделі взаємодії відкритих систем. 

2. Розробка оптимальних експертних систем показників якості. 

3. Доопрацювання статичних моделей показників якості, які увійшли у експертні 

системи показників якості, до можливості врахування динаміки процесів функціонування 

ТКС, яка проектується. 

4. Оцінка значень експертних показників якості при реалізації технічних рішень у 

межах ТКС, яка проектується. 

Висновки. Формалізація функціонування телекомунікаційної системи представляє 

собою сукупність двох функціональних підсистем, а саме системи інформаційного обміну та 

системи управління якістю інформаційного обміну. Система показників якості 

функціонування ТКС представляє собою множину локальних показників якості 

інформаційного обміну і показників якості управління інформаційним обміном. 

Напрямом подальшого дослідження є розробка математичних моделей для визначення 

локальних показників якості інформаційного обміну для фізичного, канального та 

мережевого рівнів еталонної моделі взаємодії відкритих систем. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ 

ФОТОЕЛЕКТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 
 

У статті розглядаються різні аспекти досліджень, розробок і застосування 

фотоелектричного методу перетворення сонячної енергії: результати досліджень сонячних 

елементів, шляхи підвищення їх ефективності, зниження вартості "сонячної" електроенергії, 

фотоелектричного перетворення концентрованого сонячного випромінювання. Дається оцінка 

розвитку цього перспективного напрямку альтернативної енергетики.  

Ключові слова: фотоелектричні перетворення, сонячна енергія. 
 

В статье рассматриваются разные аспекты исследований, разработок и применения 

фотоэлектрического метода превращения солнечной энергии: результаты исследований 

солнечных элементов, пути повышения их эффективности, снижения стоимости "солнечной" 

электроэнергии, фотоэлектрического превращения концентрированного солнечного излучения. 

Дается оценка развития этого перспективного направления альтернативной энергетики.   

Ключевые слова: фотоэлектрические превращения, солнечная энергия. 
 

The different aspects of researches, developments and application of photo-electric method of 

transformation of sun energy are examined in the article: results of researches of sun elements, ways of 

increase of their efficiency, decline of "sun" electricity, photo-electric transformation of the concentrated 

sun radiation charges. The estimation of development of this perspective direction of alternative energy is 

given. 

Keywords: photo-electric transformations, sun energy. 
 

Вступ. Швидке зростання енергоспоживання є однією з найбільш характерних 

особливостей технічної діяльності людства в другій половині XX століття. Розвиток 

енергетики до недавнього часу не зустрічало принципових труднощів. Збільшення 

виробництва енергії відбувалося в основному за рахунок збільшення видобутку нафти і газу, 

найбільш зручних у споживанні. Однак енергетика виявилася першою великою галуззю 

світової економіки, яка зіткнулася з ситуацією виснаження своєї традиційної сировинної 

бази. На початку 70-х років енергетична криза вибухнула в багатьох країнах. Однією з 

причин цієї кризи з'явилася обмеженість копалин енергетичних ресурсів. Крім того, нафта, 

газ і вугілля є також цінною сировиною для інтенсивно зростаючої хімічної промисловості. 

Тому зараз все важче зберегти високий темп розвитку енергетики шляхом використання 

лише традиційних викопних джерел енергії.  

Атомна енергетика останнім часом також зіткнулася зі значними труднощами, 

пов'язаними, в першу чергу, з необхідністю різкого збільшення витрат на забезпечення 

безпеки роботи атомних електростанцій.  

Більшість поновлюваних видів енергії - гідроенергія, механічна і теплова енергія 

світового океану, вітрова та геотермальна енергія - характеризується або обмеженим 

потенціалом, або значними труднощами широкого використання. Сумарний потенціал 

більшості поновлюваних джерел енергії дозволить збільшити споживання енергії з 

нинішнього рівня лише на порядок. Але існує ще одне джерело енергії - Сонце.  

Перетворення сонячної енергії в електричну енергію в умовах України слід орієнтувати 

в першу чергу на використання фотоелектричних пристроїв. Наявність значних запасів 

сировини, промислової та науково-технічної бази для виготовлення фотоелектричних 

пристроїв може забезпечити сповна не тільки потреби вітчизняного споживача, але й 

представляти для експортних поставок більше двох третин виробленої продукції.  

Виникає питання, яку площу Землі необхідно покрити перетворювальними системами, 

для виробництва електроенергії у світовому  масштабі? Очевидно, що ця площа залежить від 

ефективності використовуваних перетворювальних систем. Для оцінки ефективності 
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фотоелектричних перетворювачів, що здійснюють пряме перетворення сонячної енергії в 

електричну за допомогою напівпровідникових фотоелементів, введемо поняття коефіцієнта 

корисної дії (ККД) фотоелемента, що визначається як відношення потужності електроенергії, 

що виробляється даним елементом, до потужності падаючого на поверхню фотоелемента 

сонячного зайчика. Так, при ККД сонячних перетворювачів, що дорівнює 10% (типові 

значення ККД для кремнієвих фотоелементів, широко освоєних в серійному промисловому 

виробництві для потреб наземної енергетики), для виробництва 1012 Вт електроенергії треба 

було б покрити фотоперетворювачем площу, рівну квадрату зі стороною 200 км. При цьому 

інтенсивність сонячної радіації прийнята рівною 250 Вт/м2, що відповідає типовому 

середньому значенню протягом року для південних широт. Тобто "низька щільність" 

сонячної радіації не є перешкодою для розвитку широкомасштабної сонячної енергетики.  

Ще більші перспективи має використання сонячної енергії в країнах екваторіального 

поясу Землі і близьких до цього поясу районах, які характеризуються високим рівнем 

надходження сонячної енергії. Так, у ряді районів Центральної Азії тривалість прямого 

сонячного опромінення досягає 3000 годин на рік, а річний прихід сонячної енергії на 

горизонтальну поверхню складає 1500 - 1850 кВт час/м2.  

Головними напрямками робіт в області перетворення сонячної енергії в даний час є:  

- прямий тепловий нагрів (одержання теплової енергії) і термодинамічне перетворення 

(отримання електричної енергії з проміжним перетворенням сонячної енергії в теплову);  

- фотоелектричне перетворення сонячної енергії.  

Прямий тепловий нагрів є найбільш простим методом перетворення сонячної енергії і 

широко використовується в південних районах Росії та в країнах екваторіального поясу в 

установках сонячного опалення, постачання гарячої води, охолодження будівель, опріснення 

води тощо Основою сонячних тепловикористовуючих установок є плоскі сонячні колектори 

- поглиначі сонячного випромінювання. Вода або інша рідина, перебуваючи в контакті з 

поглиначем, нагрівається і за допомогою насоса або природної циркуляції відводиться від 

нього. Потім нагріта рідина поступає в сховище, звідки її споживають у міру необхідності. 

Подібний пристрій нагадує системи побутового гарячого водопостачання.  

Електроенергія є найбільш зручним для використання та передачі видом енергії. Тому 

зрозумілий інтерес дослідників до розробки і створення сонячних електростанцій, що 

використовують проміжне перетворення сонячної енергії в тепло з подальшим його 

перетворенням на електроенергію.  

 

Фотоелектричне перетворення сонячної енергії. 
Важливий внесок у розуміння механізму дії фотоефекту в напівпровідниках вніс 

засновник Фізико-технічного інституту (ФТІ) Російської Академії наук академік А.Ф. Іоффе. 

Він мріяв про застосування напівпровідникових фотоелементів у сонячній енергетиці вже в 

тридцяті роки, коли Б.Т. Коломієць та Ю.П. Маслаковец створили в ФТІ сірчистої-талієву 

фотоелементи з рекордним для того часу ККД = 1%.  

Широке практичне використання для енергетичних цілей сонячних батарей почалося з 

запуском в 1958 році штучних супутників Землі - радянського "Супутник" -3 та 

американського "Авангард" -1. З цього часу ось вже більше 35 років напівпровідникові 

сонячні батареї є основним і майже єдиним джерелом енергопостачання космічних апаратів і 

великих орбітальних станцій типу "Салют" і "Мир". Великий внесок, напрацьований 

вченими в області сонячних батарей космічного призначення, дозволив розгорнути також 

роботи по наземній фотоелектричній енергетиці.  

Основу фотоелементів становить напівпровідникова структура з p-n переходом, що 

виникає на межі двох напівпровідників з різними механізмами провідності. Зауважимо, що 

ця термінологія бере початок від англійських слів positive (позитивний) і negative 

(негативний). Отримують різні типи провідності шляхом зміни типу введених в 

напівпровідник домішок. Так, наприклад, атоми III групи Періодичної системи Д.І. 

Менделєєва, введені в кристалічну решітку кремнію, надають останньому діркову 
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(позитивну) провідність, а домішки V групи - електронну (негативну). Контакт p-або n-

напівпровідників приводить до утворення між ними контактного електричного поля, що грає 

надзвичайно важливу роль у роботі сонячного фотоелемента . Пояснимо причину 

виникнення контактної різниці потенціалів. При з'єднанні в одному монокристалі 

напівпровідників p-та n-типу виникає дифузійний потік електронів з напівпровідника n-типу 

в напівпровідник p-типу і, навпаки, потік дірок з p-в n-напівпровідник. У результаті такого 

процесу прилегла до p-n переходу частина напівпровідника p-типу буде заряджатися 

негативно, а прилегла до p-n переходу частина напівпровідника n-типу, навпаки, придбає 

позитивний заряд. Таким чином, поблизу p-n переходу утворюється подвійний заряджений 

шар, який протидіє процесу дифузії електронів і дірок. Дійсно, дифузія прагне створити 

потік електронів з n-області у p-область, а поле зарядженого шару, навпаки, - повернути 

електрони в n-область. Аналогічним чином поле в p-n переході протидіє дифузії дірок з p- в 

n-область. В результаті двох процесів, що діють в протилежні сторони (дифузії та руху носіїв 

струму в електричному полі), встановлюється стаціонарний, рівноважний стан: на кордоні 

виникає заряджений шар, що перешкоджає проникненню електронів з n-напівпровідника, а 

дірок з p-напівпровідника. Іншими словами, в області p-n переходу виникає енергетичний 

(потенційний) бар'єр, для подолання якого електрони з n-напівпровідника і дірки з p-

напівпровідника повинні затратити певну енергію. Не зупиняючись на описі електричних 

характеристик p-n переходу, який широко використовується в випрямлячах, транзисторах та 

інших напівпровідникових приладах , розглянемо роботу p-n переходу в фотоелементах.  

При поглинанні світла в напівпровіднику порушуються електронно-діркові пари. В 

однорідному напівпровіднику фото-збудження збільшує тільки енергію електронів і дірок, не 

розділяючи їх у просторі, тобто електрони та дірки розділяються в "просторі енергій", але 

завжди залишаються поруч в геометричному просторі. Для розділення носіїв струму і появи 

фотоелектрорушійної сили (фотоЕРС) повинна існувати додаткова сила. Найбільш 

ефективне розділення нерівноважних носіїв має місце саме в області p-n переходу. 

Генеровані поблизу p-n переходу "неосновні" носії (дірки в n-напівпровіднику і електрони в 

p-напівпровіднику) дифундують до p-n переходу, підхоплюються полем p-n переходу і 

викидаються в напівпровідник, в якому вони стають основними носіями: електрони будуть 

локалізуватися в напівпровіднику n-типу , а дірки - в напівпровіднику p-типу. У результаті 

напівпровідник p-типу отримує надлишковий позитивний заряд, а напівпровідник n-типу - 

негативний. Між n- і p-областями фотоелемента виникає різниця потенціалів - фотоЕРС. 

Полярність фотоЕРС відповідає "прямому" зміщенню p-n переходу, яке знижує висоту 

бар'єру і сприяє інжекції дірок з p-області у n-область і електронів з n-області у p-область. В 

результаті дії цих двох протилежних механізмів - накопичення носіїв струму під дією світла і 

їх відпливу через пониження висоти потенційного бар'єру - при різній інтенсивності світла 

встановлюється різна величина фотоЕРС. При цьому величина фотоЕРС в широкому 

діапазоні випромінювання зростає пропорційно логарифму інтенсивності світла. При дуже 

великій інтенсивності світла, коли потенційний бар'єр виявляється практично нульовим, 

величина фотоЕРС виходить на "насичення" і стає рівною висоті бар'єру на неосвітленому p-

n переході. При освітленні прямим, а також сконцентрованим до 100 - 1000 крат сонячним 

випромінюванням, величина фотоЕРС складає 50 - 85% від величини контактної різниці 

потенціалу p-“n переходу.  

Ми розглянули процес виникнення фотоЕРС, що виникає на контактах до p- і n-

областях p-n переходу. При короткому замиканні освітленого p-n переходу в електричному 

ланцюзі потече струм, пропорційний за величиною інтенсивності освітлення і кількості 

генерованих світлом електронно-діркових пар. При включенні в електричний ланцюг 

корисного навантаження, наприклад питомого сонячною батареєю калькулятора, величина 

струму в ланцюзі трохи зменшиться. Зазвичай електричний опір корисного навантаження в 

ланцюзі сонячного елемента вибирають таким, щоб отримати максимальну електричну 

потужність, яка віддається цьому навантаженню.  
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Сонячний фотоелемент виготовляється на основі пластини, виконаної з 

напівпровідникового матеріалу, наприклад кремнію. У пластині створюються області з p- і n-

типами провідності. В якості методів створення цих областей використовується, наприклад, 

метод дифузії домішок або метод нарощування одного напівпровідника на інший. Потім 

виготовляються нижній і верхній електроконтакти (на малюнку електроди заштриховані), 

причому нижній контакт - суцільний, а верхній виконується у вигляді гребінцевої структури 

(тонкі смуги, з'єднані щодо широкої токозбиральною шиною).  

Основним матеріалом для отримання сонячних елементів є кремній. Технологія 

отримання напівпровідникового кремнію і фотоелементів на його основі базується на 

методах, розроблених в мікроелектроніці - найбільш розвиненої промислової технології. 

Кремній, мабуть, взагалі один із самих вивчених матеріалів в природі, до того ж другий за 

поширеністю після кисню. Якщо врахувати, що перші сонячні елементи були виготовлені з 

кремнію близько сорока років тому, то природно, що цей матеріал грає важливу роль в 

програмах фотоелектричної сонячної енергетики. Фотоелементи з монокристалічного 

кремнію поєднують переваги використання відносно дешевого напівпровідникового 

матеріалу з високими параметрами одержуваних на його основі приладів.  

До недавнього часу сонячні батареї наземного застосування, так само як і космічного, 

виготовляли на основі відносно дорого монокристалічного кремнію. Зниження вартості 

вихідного кремнію, розробка високопродуктивних методів виготовлення пластин із злитків і 

прогресивних технологій виготовлення сонячних елементів дозволили у кілька разів знизити 

вартість наземних сонячних батарей на їх основі. Основними напрямками робіт з подальшого 

зниження вартості "сонячної" електроенергії є: отримання елементів на основі дешевого, в 

тому числі стрічкового, полікристалічного кремнію; розробка дешевих тонкоплівкових 

елементів на основі аморфного кремнію і інших напівпровідникових матеріалів; здійснення 

перетворення концентрованого сонячного випромінювання за допомогою високоефективних 

елементів на основі кремнію і щодо нового напівпровідникового матеріалу алюміній-галій-

миш'як.  

Існує дві принципові схеми фотоелектричних установок з концентраторами сонячного 

випромінювання, одна у вигляді дзеркал, а інша - лінз Френеля. Лінза Френеля являє собою 

виконану з оргскла пластину товщиною 1 - 3 мм, одна сторона якої є плоскою, а на другій 

утворений профіль у вигляді концентричних кілець, який повторює профіль опуклої лінзи. 

Лінзи Френеля істотно дешевші звичайних опуклих лінз і забезпечують при цьому ступінь 

концентрування в 2 - 3 тисячі "сонць".  

В останні роки в світі досягнуть значний прогрес в області розробки кремнієвих 

сонячних елементів, що працюють при концентрованому сонячному опроміненні. Створені 

кремнієві елементи з ККД> 25% в умовах опромінення на поверхні Землі при ступені 

концентрування 20 - 50 "сонць". Значно більшого ступеня концентрування допускають 

фотоелементи на основі напівпровідникового матеріалу алюміній-галій-миш'як, вперше 

створені у Фізико-технічному інституті ім. А.Ф. Іоффе в 1969 році. У таких сонячних 

елементах досягаються значення ККД> 25% при ступені концентрування до 1000 крат. 

Незважаючи на велику вартість таких елементів, їх внесок у вартість одержуваної 

електроенергії не є визначальним при високих ступенях концентрування сонячного 

випромінювання внаслідок істотного (до 1000 разів) зниження їхньої площі. Ситуація, при 

якій вартість фотоелементів не дає істотного внеску в загальну вартість сонячної 

енергоустановки, робить виправданим ускладнення та подорожчання фотоелемента, якщо це 

забезпечує збільшення ККД. Цим пояснюється увага, що приділяється в даний час розробкам 

каскадних сонячних елементів, які дозволяють досягти істотного збільшення ККД. У 

каскадному сонячному елементі сонячний спектр розщеплюється на дві (або більше) 

частини, наприклад, видиму й інфрачервону, кожна з яких перетворюється за допомогою 

фотоелементів, виконаних на основі різних матеріалів. У цьому випадку знижуються витрати 

енергії квантів сонячного випромінювання. Наприклад, в двоелементної каскадах теоретичне 

значення ККД перевищує 40%.  
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Сьогодні в Україні налагоджене власне виробництво високоефективних кремнієвих 

сонячних батарей із ККД до 20%. А необхідні для комплектації систем електропостачання 

системи керування, акумуляторні батареї й інвертори, що перетворюють постійний 

електричний струм у змінний, виробляються в сусідній Росії. Хоча 90% комплектуючих до 

сонячних батарей сьогодні експортується за кордон, наявність високотехнологічного 

виробництва дозволяє говорити про можливість виробництва сонячних батарей власного 

виробництва, що значно здешевить їх кінцеву вартість. 

Висновки. Зі сказаного вище випливає перспективність фотоелектричної сонячної 

енергетики. Сонячне випромінювання є практично невичерпним джерелом енергії, вони 

надходять в усі куточки Землі, знаходиться поряд у будь-якого споживача і є екологічно 

чистим доступним джерелом енергії.  

Недоліком сонячного випромінювання як джерела енергії є нерівномірність його 

надходження на земну поверхню, яка визначається добовою і сезонною циклічністю, а також 

погодними умовами. Тому дуже важливою є проблема акумулювання електроенергії, що 

виробляється за допомогою сонячних енергоустановок. В даний час ця проблема 

вирішується в основному шляхом використання звичайних хімічних накопичувачів - 

акумуляторів. Одним з перспективних способів акумулювання є використання електроенергії 

для електролізу води на водень і кисень з наступним зберіганням і використанням водню як 

екологічно чистого палива, так як при згорянні водню утворюються тільки пари води.  

Подальший розвиток фотоенергетики дасть величезний поштовх розвитку районів 

Землі з високим середньорічним надходженням сонячного випромінювання. Це стосується в 

першу чергу пустельних і посушливих районів, які з "приходом" сонячної електроенергії 

стануть районами, придатними для активного землеробства - житницями Землі. Чи означає 

це, що зусилля фахівців треба зосередити тільки на розробці фотоелектричних 

перетворювачів і вирішенні безпосередньо пов'язаних з ними проблем? Звичайно, не 

потрібно. Не можна розвивати якийсь один напрямок за рахунок придушення інших 

напрямів. Це ж стосується і електроенергетики: її не можна будувати, базуючись лише на 

одному виді ресурсів. Вона повинна ґрунтуватися на багатьох джерелах: сонячних, вітрових, 

атомних і, звичайно, на традиційних, копалин джерелах. Це дозволить знайти оптимальні 

шляхи їх взаємодії, поступово переходячи до досконалої, екологічно чистої і надійної 

енергетики майбутнього. 
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СИНТЕЗ АЛГОРИТМУ КЕРУВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНОЮ  

РОБОТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ КОНТРОЛЮ ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ 

АВІАЦІЙНИХ ДЕТАЛЕЙ 

 
У статті розглянуті проблеми точності вимірювання геометричних розмірів авіаційних 

деталей. Під час цього процесу фактичне положення інструмента вимірювального робота 

відхиляється від запрограмованої траєкторії в результаті впливу зовнішнього середовища 

(градієнт температури, запиленість, зміна тиску та вологості і т.п.) та похибок відтворення 

програмою. Запропоновано планування траєкторії руху маніпулятора вимірювального робота 

здійснювати за допомогою так званих алгоритмів керування плануванням, які розглядаються як 

нелінійні алгоритми поділу команд руху за ступенями свободи. 

Ключові слова: вимірювальні роботи, передавальна функція, інверсія, оптимізація 

погрішностей. 

 

В статье рассмотренные проблемы точности измерения геометрических размеров 

авиационных деталей. Во время этого процесса фактическое положение инструмента 

измерительного робота отклоняется от запрограммированной траектории в результате 

влияния внешней среды (градиент температуры, запыленность, изменение давления и 

влажности и тому подобное) и погрешностей воссоздания программой. Предложено 

планирование траектории движения манипулятора измерительного робота осуществлять с 

помощью, так называемых алгоритмов управление планированиям, которые рассматриваются 

как нелинейные алгоритмы разделения команд движения за степенями свободы.  

Ключевые слова: измерительные роботы, передаточная функция, инверсия, оптимизация 

погрешностей. 

 

In the article the considered problems of exactness of measuring of geometrical sizes of aviation 

details. During this process actual position of instrument of measuring robot deviates from the 

programmed trajectory as a result of influence of external environment (gradient of temperature, change 

of pressure and humidity and others like that) and errors of recreation the program. Planning of 

trajectory of motion of manipulator of measuring robot is suggested to carry out by means of the so-called 

algorithms a management to planning which are examined as nonlinear algorithms of division of 

commands of motion after the degrees of freedom.  

Keywords: measuring robots, transmission function, inversion, optimization of errors. 

 

Вступ. На сучасному етапі розвитку матеріального виробництва в Україні гостро 

постає питання підвищення ефективності виробництва на базі науково-технічного прогресу. 

Вирішити проблему підвищення якості продукції можна за рахунок широкого впровадження 

нових прогресивних технологічних процесів та систем управління цими процесами.  

Одним з перспективних напрямків автоматизації контролю геометричних розмірів з 

використанням лазерного випромінювання є застосування для цих цілей вимірювальних 

роботів. В процесі виконання операцій контролю геометричних розмірів авіаційних деталей 

фактичне положення інструмента вимірювального робота відхиляється від запрограмованої 

траєкторії в результаті впливу зовнішнього середовища (градієнт температури, запиленість, 

зміна тиску та вологості і т.п.) та похибок відтворення програмою, обумовлених 

динамічними властивостями роботизованого комплексу. Для забезпечення заданої точності 

вимірювання деталей необхідно, щоб фактичне відхилення інструмента вимірювального 

робота від запланованої траєкторії не перевищувало допустимого значення. Тому при 

створенні системи керування нагальним завданням є дослідження точності керування 

процесом роботизованого контролю геометричних параметрів авіаційних деталей і пошуку 

раціональних алгоритмів керування для забезпечення певної точності руху. 

Аналіз літературних джерел. Питанням розробки інформаційно-вимірювальних 

роботизованих систем геометричних розмірів  складних просторових об’єктів, траєкторного 
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управління вимірювальною головкою, автоматизації та оптимізації процесів вимірювання 

присвячені роботи відомих українських вчених О.М. Новікова, П.П. Орнадського, І.Б. 

Сіроджа, Ю.М. Туза та інших, зарубіжних вчених Гапшиса А.А., Кобринського А.Е., 

Коронкевича, В.П., Уфімцева П.Я., А.Е. Кобринського, Л.М. Бойчука, В.С. Медвєдєва, 

А.Г.Лєскова, X. Ху Цзиньтао, Р. Кербера, H.Asada, M.Kazerooni, M.Liu, M.Vukobratovic, 

A.West  Н. Cercone, Р. Setino та інші.  

Математичний апарат, що використовується для вирішення проблеми точності 

контролю геометричних розмірів авіаційних деталей, ґрунтується на класичних положеннях 

та законах математичної теорії перевірки гіпотез, теорії інформації та прийняття рішень, 

теорії ймовірностей і математичній статистиці, основи яких закладені фундаментальними 

дослідженнями Ф.М. Вудворта, Д. Мідлтона, А.М. Колмогорова, М.В. Смирнова, Дж. 

Неймана, Р. Фішера, К. Шеннона, Р. Фано, М.П. Байди, І. В. Кузьміна.  

Постановка задачі. Планування траєкторії руху маніпулятора вимірювального робота 

здійснюється за допомогою так званих алгоритмів керування плануванням, які розглядають 

як нелінійні алгоритми поділу команд руху по ступенях свободи. Їх реалізація пов'язана з 

розв’язком нелінійних рівнянь, що характеризують конфігурацію механізму при заданому 

положенні робочих органів вимірювальних роботів. 

Для лінеаризації рівнянь, що описують траєкторію маніпуляційної робототехнічної 

системи при малих змінах координат елементів механізму, прибігають до диференціювання 

за часом координат положення ланок у складному механізмі, зв'язаному нелінійними 

залежностями або до компенсації нелінійностей і взаємодії за допомогою регуляторів і 

зворотного зв'язку.  

Більшість раніше застосовуваних методів керування або не враховували зміну динаміки 

в часі, або були настільки складні й громіздкі в обчислювальному відношенні, що вимагали 

дуже великої кількості обчислень на кожному кроці за короткий проміжок часу. У першому 

випадку не забезпечувалися задані вимоги до динамічного регулювання, а в другому - 

приводило до необхідності використання дуже потужних і дорогих контролерів [1].  

Розв’язання задачі. У статті пропонується для усунення проблем не лінійності 

диференціальних рівнянь застосовується лінеаризація динамічної моделі. Лінеаризація за 

допомогою класичних методів з використанням розкладання нелінійних диференціальних 

рівнянь у ряд Тейлора в околиці робочої точки має потребу в переналаштовуванні 

параметрів керування при її зміні.  

Для усунення проблеми пропонується застосувати загальний метод компенсації 

взаємозв'язків і нелінійностей диференціальних рівнянь динаміки з використанням 

дифеоморфного перетворення та теорії Лі. Даний підхід ґрунтується на ідеї одержання 

"зовнішньої лінеаризації" складної нелінійної системи з використанням дифеоморфного 

перетворення координат та нелінійних зворотних зв'язків. Цей метод дозволяє забезпечити 

поблочну розв'язку виходу; конструктивний алгоритм знаходження нелінійного зворотного 

зв'язку для підсистем, у яких число виходів може бути менше або дорівнює числу входів; 

розв'язку виходів нелінійним зворотним зв'язком з погляду стану системи; для забезпечення 

стійкості системи керування нелінійний зворотний зв'язок з'єднується з контролером 

оптимальної корекції похибок.  

Перевагою цього методу є те, що параметри керування не мають потреби в 

переналаштуванні, оскільки лінеаризація проводиться не в конкретній точці, а на цілій 

підмножині нелінійних площин.  

Планування траєкторії руху маніпулятора вимірювального робота здійснюється за 

допомогою алгоритмів керування плануванням. Ці алгоритми керування розглядаються як 

нелінійні алгоритми поділу командного руху по ступенях рухливості маніпулятора. Їхня 

реалізація пов'язана з рішенням нелінійних рівнянь, що характеризують конфігурацію 

механізму при заданому положенні робочих органів промислових роботів. Для рішення 

таких нелінійних завдань прибігають або до допомоги ПК, або імітаційному моделюванню з 

використанням реальних моделей маніпуляційних систем.  
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Для лінеаризації рівнянь, що описують поводження маніпуляційної системи при малих 

змінах координат елементів механізму, звичайно прибігають до диференціювання за часом 

координат положення ланок у складному механізмі, зв'язаному нелінійними залежностями 

або до компенсації нелінійностей і взаємодії за допомогою регуляторів і зворотного зв'язку.  

Завданням керування є вироблення алгоритму необхідного функціонування приводів 

маніпулятора. При цьому використається кілька методів керування плануванням траєкторії 

руху маніпулятора вимірювального робота.  

Метод керування по вектору швидкості полягає в заданні швидкості руху робочих 

органів маніпуляційної системи у вигляді шестимірного вектора, що є проекцією векторів 

кутової швидкості робочого органа й швидкості його деякої точки в якій-небудь системі 

координат, які передбачаються алгоритмами керування таким чином, щоб повністю 

визначити швидкість робочого органа в поточній точці траєкторії. Безпосереднє 

використання цього методу для цілей керування обмежуються виникненням у процесі 

керування вироджених конфігурацій механізму, які повинні враховуватися алгоритмом 

керування. Такий метод є ефективним при необхідності швидкого переміщення робочого 

органа з одного положення в інше, не вимагаючи високої точності позиціювання. Крім того, 

цей метод складний в реалізації.  

Метод послідовних коректувань положення найбільше широко застосовується в 

цифрових системах керування. У цьому випадку алгоритм керування по вектору швидкості 

формується як збільшення координат маніпулятора за один цикл обчислення алгоритму. 

Недоліком методу є часта вибірка вузлових точок складної траєкторії, щоб переходи від 

однієї точки до іншої при плануванні траєкторії руху не змінювали принципово необхідної 

картини руху.  

Наближені методи. При синтезі системи керування маніпулятором користуються 

наближеними рішеннями, які випливають із обмеженості завдання значень координат. 

Звичайно беруть по трьох значення: два крайніх й одне середнє, і для них обчислюють 

зворотну матрицю Якобі, що залежить від конфігурації маніпулятора, для всіх інших значень 

координат (у тому числі й вузлових, характерних крапок траєкторії) зворотна матриця 

обчислюється інтерполяцією. У багатьох випадках, особливо при наявності зворотного 

зв'язку по положенню, цього виявляється цілком достатньо при досягненні кінцевої мети 

керування.  Недоліком методу є похибки, що виникають при інтерполяції і  досягають 

великого значення, особливо при відсутності зворотного зв'язку по положенню.  

Одним з перших методів, у яких робот розглядається як нелінійна, взаємозалежна 

система з багатьма входами й багатьма виходами, була методика обчислень обертаючих 

моментів, досліджена Підлогою, Маркевичем. Цей метод ґрунтується на використанні 

негативних і позитивної зворотних зв'язків. Позитивний зворотний зв'язок використається 

для компенсації сил взаємодії, що виникають між зчленуваннями, а за допомогою 

негативного зворотного зв'язку виробляється обчислення необхідних коригувальних 

обертальних моментів для компенсації будь-яких відхилень від заданої траєкторії. При 

цьому покладається , що можливо точне обчислення інерційних сил реакції, сили Кориолиса 

й доцентрової сили, а також гравітаційних сил. Таким чином, експлуатаційні характеристики 

даної системи регулювання в значній мірі залежать від точності використовуваної моделі. 

Метод визначення обертаючих моментів вимагає значної кількості обчислень, що часто 

розглядається як його недолік.  

Регулювання швидкості спроектованого руху полягає у визначенні змінних швидкостей 

руху зчленування, необхідних для забезпечення переміщення кінцевої точки вимірювального 

робота в заданому напрямку. При такій схемі керування всі встановлені траєкторії задаються 

в декартових координатах. Це є певною перевагою, оскільки більшість користувачів, 

імовірно, з більшою легкістю можуть задати послідовність переміщення в декартових 

координатах, чим у змінних координатах місця розташування з'єднання. Способи обчислення 

обертаючих моментів і регулювання швидкості спроектованого руху сполучені в методі 

регулювання прискорення спроектованого руху. У цьому методі передбачається, що 
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необхідні місця розташування, швидкості й прискорення заданого руху руки визначаються 

користувачем. Перераховані методи також мають недоліки: вони вимагають наявності 

деталізованої динамічної моделі й тривалого машинного часу для здійснення обчислень.  

Основна перевага різних методів адаптивного регулювання є відсутність необхідності 

використання моделі динаміки робота. В еталонній моделі адаптивного контролю 

вибирається відповідним еталоном модель, а алгоритм адаптації модифікує коефіцієнти 

підсилення в каналах зворотного зв'язку контролерів. Алгоритм адаптації задається різницею 

між вихідними сигналами еталонної моделі й фактичних вихідних периметрів робота. 

Керування вимірювальним роботом здійснюється регулюванням коефіцієнтів підсилення в 

каналах зворотного зв'язку для місця розташування й швидкості, так щоб його 

характеристики замкнутого контуру були близькі до еталонної моделі. Недоліком методу є 

копіткість і багатомірність при реалізації [2].  

Розглянемо синтез алгоритмів багатовимірної системи керування траєкторію 

маніпуляційної робототехнічної вимірювальної системи. Підхід до синтезу системи 

керування рухом ґрунтується на так званих «зворотних системах».  

Об’єкт керування представимо у вигляді  

)()()( susWsyd  ,                                                            (1) 

де dy , u  є m - розмірними векторами вхідного і вихідного сигналів, )(sW  - передатна 

функція, що має вигляд mn -розмірної матриці.  

Його інверсією є динамічна система, у якої 

)()()( susQsy  ,                                                          (2) 

де )(sQ - передатна функція інверсної системи. 

За означенням добуток передатної функції об'єкта і її інверсії є одинична матриця 

розмірності mm   

nIsQsW )()( . 

При послідовному з’єднанні об’єкту керування (1) передує його інверсія (2), на вхід 

якої подається необхідний вихідний сигнал )(tyd . Інверсний регулятор буде генерувати 

відповідний керуючий вплив, забезпечуючи на виході установки відтворення сигналу )(ty . 

Дана концепція може бути використана для керування нелінійними об'єктами, зокрема, 

технологічними роботами для контролю геометричних розмірів авіаційних деталей з 

використанням лазерної вимірювальної головки [3].  

У випадку невеликих відхилень параметрів об'єкта в точці діапазону вимірювання 

нелінійна установка апроксимується квазілінійною інваріантною за часом моделлю )(sWi  на 

інтервалі часу it < t < tti  . На цьому проміжку часу інверсію )(sQ  системи можна 

розглядати як регулятор прямого каналу керування для генерування керуючого впливу 

)(tuпк .  

Коли регулятор прямого каналу керування є точною інверсією об'єкта керування, то 

похибка )()()( tytyte d  , що є різницею між вхідним сигналом регулятора )(ty  і вихідним 

сигналом системи )(tyd , буде рівна нулю. Отже, похибки відстеження )(te  можна 

розглядати як міру відхилення регулятора прямого каналу керування від точної інверсії 

об'єкта. Отримана інформація використається для настроювання параметрів регулятора 

прямого каналу керування, причому настроювання ведеться таким чином, щоб поводження 

регулятора були точною інверсією поводження об'єкта керування, що забезпечує якісне 

відстеження заданої траєкторії. Окрім того, для підвищення стійкості замкнутої системи 

керування й покращення якості перехідних процесів використається регулятор ланцюга 

зворотного зв'язку )(sK i , що генерує для об'єкта керування керуючий сигнал )(tuос . 

Коефіцієнти ланцюга зворотного зв'язку також постійно настроюються відповідно до 

похибки )(te  для компенсації змін )(sWi . Крім того, при реалізації закону керування 

синтезується й використається додатковий сигнал )(tu рт . Цей сигнал допомагає поліпшити 
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якість керування, забезпечуючи більш швидку адаптацію до змін параметрів установки, і 

збільшує гнучкість системи керування. Загальний закон керування системою визначається 

залежністю:  

)()()()( tutututu ртоспк  , 

де )(tuпк - сигнал регулятора прямого каналу, )(tuос - сигнал регулятора кола зворотного 

зв’язку, )(tu рт - додатковий сигнал (стабілізуючий). 

Описана методика синтезу проілюстрована блок-схемою на рис.1.  

 
Рис. 1. Структура системи управління 

Висновок. Основним завданням керування вимірювальними роботизованими 

системами є генерування зовнішніх сигналів )(tu  таким чином, що рух вимірювальної 

головки здійснювався по заданій траєкторії. 

Для забезпечення заданої точності вимірювання деталей необхідно, щоб фактичне 

відхилення інструмента вимірювального робота від запланованої траєкторії не перевищувало 

допустимого значення. Тому при створенні системи керування нагальним завданням є 

дослідження точності керування процесом роботизованого контролю геометричних 

параметрів авіаційних деталей і пошуку раціональних алгоритмів керування для 

забезпечення певної точності руху. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ОБСТАНОВКИ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 

ТРЕНАЖЕРАХ ОПЕРАТОРІВ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ 
 

Розглядаються методичні основи організації моделювання зовнішньої обстановки в 

інтелектуальних тренажерах операторів управління транспортними засобами. Сформульована 

задача оптимального планування відпрацювання навчальних завдань у процесі тренувань, 

запропоновані методичні засади побудови та організації функціонування перспективних 

інтелектуальних тренажерних систем. 

Ключові слова: моделювання обстановки, оператори транспортних засобів, управління, 

інтелектуальний тренажер. 
 

Рассматриваются методические основы организации моделирования внешней обстановки 

в интеллектуальных тренажерах операторов управления транспортными средствами. 

Сформулирована задача оптимального планирования отработки учебных задач в процессе 

тренировок, предложены методические основы построения и организации функционирования 

перспективных интеллектуальных тренажерных систем. 

Ключевые слова: моделирование обстановки, операторы транспортных средств, 

управление, интеллектуальный тренажер. 
 

This article deals with the fundamentals for the organization of situational simulation on the 

intelligent training equipment for the control personnel of transport vehicles. The task as to the optimum 

planning for the execution of training tasks in the course of training as well as methodic framework and 

organization for the functioning of perspective intelligent training systems are provided. 

Keywords: situational simulation, control personnel of transport vehicles, control, intelligent 

training equipment. 
 

Вступ. У процесі підготовки операторів управління транспортними засобами особлива 

увага приділяється більш ефективному використанню тренажерних комплексів, систем і 

комп'ютерних технологій, що дозволить забезпечити необхідний рівень підготовки 

майбутніх фахівців при мінімальних витратах матеріальних засобів і коштів. При цьому 

найбільш перспективним напрямком підвищення якості професійної підготовки операторів є 

розробка та використання інтелектуальних тренажерів та тренажерних систем (ІТС).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що незважаючи на досить велику 

кількість публікацій, присвячених питанням створення систем з елементами штучного 

інтелекту, наприклад [1-5], у даний час не в повній мірі розроблені методичні основи 

побудови ІТС операторів управління транспортними засобами. У зв'язку з постійно 

зростаючою актуальністю досліджень даної теми метою статті є більш детальний розгляд 

питань моделювання зовнішньої обстановки у вигляді навчальних завдань (НЗ) в ІТС 

операторів управління транспортним рухом.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Основним завданням, яке постає перед 

конструкторами при створенні тренажеру є моделювання поля інформації оператора. Від 

того наскільки повно та точно буде вирішене це завдання залежить якість навчання. Однією з 

основних складових поля інформації в тренажерах для операторів транспортних засобів є 

зовнішня обстановка, моделювання якої в сучасних тренажерах відбувається у вигляді НЗ. 

Для ІТС характерна реалізація наступних основних функцій:  

дозовано-прогресуюча генерація НЗ та адаптація до процесу навчання;  

можливість до самонавчання формування НЗ за результатами аналізу транспортних 

аварій та катастроф останього періоду, та їх використання при проведенні тренувань та 

навчань; 

зручна графічна (мовна) взаємодія керівника тренування та операторів управління 

транспортними засобами з ІТС. 
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На етапі накопичення знань про НЗ забезпечується збір і опрацювання експертної 

інформації про виникнення нештатних (конфліктних)  ситуацій та еталонні дії операторів в 

цьому випадку. Найбільш важливими ознаками конфліктних ситуацій є ознаки, що 

характеризують сам факт і можливі причини виникнення типової ситуації. 

Характеристиками для кожного типу ситуацій є: тривалість існування ситуації, припустимий 

(директивний) час виконання еталонних операцій персоналом у типових конфліктних 

ситуаціях, мінімальна й максимальна прогнозована щільність потоку конфліктних ситуацій 

кожного типу. Основним джерелом одержання інформації про характеристики конфліктних 

ситуацій та дії персоналу є експертний досвід. Одержання експертної інформації включає 

планування експерименту, проведення експертного досліду й аналіз (опрацювання) 

отриманих результатів [6]. Планування експертизи починається із завдання вимог щодо 

проведення експерименту відповідно до його змістовної постановки. При цьому 

формулюється мета експертизи, підготовляється методика проведення експертизи й 

формується група експертів.  

Для автоматизації процесу створення бібліотеки навчальних завдань у складі ІТС 

передбачаються дві експертно-моделюючі підсистеми (ЕМП): ЕМП-1 - моделювання 

конфліктних ситуацій і ЕМП-2 - відтворення рішень (дій) операторів щодо управління рухом 

транспортних засобів. 

ЕМП-1 включає експертну підсистему (ЕП) з базою знань про імітовані конфліктні 

ситуації; програмні модулі пошуку або вибору найбільш тяжких конфліктів, аварій та 

катастроф [6]. За допомогою ЕМП–1 забезпечується формування НЗ шляхом оптимального 

планування кількості НЗ та формування спектра ігрових конфліктних ситуацій [5, 7].  

Припустимо, що процес функціонування ІТС поділяється на N часових інтервалів 

(етапів, кроків), на кожному з яких відпрацьовується набір НЗ i–го типу. Застосування на 

кожному етапі навчання визначеного набору НЗ є управляючим впливом на операторів як на 

об'єкт керування, що змінює параметри його стану, тобто показники якості діяльності {Рі}. 

Керування в такій ІТС носить дискретний характер, задається в момент початку етапу 

тренувань і залишається незмінним у межах кожного етапу. Максимальна кількість етапів 

навчання (N) залежить від загального часу тренувань (Т), мінімального інтервалу проведення 

тренувальних занять (ti) і визначається за формулою 
1 itTN .                                                                      (1) 

При такому підході опис усього керованого багатокрокового процесу функціонування 

ІТС може бути поданий у вигляді: 
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де iP  - значення показників якості діяльності, що характеризують рівень навченості 

операторів на i-му етапі навчання (параметри стану);  

Сi - послідовність управляючих впливів на i-му етапі навчання (часові (вартісні) 

витрати, необхідні для відпрацювання НЗ і–го типу); 

Q (Pі, Сі, tі) - вектор-функція, тобто Q = (Q1, ... ,QN); 

Рнi - значення необхідних (нормативних) показників якості діяльності операторів на i-

му етапі навчання. 

З урахуванням дискретного опису процесу керування цільова функція витрат на 

навчання (W) може бути подана наступним чином 
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де )( ii PC  - функція часових витрат, необхідних для відпрацювання НЗ і-го типу та 

відтворення для цього необхідної імітованої обстановки. 

Рн - значення необхідних (нормативних) показників якості діяльності операторів. 

Задача мінімізації цільової функції (3) при обмеженнях (4) є загальною задачею 

оптимального керування об'єктом з дискретним часом. 

Вибір методу рішення задачі оптимізації зв'язаний, насамперед, з особливостями 

процесу функціонування ІТС у ході тренувань. До таких особливостей, як показує аналіз, 

відносяться наступні: 

процес навчання представляє собою функціонування дискретної динамічної керованої 

системи;  

вид функції, що оптимізується - невідомий. 

Таким чином, задачу оптимального планування відпрацювання типових  НЗ у процесі 

тренувань можна представити як задачу пошуку оптимального режиму управління в 

динамічних дискретних керованих системах. У тому випадку, коли Ci(Pi) - опуклі (або 

увігнуті) функції, її рішення можна знайти, наприклад, методом невизначених множників 

Лагранжа. Якщо ж функції Ci(Pi) не є такими, то відомі методи знаходження рішення даної 

задачі не дозволяють визначити глобальний мінімум функції (3). Тоді рішення задачі (3) 

можна знайти за допомогою методів дуального та динамічного програмування, основною 

перевагою яких є незалежність від виду функції Ci(Pi) і пристосованість до вирішення  

багатоетапних або багатокрокових задач [8]. 

Таким чином, необхідно знайти такі впливи С1, …, СN та значення рівня підготовки 

операторів по виконанню НЗ на кожному етапі навчання Р1, …, РN , щоб мінімізувати 

цільову функцію (3) при виконанні умов (4). 

Після вирішення задачі (3) при виконанні умов (4) введення вхідних даних С1, …, СN в 

ЕМП-1 робиться через спеціальний графічний інтерфейс з мовною підтримкою про правила 

введення вхідних даних. Формування спектру конфліктних ситуацій по маршрутах 

транспортних засобів робиться за допомогою продукційної системи Поста [9]. Під 

продукційною системою розуміється керована згідно правил продукцій програмна система, 

яка включає такі три частини: множину правил продукцій спектра ігрових конфліктних 

ситуацій, базу знань про конфліктні ситуації  та інтерпретації.  

У функції інтерпретатора входить перегляд умов застосування транспортних засобів та 

їх порівняння з умовами конфліктних ситуацій, що поступають у формалізованому вигляді з 

бази даних, де вони накопичуюються за результатами  конфліктів останього періоду. У 

випадку їх збігу здійснюється формування конфліктної ситуації і-го типу. За допомогою 

ЕМП-1 забезпечується відображення маршрутів руху засобів на екрані монітору для 

можливої їх корекції групою підіграшу (експертною групою). При необхідності отриманий 

набір НЗ може бути виведений на принтер для одержання твердої копії. Таким чином 

забезпечується автоматизоване підготування і накопичення в ЕМП-1 матеріалів підіграшу 

про імітовані конфліктні ситуації у вигляді НЗ. 

За допомогою ЕМП-2 на основі використання імітаційних моделей здійснюється пошук 

найбільш ефективних (еталонних) дій операторів при вирішенні НЗ. З цією метою на основі 

багатоваріантного моделювання у прискореному режимі моделювання та у режимі 

оперативних скачків шляхом експертної оцінки визначається найбільш ефективний 

(еталонний) варіант дій операторів управління транспортними засобами.  

У ході тренувань програмні засоби ЕМП-1 забезпечують підіграш  обстановки, який 

передбачає реалізацію рішень операторів. У зв'язку з апріорною непевністю умов діяльність 

операторів управління транспортними засобами протікає в нечіткому середовищі і 

використанні нечіткої та обмеженої інформації. Отже, в ІТС передбачається можливість 

контролю й оцінки діяльності операторів у даних умовах, а також підіграшу його дій при 

сформованих нечітких ситуаціях на об'єкті керування. З цією метою з ЕМП-1 на входи ЕМП-

2 надходять пакети даних про конфліктні ситуації, подібні тим, які формуються джерелом 

інформації про обстановку. Вихідними даними ЕМП-2 є еталонні рішення, що приймаються 
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операторами управління транспортними засобами [10]. Ці дані поступають до експертної 

підсистеми об'єктивного контролю. Таким чином, на основі порівняння дій операторів з 

еталонними (нормативними) відбувається виявлення допущених помилок при виконанні 

навчального завдання. За допомогою електронного інструктора забезпечується роз’яснення 

причин помилок, допущених диспетчерським персоналом.  

Для організації керування та планування процесу навчання в ІТС передбачається база 

знань по плануванню, методичному забезпеченню і по моделях навчання [6]. База знань 

містить знання про планування й організацію підготовки операторів управління 

транспортними засобами та загальні й приватні методики навчання, що забезпечує 

досягнення основної мети функціонування ІТС - підготовки операторів до необхідного 

(еталонного) рівня навченості по виконанню НЗ. Методика вирішення цієї задачі за 

допомогою ІТС полягає в наступному.  

Перед початком тренувань проводиться “вхідний контроль” для оцінки рівня 

підготовки операторів управління транспортними засобами по виконанню НЗ у різних 

типових конфліктних ситуаціях. Згідно результатів “вхідного контролю” за допомогою 

методу оптимального поетапного планування тренувань визначається необхідна кількість 

імітації різнотипних конфліктних ситуацій, при яких забезпечується досягнення еталонного 

рівня підготовки операторів [8]. З цією метою в ЕМП-1 генерується необхідна кількість 

типових конфліктних ситуацій у формі дозовано-прогресуючої складності. У процесі 

тренувань, якщо поточний рівень не нижче необхідного (запланованого) - тренування 

продовжується. У інших випадках, в залежності від досягнутого рівня підготовки операторів 

управління транспортними засобами, за допомогою методу оптимального поетапного 

планування тренувань визначається необхідна кількість та інтенсивність імітації 

конфліктних ситуацій, тобто реалізується адаптивна зміна імітованої обстановки.  

Висновки. Таким чином, розглянуті методичні засади побудови та організації 

функціонування ІТС спрямовані на вирішення практичної задачі – автоматичного 

формування моделей зовнішньої обстановки у вигляді навчальних завдань в перспективних 

системах навчання, що дозволяє досягти необхідного рівня підготовки операторів управління 

транспортними засобами при мінімальних витратах часу і коштів. 
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ОЦІНКА РИЗИКУ ЩОДО ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ 

 ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 

НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ 

 
Розглядається задача автоматизації процедури профілювання ризиків за встановленими  

характерними ознаками (індикаторами ризиків) транспортних засобів, які можуть 

застосовуватись для протиправних дій, щодо здійснення пропуску (не пропуску), проведення 

вибіркової (поглибленої) перевірки у пунктах пропуску через державний кордон із застосуванням 

системи нечіткого логічного висновку. Запропоновано модель нечіткого логічного висновку, 

метод для розрахунку функцій належності вхідних та вихідних змінних, які представлені як 

лінгвістичні, та метод їх безпосередньої оцінки. 

Ключові слова: державний кордон, профілювання ризиків, нечіткій логічний висновок. 

 

Рассматривается задача автоматизации процедуры профилирования рисков по 

установленным характерным признакам (индикаторам рисков) транспортных средств, 

которые могут применяться для противозаконных действий, относительно осуществления 

пропуска (не пропуска), проведения выборочной (углубленной) проверки в пунктах пропуска через 

государственную границу с применением системы нечеткого логического вывода. Предложена 

модель нечеткого логического вывода, метод для расчета функций принадлежности входных и 

выходных переменных, которые представлены как лингвистические, и метод их 

непосредственной оценки. 

Ключевые слова: государственная граница, профилирование рисков, нечеткий логический 

вывод. 

 

The task of automation of procedure of profiling of risks is examined on the set  characteristic signs 

(indicators of risks) of transports vehicles which can be used for illegal actions, in relation to realization 

of admission (not admission), leadthrough of selective (deep) verification in the points of admission 

through a state boundary with the use of the system of unclear inferencing. The model of unclear 

inferencing is offered, method for the calculation of functions of belonging of entrances and outputs 

variables which are represented as linguistic, and method of their direct estimation. 

Keywords: state boundary, profiling of risks, unclear inferencing. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку Державної прикордонної служби 

України (ДПСУ) постає 

актуальне питання підвищення 

ефективності виконання завдань 

щодо захисту національних 

інтересів на державному кордоні 

(ДК) [1]. Один із напрямків 

вирішення цього завдання – 

удосконалення управлінської 

діяльності, основною складовою 

якої є процес управління 

ризиками [2]. Згідно з 

інструкцією щодо аналізу ризиків 

у ДПСУ [3], важливим елементом 

запровадження в оперативно-

службову діяльність результатів 

аналізу ризиків є профілювання. 

Профілювання ризиків (рис. 1) полягає у виявленні за встановленими профілями ризиків або 

Рис. 1. Схема процедури профілювання ризиків 

Прим: ВПС – відділ прикордонної служби;  ППпроп – пункт пропуску 
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характерними (типовими) ознаками суб’єктів (індикаторами ризиків), з боку яких існує 

висока ймовірність протиправних дій (правопорушень) у сфері безпеки ДК, для проведення 

вибіркової (поглибленої) перевірки осіб і транспортних засобів у пунктах пропуску через ДК 

або поза ними в межах контрольованих прикордонних районів. Об’єктами профілювання у 

пунктах пропуску через ДК є: особи, їх паспортні документи та інші документи, які 

пред’являються для контролю персоналу ДПСУ; відомості, які надаються особами під час 

проведення контролю; транспортні засоби (ТЗ), які використовуються для перевезення 

пасажирів та вантажів, самі вантажі, що переміщуються тощо. Як показує практика, одним із 

самих складних питань з точки зору невизначеності є оцінка транспортних засобів [4]. 

Здійснення профілювання ризиків спрямоване на аналітичну підтримку персоналу, 

який безпосередньо несе службу на ДК, та передбачає обробку значної кількості 

ретроспективної й оперативної інформації за стислі терміни, що апріорі вимагає залучення 

засобів автоматизації. З цією метою в ДПСУ створено підсистему “РИЗИК” [5]. Аналіз її 

застосування свідчить, що відпрацьовано питання автоматизації зберігання та видачі за 

запитом інформації стосовно осіб, які перетинають ДК. Питання аналізу (обробки) 

інформації, яка отримується під час перевірки ТЗ залишаються прерогативою інспекторів 

прикордонного контролю (ІПК) і інспекторів прикордонної служби (ІПС) на підставі їх 

досвіду, інтуїції, суб’єктивних уявлень. Тобто, на сьогодні існуючі інформаційно-

телекомунікаційні системи ДПСУ не в змозі здійснити достатньо оперативну й якісну 

підтримку прийняття рішення з питань оцінки ризику.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У роботі [6] здійснено науково-теоретичне 

обґрунтування концептуальних підходів поетапного реформування й розвитку системи 

охорони ДК та шляхів їх застосування для підвищення ефективності діяльності ДРСУ як 

правоохоронного органу. У роботі [7] подано дослідження, що спрямовані на автоматизацію 

розподілу сил та засобів в охороні ДК на підставі методів оптимізації, в той же час 

вирішенню завдань оцінки ризиків приділено недостатню увагу. У роботі [8] запропоновано 

модель, яка основана на бінарній інтерпретації ознак (індикаторів ризику) опису 

транспортних засобів. Аналіз цієї моделі з часом показав, що така інтерпретація не є 

придатною для оцінки більшості індикаторів  ризику, які носять якісних характер. 

Автором вважається доцільним залучення методів штучного інтелекту, які враховують 

невизначеність з підтримки прийняття рішень щодо оцінки ризиків з пропуску транспортних 

засобів через ДК. 

Мета статті – подання моделі системи нечіткого висновку з оцінки ризиків щодо 

транспортних засобів, які переміщуються через державний кордон. 

Виклад основного матеріалу. Спочатку доцільно більш детально розглянути завдання, 

які постають перед ІПК. У випадку, коли транспортний засіб перетинає ДК, ІПК повинен 

прийняти рішення: пропустити чи не пропустити ТЗ через ДК, відправити його для 

проведення вибіркової (поглибленої) перевірки. Під час оцінки (профілювання) ризиків та 

безпосередньо здійснення огляду ТЗ, персонал, який призначений для виконання цих 

завдань, повинен спрямовувати свою діяльність на встановлення ймовірності порушення 

особою, яка керує ТЗ законодавства у сфері безпеки ДК, а саме [4]: 

на недопущення випадків незаконного переміщення через ДК осіб з використанням 

обладнаних схованок та їх виявлення;  

на недопущення незаконного  переміщення, у тому числі з використанням схованок, 

через ДК зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, 

вибухових  речовин, матеріалів і предметів, заборонених для переміщення через ДК; 

можливість облаштування схованок або їх наявність у ТЗ;  

доцільність маршруту руху відповідно до заявленої мети;  

категорію пасажирів; 

виявлення викрадених ТЗ тощо. 

Вочевидь, таке рішення приймається на підставі аналізу ознак (індикаторів ризику) 

щодо ТЗ, яке перетинає ДК. Наприклад, типові зовнішні ознаки розміщення незаконного 
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об’єкту в ТЗ: наявність свіжих ознак заміни окремих агрегатів; сліди буртування коліс 

(запаски); зміна об’єму (ваги) коліс (запаски); наявність додаткового устаткування, 

перегородок; зміна конструктивних особливостей; нестандартні паливні баки; відповідність 

вантажопідйомності для перевезення незаконного об’єкта; відповідність маршруту руху 

переміщенню незаконного об’єкта; відповідність упаковки задекларованому вантажу тощо. 

Така інформація отримується шляхом візуального спостереження і спілкування.  

Завдання дослідження полягає в наданні засобів автоматизації аналізу вхідних даних 

щодо причетності ТЗ до правопорушення.  

Традиційно підґрунтям для прийняття рішення щодо пропуску ТЗ та виявлення їх 

причетності до протиправної діяльності є досвід попередніх випадків, які здійснені у 

минулому. Доцільним є узагальнення правил пропуску на підставі цього досвіду. 

Автором запропоновано застосування моделі нечіткого логічного висновку для оцінки 

ризику перевезення незаконних об’єктів ТЗ, що переміщуються через ДК. Нечіткий логічний 

висновок – це апроксимація залежності “входи-виходи“ на основі лінгвістичних 

висловлювань <ЯКЩО–ТО>. Наприклад, якщо вантажопідйомність ТЗ, має високий рівень 

для перевезення незаконного об’єкта, та невідповідність упаковки задекларованому вантажу, 

має високий  рівень, то рівень належності ТЗ до перевезення незаконних об’єктів є високою.  

Структура системи нечіткого висновку містить такі модулі [9]: 

фазифікатор, який перетворює фіксований вектор вхідних змінних (Х) у вектор 

нечітких множин, що необхідні для нечіткого висновку; 

нечітка база знань, що складається з: бази правил, яка містить інформацію про 

залежність Y=f(X) у вигляді лінгвістичних правил <ЯКЩО–ТО> та призначена для 

формального подання емпіричних знань або знань експертів у предметній сфері; бази даних, 

що містить параметри функцій належності та коефіцієнти важливості правил; 

функції належності, які використовують для подання лінгвістичних термів у вигляді 

нечітких множин; 

машина нечіткого логічного висновку, яка на основі правил бази знань визначає 

значення вихідної змінної у вигляді множини Y
~

, що відповідає нечітким значенням вхідних 

змінних ( X
~

); 

дефазифікатор, який перетворює вихідну нечітку множину Y
~

 у чітке число Y. 

Змістовна інтерпретація нечіткої моделі передбачає вибір та специфікацію вхідних та 

вихідних змінних відповідної системи нечіткого висновку. Наприклад вхідними змінними 

можуть бути: 

вантажопідйомність для перевезення незаконного об’єкта;  

відповідність маршруту руху переміщенню незаконного об’єкта; 

невідповідність упаковки задекларованому вантажу; 

ступінь зміни конструктивних особливостей. 

Вочевидь, що чим вищою є оцінка по кожній змінній, тим з більшою ступеню ТЗ може 

бути застосований для перевезення незаконних об’єктів; 

Для уточнення моделі у подальшому можуть застосовуватись інші показники. 

Вихідною змінною є ступень приналежності ТЗ до перевезення незаконних об’єктів. На 

підставі цієї змінної приймається рішення стосовно пропуску через ДК, направлення ТЗ на 

поглиблений огляд або не пропуску ТЗ через ДК.  

Розглянемо для прикладу, нечітку модель, яка має 3 вхідних та 1 вихідну змінну. При 

побудові нечіткої моделі оцінки причетності ТЗ до протиправної діяльності було зроблено 

припущення про те, що всі змінні, які розглядаються є лінгвістичними, універсальна 

множина U={u1, u2,…, un} вимірюються в балах в інтервалі дійсних чисел від 0 до 10. При 

цьому найнижча оцінка значення кожної змінної дорівнює 0, а найвища – 10. 

Наступний крок – побудова нечіткої бази знань. Для аналізу ТЗ, яке перетинає ДК, 

застосовуються евристичні правила. Кількість правил, необхідних для опису n вхідних 

змінних, значення яких визначається з використанням m термів, дорівнює R=m
n
.
 
Для кожної 

змінної візьмемо по три терми, тоді маємо 27 правил нечітких продукцій, що представлені в 
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табл. 1. 

Фазифікація вхідних та вихідних змінних. Як терм-множину першої змінної х1 - 

“Вантажопідйомність” будемо використовувати множину L1={“низький”, “середній”, 

“високий”} рівень причетності. Побудову функцій належності термів “низький”, “середній”, 

“високий”, що використовуються для оцінки лінгвістичної змінної “Вантажопідйомність”, 

здійснимо за допомогою методу статистичної обробки експертної інформації, який поданий 

у [9]. Результати опитування п’яти експертів наведено в табл. 2. 

 

Таблиця 1 

Евристичні правила щодо ТЗ засобів, які переміщуються через державний кордон 

ЯКЩО ТО 

х1 – 

вантажопідйомність 

х2 – 

відповідність 

маршруту 

х3 – 

невідповідність 

упаковки 

y – рівень 

належності ТЗ 

низька низька низька низька 

низька низька середня низька 

низька низька висока низька 

низька середня низька середня 

низька середня середня низька 

низька середня висока низька 

низька висока низька висока 

низька висока середня середня 

низька висока висока середня 

середня низька низька середня 

середня низька середня низька 

середня низька висока низька 

середня середня низька висока 

середня середня середня висока 

середня середня висока середня 

середня висока низька висока 

середня висока середня висока 

середня висока висока висока 

висока низька низька висока 

висока низька середня висока 

висока низька висока висока 

висока середня низька висока 

висока середня середня висока 

висока середня висока висока 

висока висока низька висока 

висока висока середня висока 

висока висока висока висока 

 

Функції належності термів розраховуються за формулою  
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 , k=1…K, j=1…m, i=1…m,                              (1) 

де K – кількість експертів; k

ijb ,  – думка k-го експерта про наявність в елемента ui 

універсальної множини властивостей нечіткої множини jl
~

, k=1…K, j=1…m, i=1…m,  що 
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Вважатимемо, що експертні оцінки є бінарними, тобто: k

ijb , {0, 1}, де 1 (0) указує на 

наявність (відсутність) в елемента ui властивостей нечіткої множини jl
~

. 

Графіки функцій належності термів подано на рис. 2. Апроксимацію отриманих 

функцій належності трапецієвидними у середовищі MatLab 7.0.1 подано на рис. 3.  

Аналогічно до першої змінної визначаються інші змінні. 

 

Таблиця 2  

Результати опитування експертів 

K Терми 0–1 1–2 2–3 3–4 4–5 5–6 6–7 7–8 8–9 9–10 

Експерт 1 

Низький 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Середній 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Високий 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Експерт 2 

Низький 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Середній 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

Високий 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Експерт 3 

Низький 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Середній 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Високий 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Експерт 4 

Низький 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Середній 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

Високий 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Експерт 5 

Низький 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Середній 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

Високий 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 

Як терм-множини другої змінної “Відповідність маршруту” будемо використовувати 

аналогічну множину L2={“низький”, “середній”, “високий ”} рівень відповідності; третьої 

змінної “Невідповідність упаковки” – множину L3={“низька”, “середня”, “висока”} 

відповідність.  
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Рис. 2. Графіки функцій належності термів “низький”, “середній”, “високий” 
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Рис. 3. Графіки функцій належності термів лінгвістичної змінної “Вантажопідйомність” 

 

Як терм-множини вихідної змінної “Ступінь причетності” будемо використовувати 

множину L4={“низька”, “середня”, “висока”} причетність із функціями належності, що 

подані на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Графіки функцій належності термів лінгвістичної змінної “Ступінь причетності” 

 

Для нечіткого логічного висновку будемо використовувати метод Мамдані, тому 

методом активації буде min, який розраховується за формулою [9]: 

 

)),y(),x(min()y()x()y,x(
BABABA  

 .                   (3) 

Далі необхідно визначити методи агрегування підумов. Оскільки в усіх правилах як 

логічна зв’язка для підумов застосовується лише нечітка кон’юнкція (операція “І”), то як 

метод агрегування будемо використовувати операцію min-кон’юнкції. Для акумуляції 

закінчень правил будемо використовувати max-диз’юнкції, які також застосовуються у 

випадку схеми нечіткого висновку методом Мамдані. Як метод дефазифікації будемо 

використовувати метод центру тяжіння за формулою [9]: 
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.                                                                      (4) 

Реалізацію моделі нечіткого логічного висновку (назвемо її “Аналіз ТЗ”) будемо 

виконувати з використанням пакету MATLAB 7.0.1. Вид графічного інтерфейсу редактора 

FIS для 3 вхідних змінних і 1 вихідної зображено на рис. 5. Побудуємо функції належності 

термів для кожної з 3 вхідних і 1 вихідної змінної (рис. 2, рис. 3). Задамо 27 правил для 

системи нечіткого висновку згідно з табл. 1. 
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Рис. 5. Графічний інтерфейс редактора FIS після визначення вхідних і вихідних змінних 

системи нечіткого висновку “аналіз ТЗ” 

 

Виконаємо аналіз побудованої системи нечіткого висновку для завдання оцінки ризику 

ТЗ, яке перетинає ДК. З цією метою відкриємо вікно перегляду правил системи MATLAB 

7.0.1. і введемо значення вхідних змінних для випадку, коли значення змінної 

“Вантажопідйомність” дорівнює 9 балів, значення вхідної змінної “Відповідність маршруту” 

– 8 балів, значення “Невідповідність упаковки” – 2 бали. Ці оцінки на інтуїтивному рівні 

свідчать про високу причетність ТЗ до протиправної діяльності. Процедура нечіткого 

логічного висновку, яка виконана MATLAB для розробленої нечіткої моделі, видає в 

результаті значення вихідної змінної “Ступінь причетності”, що дорівнює 6,45 (рис. 6), це 

вказує на високу ступінь причетності ТЗ до протиправної діяльності. 

  

 
 

Рис. 6. Графічний інтерфейс програми перегляду правил для першого випадку 

перевірки системи нечіткого висновку 

 

Далі виконаємо перевірку для значень змінної (х1) – 4, (х2) – 2, (х3) – 7. При цьому 

вихідна змінна приймає значення 4,24, що свідчить про низьку причетність особи до 
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протиправної діяльності. Як видно, ця оцінка також збігається з інтуїтивними міркуваннями 

на цей випадок.  

Порівняння результатів нечіткого висновку для двох розглянутих варіантів значень 

вхідних змінних свідчить, що граничне значення вихідної змінної “Ступінь причетності”, яке 

впливає на рішення щодо пропуску ТЗ через ДК, може бути вибране в межах 5 балів. 

Практичну реалізацію цієї моделі здійснено у вигляді програмного модуля “Оцінка 

ризику щодо ТЗ”, який запропоновано включити до складу підсистеми “РИЗИК”. 

Висновки. Отже, у статті подано модель нечіткого логічного висновку щодо оцінки 

ризику ТЗ, які переміщуються через ДК, та здійснено її експериментальну перевірку. 

Застосування цієї моделі на відміну від існуючих надає можливість отримати оцінку ТЗ, що 

досліджується під час профілювання ризиків. Упровадження цієї моделі у складі 

інформаційно-телекомунікаційних систем ДПСУ надасть змогу скоротити час на 

профілювання ризиків. 

Запропонований підхід вимагає формалізації знань і досвіду, накопичених експертами 

(офіцерами штабів, керівниками підрозділів (органів, управлінь, Адміністрації), 

інспекторами; викладачами навчальних закладів; розробниками інтегрованої інформаційно-

телекомунікаційної системи “Гарт”), що є перспективою подальших досліджень у цьому 

напрямку. 
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АНАЛИЗ ХЕШ-ФУНКЦИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КРИПТОСТОЙКОСТИ  

АЛГОРИТМОВ 

 
У даній статті розглянуто застосування функцій хешування в алгоритмах шифрування. 

Проведено аналіз стійкості алгоритмів до деяких видів атак. Запропоновано методи підвищення 

криптографічної стійкості симетричних алгоритмів за допомогою модифікації хеш-функцій. 

Ключові слова: хеш-функція, криптографічна стійкість. 

 

В данной статье рассмотрено применение функций хеширования в алгоритмах 

шифрования. Проведен анализ стойкости алгоритмов к некоторым видам атак. Предложены 

методы повышения криптографической стойкости симметричных алгоритмов при помощи 

модификации хеш-функций. 
Ключевые слова: хеш-функция, криптографическая стойкость. 

 
This article discusses the use of hash functions in cryptography. The analysis of the stability of 

algorithms to certain types of attacks. The methods for increasing resistance of cryptographic symmetric 

algorithms by modifying the hash function. 

Keywords: hash function, cryptocomplexity. 

 

Введение. Хеш-функция - преобразование текста произвольной длины в текст 

фиксированной длины. 

 

H = hash(P); 

 

P - пароль ( открытый текст), длинна P от 0 до бесконечности; 

H-хеш-значение (хешированный текст), длинна H=N бит (при условии что функция 

hash возвращает хеш-значение длинной N бит). 

Хеш-функция используется в любом алгоритме шифрования. Ее функция заключается 

в следующем - при вводе пользователем пароля произвольной длины, хеш-функция 

преобразует этот пароль в хеш-значение фиксированной длины (ключ). 

Для любого итерационного (циклического) алгоритма возможно повысить 

криптостойкость.  

Общую схему итерационного алгоритма можно представить следующим образом 

(рис. 1). 

Ключи находятся по следующему алгоритму:  

 

K1=hash(PASSWORD) 

K2=f(K1) 

…………… 

Kn=f(Kn-1) 

 

Функция f-функция преобразования ключа. 

Если знать K1возможно вычислить все остальные Ki , i=2..n. 
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Рис. 1. Обобщенная схема итерационных криптоалгоритмов 

 

Злоумышленник (взломщик) не зная пароля, но имея значение хеш-функции может 

расшифровать весь текст. Для подбора пароля методом грубой силы необходимо сделать 

перебор 2
S
 значений (S-размер хеш-значения в битах). Если хеш-функция возвращает 

значение длинной 64 бита - потребуется сделать перебор 2
64 

= 1.84467441×10
19

 значений. 

Компьютер злоумышленника может перебирать 1000000 паролей в секунду. Тогда 

подбор хеш-значения максимально займет 213 503 982 дней.  

Если использовать «атаку дней рождения» то количество вариантов сократится в 

среднем вдвое - 2
64/2 

= 2
32

 = 4 294 967 296 значений. На перебор этих значений уйдет всего 

лишь 1.19 часов.  

 

Методы повышения криптографической стойкости. 

1. Метод «изменение процедуры генерации ключей» 

Проведем анализ наиболее распространенных хеш-функций. 

Для пароля «Password» были получены следующие хеш-значения [1]: 

 

Таблица 1 

 

№ Хеш-функция Хеш-значение 

1 MD2 9dc7dd5f9b5f681a133e64c0089330e7 

2 MD4 f15abd57801840f3348ddccafb677f6a 

3 MD5 dc647eb65e6711e155375218212b3964 

4 SHA-1 8be3c943b1609fffbfc51aad666d0a04adf83c9d 

5 SHA-224 
a1308b7983fef7def9ffd06bed7ff767fa4216baf9d9d911

af1e7e2e 

6 SHA-256 
e7cf3ef4f17c3999a94f2c6f612e8a888e5b1026878e4e1

9398b23bd38ec221a 

7 SHA-384 d3a1ad34a5f0d265d8c0441d85532a95d02fcca0450646

Блок 

открытого 

текста 

Ключ K1 

Блок 

преобразования 1 

Ключ Kn 

Блок 

преобразования n 

Блок зашифрованного 

текста 

Последовательность подобных 

преобразований 
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c21f1585cfc521843cd423d02f53e9205390706cc15f3a

06fe 

8 SHA-512 

e6c83b282aeb2e022844595721cc00bbda47cb24537c1

779f9bb84f04039e1676e6ba8573e588da1052510e3aa0

a32a9e55879ae22b0c2d62136fc0a3e85f8bb 

9 Tiger-128 78db95bcce175ab632095962774965d1 

10 Tiger-160 78db95bcce175ab632095962774965d1151e1f17 

11 Tiger-192 
78db95bcce175ab632095962774965d1151e1f1727c63f

3d 

12 Whirlpool 

fd07ba63996cdcfa6130ee82acec65da7487f51564bb7c6

ead6dabc6b9e8eac974e5d852edc545804ae68fa46fc59d

4789acab50bbc22b26fb24412f8dc11cde 

13 DES(Unix) Q37hnXsCsGjCU 

14 CRC-32 9abfd710 

 

Алгоритмы CRC-32, DES(Unix) использовать не желательно, т.к. они генерируют очень 

короткий хеш. А алгоритмы серии Tiger генерируют одинаковые хеши в начале 

последовательности. Об алгоритмах MD2 и MD4 были заявления о взломе. 

Из претендентов на реальное использование можно рассматривать только алгоритмы 

серии SHA, MD5 и Whirlpool.  

Наиболее оптимально использовать SHA-512 и Whirlpool.  

Предположим что алгоритм шифрования требует ключ длины 64 бита. 

Ключ Ks вычисленный по алгоритму SHA-512 занимает 512 бит. Разбиваем ключ на 8 

подключей равной длинны. Обозначим их как Ks1, Ks2, …. , Ks8. 

 

Ks1 Ks2 Ks3 Ks4 

e6c83b282aeb2e02 2844595721cc00bb da47cb24537c1779 f9bb84f04039e167 

Ks5 Ks6 Ks7 Ks8 

6e6ba8573e588da1 052510e3aa0a32a9 e55879ae22b0c2d6 2136fc0a3e85f8bb 

 

Аналогично поступим и с ключом Kw (хеш Whirlpool).  

Получим 16 подключей Ks1 -Ks8 и Kw1 -Kw8. 

Исходя из предположения что в алгоритме рассмотренном на Рис.1 n=8, возможно 

итерационную последовательность ключей Ki (i=1..8) заменить независимыми (не 

итерационными) ключами Kxi (i=1..8). 

 

Ключ Значение 

Kx1 Ks1   Kw5 

Kx2 Ks3   Kw2 

Kx3 Ks5   Kw3 

Kx4 Ks8   Kw1 

Kx5 Ks4   Kw7 

Kx6 Ks7   Kw4 

Kx7 Ks6   Kw8 

Kx8 Ks2   Kw6 

 

Тогда злоумышленнику вместо 2
64

 или 2
32

 вариантов придется вычислять 2 хеш-

функции, сложность каждой из которых 2
512

. Итого, ему придется перебрать: 

1. методом «грубой силы» -1.8 × 10
308

 вариантов. 

2. атакой «дней рождений» - 1.34 × 10
154

 вариантов. 
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2. Метод «изменения хеш-функции» 

Различие в пользователе (знающим пароль) и взломщике (не знающим пароль) в 

количестве запуска процесса расшифрования. Пользователь запускает процесс расшифровки 

один раз с правильным паролем. Злоумышленник же запускает этот процесс огромное 

количество раз в попытке подобрать пароль.  

Исходя из этой предпосылки, возможно повысить криптостойкость алгоритма. 

Необходимо замедлить работу хеш-функции для замедления подбора пароля и 

осуществления анализа криптоалгоритма. 

Если для создания ключа функция hash работает 1 мс и при подборе пароля 

осуществляется вызов этой функции 1000 раз в секунду, то перебор 10
6
 значений займет 

1000 секунд (примерно 16 минут).  

Модифицируем функцию hash таким образом, что она будет работать 100 мс. Назовем 

получившуюся функцию slow_hash. При использовании функции slow_hash вместо hash 

перебор займет 100000 секунд или 27 часов.  

Для пользователя замедление процесса хеширования будет практически не заметна, а 

взлом будет занимать на порядок больше времени. 

Выводы. В статье рассмотрены методы применения хеш-функций в современных 

симметричных криптоалгоритмах. 

Предложены оригинальные методы повышения криптостойкости алгоритмов к методам 

пассивного взлома. Предложенные методы обладают высокой эффективности и не замедляя 

и усложняя работу алгоритмов. 
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МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ПОТОКУ 

НЕЛЕГАЛЬНИХ КОРИСТУВАЧІВ НА ВХОДІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ 

 
У статті представлено дослідження моделі неоднорідного за часом марківського процесу, 

що визначається диференціальною лінійною системою шуканих ймовірностей станів із 

змінними коефіцієнтами. Для спеціального випадку інтенсивностей розроблено прямий метод 

інтегрування динамічних систем та розрахунку основних показників ефективності захисту 

інформації. Запропонований метод і його комп'ютерна реалізація дозволяють домогтися 

результативного рішення задачі. 

Ключові слова: система захисту, імовірність станів, неоднорідний марківський процес. 

 

В статье представлено исследование модели неоднородного по времени марковского 

процесса, который определяется дифференциальной линейной системой искомых вероятностей 

состояний с переменными коэффициентами. Для специального случая интенсивностей 

разработан прямой метод интегрирования динамических систем и расчета основных 

показателей эффективности защиты информации. Предложенный метод и его компьютерная 

реализация позволяют добиться результативного решения задачи. 

Ключевые слова: система защиты, вероятность состояний, неоднородный марковский 

процесс. 

 

The paper presents the research model inhomogeneous time Markov process determined linear 

system of differential probabilities of desired states with variable coefficients. For the special case of 

intensities developed a direct method of integration of dynamical systems and calculation of key 

performance indicators protection. The method and its computer realization allow to achieve an effective 

solution. 

Keywords: protection system, the probability of states, heterogeneous Markov process. 

 

Вступ. Стан безпеки інформації - найважливіша характеристика комп’ютерної системи, 

від якої значною мірою залежить рівень довіри користувача до наданих системою функцій і 

ресурсів. Забезпечення необхідного рівня такого стану безпосередньо пов'язане з реалізацією 

низки заходів, які можна поділити на чотири основні групи: 

• аналіз загроз; 

• розробка, вибір і застосування заходів та засобів безпеки, адекватних загрозам;  

• їх сертифікація та акредитація;  

• планування та організація дій у непередбачених  умовах.  

Розробка методів і засобів, які забезпечують ефективність цих заходів, пов'язана з 

реалізацією різного виду оцінок, наприклад, для виміру рівня ризику, захищеності, гарантій 

або вибору оптимального варіанту системи захисту і т.п. Послідовність вимірювання безпеки 

включає узагальнені наведені нижче кроки: 

1. Формулювання вимог і підходів, включаючи вимоги забезпечення необхідного рівня 

безпеки.  

2. Використання вибраних методів вимірювання.  

3. Інтерпретація результатів.  

4. Визначення відповідності виміряного рівня безпеки необхідному.  

Розкриваючи поняття захищеної системи, дотримуються позиції, що безпека є якісною 

характеристикою системи, в результаті чого виникають труднощі щодо відповідності її 

вимірювання в будь-яких одиницях і потім порівняння безпеки, наприклад, двох систем. Не 

можна також не враховувати той факт, що прийняття рішення під час експертизи залежить 

від суб'єктивних суджень експерта, його знань і досвіду. Зменшити негативний вплив цього 

чинника можна за рахунок розвитку відповідного методичного та наукового забезпечення. З 
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проведеного аналізу також випливає, що в області інформаційної безпеки недостатня 

теоретична база, яку можна застосовувати для вирішення завдань якісної оцінки. Це 

особливо важливо тоді, коли немає повної інформації про систему, а вхідні дані, які 

підлягають обробці, задані нечітко (розмито) і часто пов'язані із судженнями та інтуїцією 

людини. 

Постановка задачі. Заміна спостережуваних у часі послідовностей подій 

стаціонарними пуасонівськими потоками на підставі погоджувального критерію Пірсона, не 

є самодостатньою і нерідко представляється не цілком переконливою. Підставою до таких 

сумнівів може служити значуще відхилення множин   iii tSt ,  від базисних прямих 

ttS 0)(   [2], де це відхилення не здається зневажливим.  

Зняття обмеження по стаціонарності (однорідності за часом) пуасоновських потоків на 

вході і виході системи захисту (СЗ) ускладнює задачу на всіх етапах її рішення від 

моделювання нестаціонарних інтенсивностей, до інтегрування диференціальних рівнянь 

О.М. Колмогорова. Однак у тих випадках, коли критерій Пірсона відкидає нульову гіпотезу 

пуасоновського розподілу із постійною інтенсивністю, відмова від умови стаціонарності 

неминуча.  

Апроксимація нестаціонарної інтенсивності )(0 t  відбиття атак нелегальних 

користувачів. Оціночну емпіричну функцію )(0 t  знаходимо, виходячи із варіаційного ряду 

спостережень і таблиці накопичених сум, показаних в [2]. Для цього на дискретній множині 

точок   iii tSt ,  спочатку візуально підбираємо «підходящу» безперервну криву )(tS , яка 

проходить через ці точки, потім знаходимо аналітичну функцію, що відповідає цій кривій.  

Параметри а, в, с, ... апроксимуючої моделі визначаємо з умови  

  min)...,,,,()(
1

2




n

i
iiii lcbatStS                                        (1) 

(принципу найменших квадратів). При цьому на шукану емпіричну функцію можуть бути 

накладені додаткові обмеження, такі як обов'язкове проходження її графіка через початок 

координат і кінцеву точку множини   iii tSt , .  

Зауважимо, що у всякій точці t гладкої функції ),...,,,,( lcbatS  має виконуватися 

рівність  

ttlcbatS  )(),...,,,,( 0 ,                                             (2) 

із якої однозначно визначається інтенсивність )(0 t   

t

lcbatS
t

),...,,,,(
)(0  .                                               (3) 

У теорії експерименту апроксимуючу функцію зазвичай рекомендують підбирати в 

класі поліномів. Це продиктовано міркуваннями простоти емпіричної моделі )(tS , а в 

даному випадку ще й тим, що подальші розрахунки пов'язані із інтегруванням виразів, що 

містять )(0 t .  

Якщо апроксимація вимагає використання полінома високого ступеня, коли число 

параметрів моделі ),...,,,,( lcbatS  велике, то простіше звернутися до кусково - гладкого її 

представлення на множині   iii tSt , , зокрема, кусково - лінійного.  

Наведемо конкретний приклад застосування формул (1) - (3). На рис. 1 побудований 

графік функції за розрахунковими точками, показаними в табл.1 (крива 0К)  

Таблиця 1 

Розрахункові значення емпіричної функції S(t) накопичених сум  припинених спроб 

нелегального доступу до інформації 

t(доба)  5 10 15 20 25 30 31 

S(t)  9.624836 18.40141 26.32972 33.40977 39.64156 45.02508 46 
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Рис. 1. Графік емпіричної кривої накопичених сум S(t) припинених спроб нелегального 

доступу до інформації (дуга 0К) і апріорна крива 0Р всіх спроб нелегальних вторгнень 

 

Визначивши емпіричну функцію S(t) накопичених сум припинених спроб нелегальних 

вторгнень і зв'язану з нею інтенсивність )(0 t , далі, по аналогії із викладеним матеріалом в 

[2], будуємо невідому аналітичну функцію Х(t) накопичених сум всіх неприпинених спроб 

нелегального доступу до інформації. Порядок розрахунків залишається таким же, хоча і має 

свою специфіку, обумовлену тим, що тут і S(t), і )(0 t  - безперервні і диференційовані 

функції дійсної змінної t. Спочатку на кривій S(t) знаходимо точку максимального 

віддалення від стягуючої її хорди 0К. Очевидно, що шукана точка N є точка кривої, в якій 

дотична паралельна хорді. Використовуючи теорему Лагранжа про кінцеві збільшення, 

абсцису цієї точки отримаємо із співвідношення )(
)()( '

NtS
ab

aSbS





. 

Імовірнісна модель функціонування нестаціонарної СЗ. У разі інтенсивностей 

)(t , )(0 t , що залежать від часу, граф станів процесу ззовні залишається таким самим, але 

розмітка дуг стає іншою. Наведемо фрагмент графа для перших 3-х станів, інтерпретуючи СЗ 
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як одноканальну результуючу СМО по спостережуваній інтенсивності )(0 t  відбиття атак і 

апріорно обрахованій інтенсивності )(t  входження нелегалів в інформаційне поле об'єкта. 

На рис. 2 об'єднанням станів 10 SS   визначається подія, при якій системою захисту не 

допущено жодного нелегального доступу до інформації, станом 2S  - подія, коли системою 

захисту допущено не менше одного нелегального доступу. 

S0 S1 S
2

(t) 0

(t)

(t)- (t)

0  
Рис. 2. Підграф станів неоднорідного марківського процесу функціонування СЗ  

 

Обмежимося викладом задачі на даному підграфі, яким геометрично виражається в 

подальшому аналітичний  вираз основного функціонального показника )()()( 100 tptptP  і 

значення середнього часу   перебування СЗ в парі станів },{ 10 SS .  

Система лінійних диференціальних рівнянь ймовірностей станів, відповідна підграфу 

(рис. 2), буде наступною 
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де )(t > )(0 t  і обидві можуть бути будь-якими невід'ємними функціями часу. Система 

(4) - зі змінними коефіцієнтами. Це істотно ускладнює її інтегрування, яке може бути 

виконано тільки наближеними методами. До їх числа відносять: метод послідовних 

наближень, методи Ейлера, Штермера, Рунге-Кутта, Адамса та ін. Перший із перерахованих 

методів застосовується рідко через повільну збіжність наближень та складність і 

неоднотипність обчислень. Методи Ейлера, Штермера та ін. в тій чи іншій формі 

використовують представлення шуканого рішення системи (4) за початкових умов 1)0(0 p , 

0)0( ip , i=1,2, ступеневим рядом Тейлора. 

Сучасні комп'ютерні технології дозволяють безпосередньо використовувати формули 

Тейлора у вигляді парабол k-го порядку, не вдаючись до інших обчислювальних схем. При 

цьому якщо крок розбиття k досить малий (k=0.1 доби), то можна обмежитися параболічною 

формулою 2-го порядку. Для системи рівнянь (4) ці формули отримані автором у вигляді 
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                                 (6) 

де i = 1,2, ... - номери точок інтегральних кривих )(),( 10 tptp  (ламаних Ейлера);  

)(),(0 ii tt    - значення похідних від інтенсивностей в точці it .  
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Приймаючи за початкову точку 0t = 0, отримаємо 1)( 00 tp , 0)( 01 tp , )0()( 0  t , 

)0()( 000  t , )0()( 0   t , )0()( 000  t , .01 ttt   Отже, значення імовірнісних 

функцій )(),( 10 tptp  в наступній по порядку точці 1t  обрахуються із рівностей  
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.                       (7) 

Значення (7) і значення інтенсивностей і їх похідних в точці 1t  використовуються потім 

для розрахунку )(),( 2120 tptp  і т.д. до тих пір, поки не буде досягнута точка nt  закінчення 

варіаційного ряду спостережень. Зауважимо, що значення ймовірнісної функції )(2 tp  в 

процесі обчислень отримуємо згідно нормованої умови, як доповнення ймовірностей 

)(),( 10 tptp  до одиниці, тобто  )()(1)( 102 tptptp  .  

Показані наближені формули (5), (6) справедливі для будь-яких заданих функцій 

інтенсивностей )(),(0 tt   і дають можливість знайти часткові рішення системи (4) за 

поставленими початковими умовами 0)0()0(,1)0( 210  ppp  у всіх випадках, хоча це 

рішення і пов'язане із громіздкими розрахунками та досить великим обсягом обчислень.  

Іноді вдається виконати інтегрування рівнянь (4) у квадратурах. Покажемо це для 

спеціального виду функцій інтенсивностей, коли  

,)(,)( 0 bttatt                                                      (8) 

і, отже, час між подіями потоків розподілено за законом Релея (a> b - параметри 

розподілів), t> 0.  

Розглянемо окремо цей частковий випадок (8) лінеаризації інтенсивностей, досить 

типовий в практичних спостереженнях.  

Параметр b представимо у вигляді добутку b=ka, 0<k<1, 0 і перепишемо систему (4) 

стосовно до виразів (8) з урахуванням такого перетворення. Одержимо 
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при початкових умовах 0)0()0(,1)0( 210  ppp . 

Зазначимо, що описана методика розв'язання динамічних систем типу (9) у наявних 

публікаціях раніше не проводилася, хоча може представляти певний інтерес в задачах 

прикладного характеру, не пов'язаних із розглянутою задачею.  

Викладений спосіб аналітичної побудови основних показників ),(0 tP )(0 tP ,  , 

ефективності захисту в разі інтенсивностей (8) в дійсності охоплює значно ширший клас 

функцій  

                           )()(,)()( 0 tbttat ,                                         (10) 

де  ,,,,ba  - дійсні числа, такі, що функції інтенсивностей всюди задовольняють 

умові невід’ємності. 

Якщо обробка спостережуваних відображень атак нелегальних користувачів, 

призводить до емпіричних функцій )(),(0 tt  , то побудова шуканого розв'язку системи (4) 

виконується за формулами (5) - (7), до яких необхідно ще приєднати аналітичні формули 

інтенсивностей і їх перших та других похідних. Для того, щоб уникнути громіздких 
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розрахунків в експрес - аналізі функціонування СЗ припустимо замість функцій )(),(0 tt   

використовувати їх середні значення. 

Висновки. Виконано дослідження моделі неоднорідного за часом марківського 

процесу, що визначається диференціальною лінійною системою шуканих ймовірностей 

станів зі змінними коефіцієнтами. Для спеціального випадку інтенсивностей )(t , )(0 t  на 

вході і виході СЗ у вигляді функцій   )()(,)()( 0  tbttat  розроблено 

прямий метод інтегрування динамічних систем та розрахунку основних показників 

ефективності захисту інформації.  

Запропонований метод і його комп'ютерна реалізація дозволяють домогтися 

результативного рішення задачі, не вдаючись до значно більш трудомістких і громіздких 

операцій, пов'язаних із застосуванням традиційних методів наближеного розв'язання задачі 

Коші на основі степеневого ряду Тейлора. Викладений метод раніше в спеціальній літературі 

не наводився. Разом з тим його перспективність у задачах подібного роду не викликає 

сумнівів. 
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УДК 81′322.2                                                           д.т.н., проф. Замаруєва І.В. (ВІКНУ) 

к.філол.н. Шипнівська О.О. (ІФКНУ) 

 

ПУНКТУАЦІЙНІ ЗНАКИ В АСПЕКТІ ЇХ АВТОМАТИЧНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ 

 
У статті розглядаються основні теоретичні та практичні засади вивчення 

пунктуаційної системи мови в аспекті їх автоматичного опрацювання. Для дослідження 

пунктуації сучасної української мови пропонується лінгвістична база даних. На прикладі 

текстів військової тематики аналізується  поліфункціональність розділових знаків. 

Ключові слова: пунктуація, автоматичне опрацювання пунктуаційних знаків, 

лінгвістична база даних пунктуаційної системи української мови, поліфункціональність 

розділових знаків. 

 
В статье рассматриваются основные теоретические и практические принципы изучения 

пунктуационной системы языка в аспекте их автоматической проработки. Для исследования 

пунктуации современного украинского языка предлагается лингвистическая база данных. На 

примере текстов военной тематики анализируется  полифункциональнисть знаков 

препинаний. 

Ключевые слова: пунктуация, автоматическая проработка пунктуационных знаков, 

лингвистическая база данных пунктуационной системы украинского языка, 

полифункциональнисть знаков препинаний. 

 

Main theoretical and practical bases of analysis of the punctuation according to its automatic 

processing are considered. The linguistic databases of modern Ukrainian punctuation are proposed. 

Functionality of the punctuation in the military texts is described. 

Keywords: punctuation, automatic processing of the punctuation, linguistic databases of modern 

Ukrainian punctuation, functionality of the punctuation. 

 

Обґрунтування дослідження. Автоматичне опрацювання природно-мовних текстів 

може базуватися тільки на об’єктивних даних про предметну галузь та її відображення в 

тексті. У цьому контексті особливе зацікавлення з’являється щодо допоміжних семіотичних 

(невербальних) систем, які беруть участь в процесі мовленнєвої діяльності, зокрема 

пунктуаційної системи. 

Пунктуація як особлива підсистема (пунктуаційні знаки та композиційно-просторові 

прийоми) орієнтована на оформлення речень тексту для оптимізації його сприйняття. Отже, 

очевидною є важливість дослідження цієї лінгвістичної ланки як в теоретичному, так і в 

практичному планах, на що вказують і фундаментальні розвідки й праці, присвячені розгляду 

конкретних прикладних завдань [1,2,5-12,14,16]. 

Залишається актуальною як щодо теорії, так і для практики дослідження пунктуаційної 

системи української мови. Зокрема існує необхідність побудови відповідної інформаційної 

бази, яка б достатньо повно репрезентувала пунктуацію текстів з різними жанрово-

стильовими характеристиками. 

У поданій праці для дослідження пунктуаційної системи української мови пропонуємо 

лінгвістичну базу даних, яка розробляється у рамках проекту зі створення знання-

орієнтованої системи машинного перекладу [4]. На основі отриманих даних аналізуємо 

поліфункціональність розділових знаків в текстах військової тематики.  

Теоретичні та практичні засади аналізу пунктуаційної системи в аспекті їх 

автоматичного опрацювання. Функції розділових знаків визначаються загальним 

призначенням та принципами пунктуаційної системи. За А. Б. Шапіро, “пунктуація є 

засобом, за допомогою якого адресат виражає певні значення й відтінки, які він вкладає у 

свій текст, а адресант, читаючи пунктуаційні знаки в написаному, на їх основі сприймає 

виражені ними значення й відтінки” [15, С. 65] (переклад Ш.О.О.).  
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Загально прийнятими вважаються три принципи пунктуації: граматичний, змістовий та 

інтонаційний [3]. Провідним з огляду на пунктуаційну систему як сукупність правил 

вживання розділових знаків є граматичний принцип, що відображає синтаксичну будову 

мовлення. Проте, зважаючи на призначення пунктуації, головним, що підпорядковує собі 

інші принципи, розглядається змістовий, оскільки зміст виражається певною синтаксичною 

формою, або граматична структура обумовлюється заданим змістом [3, с. 32]. Слушно 

наголошує у цьому контексті Н. С. Валгіна: “якщо врахувати, що синтаксичні одиниці 

мовлення створюються для вираження думок та емоцій, то стане зрозумілим поєднання 

трьох принципів в єдиній пунктуаційній системі” [3, с. 32].      

Розділові знаки в тексті відіграють важливу роль в оформленні синтаксичної структури 

висловлювання. Вони можуть нести різноманітну інформацію: семантичну (про ставлення 

автора до висловлювання, про вживання слова в особливому значенні), граматичну (про межі 

речення, про виділення певних елементів речення), стилістичну.  

Ефективне використання знань про розділові знаки як засобу аналізу тексту (поряд із 

синтаксичними, морфологічними засобами) в системах автоматичного опрацювання вимагає 

спеціальної методики та способу опису “синтаксису” розділових знаків. Існує низка розвідок 

для автоматичного опрацювання розділових знаків російської мови [1,11]. Скажімо, для 

аналізу моделі пунктуації правильно побудованого речення російської мови М. В. Арапов 

запропонував спеціальну граматику графів [1]. Аналізує синонімію та омонімію розділових 

знаків Кобзарева Т. Ю. [8]. 

Формування лінгвістичної база даних для вивчення пунктуаційної системи 

української мови. У поданій праці як методику та спосіб аналізу пунктуаційної системи 

української мови пропонуємо лінгвістичну базу даних. Запропоновану базу розглядаємо як 

підготовчий етап для автоматичного синтаксичного аналізу та вирішення дотичних до нього 

завдань: сегментація речення української мови, побудови списку правил вживання 

пунктуаційних знаків і сполучників, виявлення набору характерних для даної мови 

структурних типів речень (з можливими комбінаціями орфографічно-пунктуаційних 

комплексів) [7]. 

Головне завдання цього лінгвістичного ресурсу полягає в тому, щоб:  

- представити всі можливі послідовності розділових знаків в межах українського 

речення; 

- зіставити з цією послідовністю формальний опис її структури. 

Необхідним для опису пунктуаційної системи та формування лінгвістичної бази є 

базові поняття: поняття сегмента або пунктуаційно-орфографічного комплексу, формально-

синтаксичної моделі. Сегментом, або орфографічно-пунктуаційним комплексом, у межах 

нашого дослідження називаємо лінійний відрізок речення між розділовими знаками або між 

розділовим знаком та сурядними сполучниками, або між сполучниками. Для опису 

структури послідовності розділових знаків у роботі послуговуємось поняттям формально-

синтаксична модель – формальна схема речення, що містить інформацію про розділові знаки 

та сегменти. 

Важливо окреслити зміст поняття елементарного розділового знака, оскільки у лінійній 

послідовності тексту ліва та права частина парних знаків (тире, дужки) роз’єднані, кожен 

елемент займає свою позицію в тексті. Елементарним знаком парних знаків є кожна із частин 

пари, а елементарним знаком одиничних знаків – сам цей знак. 

Услід за В. І. Критською [10, с. 210-211], ми розглядаємо поняття знакової та 

незнакової ситуації. Знаковою називається така позиція між двома сегментами, в якій стоїть 

хоча б один розділовий знак. Незнаковою ситуацією називається тоді, коли між сегментами, 

поєднаними сполучником, немає розділового знака. 

Вважаємо за необхідне до кожного речення бази додати його загальну характеристику. 

Прийнятий опис є трирівневим. На першому рівні речення класифікуємо за: кількістю 

предикативних центрів, наявністю / відсутністю другорядних членів, метою висловлювання, 
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емоційним забарвленням. На другому рівні визначається тип простого та складного речення, 

а на третьому – типи складнопідрядних та складносурядних речень. 

Відповідаючи паузам і певним типам інтонації в усному мовленні, пунктуація значною 

мірою визначає зміст речення та тексту. Для аналізу лінійної структури тексту та функцій 

вжитих розділових знаків важливим є процес сегментації – поділ речення на відрізки [13, с. 

40-78]. 

Властивості пунктуаційної системи відображаються у функціях розділових знаків та в 

їх класифікації. Найчастіше виділяють розділові знаки, що відділяють та виділяють текстові 

одиниці [15, 3,12, с. 29]. За позиційною ознакою розмежовуються знаки кінця та початку 

речення [15]. Функції розділових знаків у розроблюваній нами базі визначаються їх позицією 

в лінійній структурі речення. А тому розмежовуємо: 

- розділові знаки початку сегмента (лівобічні РЗ); 

- розділові знаки кінця сегмента (правобічні РЗ); 

- розділові знаки початку та кінця сегмента (комбіновані знаки); 

Крім того, виділяємо розділові знаки, які виконують функцію поєднання сегментів у 

формально-синтаксичній структурі речення. Наприклад, двокрапка чи тире у лінійній 

структурі простого речення найчастіше поєднують компоненти. У таблиці 3 подано 

застосовані формальні позначення розділових знаків. 

Таблиця 1 

 

№ Ф-я розділового знака Символ 

1 Ліва межа сегмента L 

2 Права межа сегмента R 

3 Кома  С 

4 Тире T 

5 Двокрапка D 

6 Лапки L 

7 Крапка з комою KC 

8 Крапка K 

9 Знак питання P 

10 Знак оклику O 

11 Функція поєднання Z 

 

У синтаксичній структурі речення можна виділити низку сегментів та класів сегментів, 

які можуть різнитися різним ступенем складності. Ми пропонуємо класифікацію, що 

повинна тільки орієнтувати користувача бази. До застосованого в нашій роботі списку 

належать: група однорідних означень, додатків, обставин, відокремлені уточнювальні члени 

речення, просте-головне речення, підрядне речення, дієприслівникові та дієприкметникові 

звороти тощо. 

Під час аналізу кожен сегмент отримує порядковий номер у лінійній послідовності 

формально-синтаксичної структури речення (зліва направо) та приписану йому інформацію 

про сегмент, від якого він залежить.  

Вихідними даними розроблюваної бази стали тексти військової тематики після 

автоматичного графемного, морфологічного та контекстно-синтаксичного аналізів [2,5,6]. 

Так, для автоматичного заповнення полів програми подається розбитий на речення (з 

вказівкою на клас – заголовок, підзаголовок, службове речення, мовне речення тощо) текст, 

речення поділено на сегменти. Маркерами кожного такого сегмента визначаємо пунктуаційні 

знаки: кома, тире, двокрапка, крапка з комою, дужка.  

Отже, поля запропонованої бази заповнені сегментами, що входять до них, та 

розділовими знаками, які і є предметом дослідження. База складається з вихідної та кількох 
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похідних таблиць. Похідні таблиці містять лінгвістичний матеріал відповідно до типів 

речення: прості, складнопідрядні, складносурядні, складні безсполучникові. Вже на цьому 

етапі аналізу до кожного із типів речень застосовуємо окремий підхід щодо сегментації. 

Наприклад, в простому реченні маркерами сегментів при наявності групи однорідних 

елементів є крапка з комою, а кома аналізується лише в межах сегмента – “крапка з комою” / 

“крапка з комою”.  

Дані таблиці щодо сегментів та функції розділових знаків заповнюються вручну. 

Формат та спосіб представлення вихідних даних на прикладі простого речення подано в 

таблиці 2. 

Таблиця 2 

Формат представлення вихідних даних 

Тип речення Розповідне, неокличне, просте ускладнене 

Речення Основні засади державної політики, спрямованої на захист національних 

інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави 

від зовнішніх і внутрішніх загроз, визначаються Законом України “Про 

основи національної безпеки України” від 19 червня 2003 року. 

 

Речення 

поділене на 

сегменти 

Основні 

засади 

державн

ої 

політики 

, спрямов

аної на 

захист 

націонал

ьних 

інтересі

в і 

гарантув

ання в 

Україні 

безпеки 

особи 

, суспільст

ва і 

держави 

від 

зовнішніх 

і 

внутрішні

х загроз 

, визначаютьс

я Законом 

України 

“Про основи 

національної 

безпеки 

України” від 

19 червня 

2003 року 

. 

Формально-

синтаксична 

структура 

речення 1 

1G 1C/

L 

2PС/1G 2C/

Z 

3W/2PС 3C/

R 

1G 4K 

 

У полі 1 подано характеристику речення, у полі 2 – саме речення, у полі 3 представлено 

кожен сегмент речення та розділові знаки, поле 4 містить формально-синтаксичну модель 

речення:  

 

1G 1C/L 2PС/1G 2C/Z 3W/2PС 3C/R 1G/ 4K 

 

Такий запис читаємо так: формально-синтаксична структура речення складається з 

двох сегментів; головний сегмент (1G) розірваний вкладеним сегментом (2PС/1G), до 

вкладеного сегмента входить група однорідних членів (3W/2PС); розділові знаки: перша 

кома є лівою межею сегмента (1C/L), друга кома приєднує однорідні члени (2C/Z), третя 

кома – права межа сегмента та крапка. 

У розроблюваній нами базі даних лінгвістичні одиниці, інформація про них 

представлені у вигляді об’єктів, поєднаних у структуру з багатьма посиланнями. Особливість 

бази полягає у тому, що вона відображає не тільки самі об’єкти, але і їх властивості на 

певному рівні лінгвістичного аналізу. Наприклад, до кожного сегмента речення додається 

інформація про підпорядкований йому сегмент та про сегмент, якому він підпорядкований. 
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Заповнена в такий спосіб таблиця дозволяє будувати необхідну похідну таблицю даних 

щодо будь-якого елементарного розділового знака у межах типу речення, дистрибутивних та 

статистичних характеристик розділового знака, а отже, може представити будь-яку знакову 

ситуацію, яка є у тексті. У разі необхідності можна будувати вихідну таблицю стосовно 

різних знакових ситуацій, наприклад, знакова ситуація з двокрапкою в простому та 

складному безсполучниковому реченні. 

У майбутньому в разі опрацювання достатньо репрезентативної вибірки, стане 

можливим автоматичний аналіз пунктуаційних знаків, що необхідно для аналізу та синтезу 

українських текстів. 

Поліфункціональність розділових знаків. Один із основних аспектів значення 

розділових знаків – це їх функція в реченні. Поділ речення на сегменти – прості-головні, 

підрядні речення, дієприкметникові та дієприслівникові звороти, порівняльні звороти, 

відокремлення певних членів речення (означень, обставин, додатків) здійснюється в будь-

якій моделі автоматичного аналізу тексту природної мови. Важливо, що розділові знаки в 

цьому випадку можуть виконувати дві протилежні функції: пов’язувати слова в межах 

сегмента та виступати межами сегмента. При цьому деякі знаки можуть суміщати в собі 

обидві функції. А тому важливо знати функції розділових знаків та контекстне оточення їх 

реалізації. Саму ж сегментацію можна розглядати як процес визначення значень розділових 

знаків. 

Для ідентифікації значення розділового знака в конкретному тексті необхідно мати 

набір теоретично можливих для нього значень та знати, як вони можуть суміщатися. 

Припускаємо, що розділовий знак має декілька значень, а отже, потенційно є багатозначним. 

Якщо ж розділовий знак у тексті виконує дві функції, то будемо говорити про його 

поліфункціональність. 

Так, кома 1 в реченні може виконувати функцію лівої межі сегмента тоді, коли він 

входить в інший сегмент: Особи [,] які порушують ці норми під час війни або воєнних дій, 

можуть бути визнані воєнними злочинцями. (перша кома). Кома 2 у реченні виступає у 

функції правої межі сегмента. Отримавши наказ, командир разом з начальником штабу 

з’ясовують задачу. Кома 3 – поєднує сегменти речення: Захист Вітчизни [,] незалежності 

та територіальної цілісності України [,] шанування її державних символів є обов’язком 

громадян України.  

Тире 1 і тире 2, як і кома 1 і кома 2, виступає лівою та правою межею будь-якого 

сегмента, виділяючи, наприклад, уточнювальний сегмент: Певні елементи місцевості – 

будівлі, захисні споруди, укриття – можуть зображуватись додатково на графічних 

схемах.; Лише один фактор – фактор часу – відрізняє запобігання конфлікту від засобів 

превентивної дипломатії, врегулювання конфлікту і діяльності по будівництву миру.  

Тире у межах виконує єднальну функцію, об’єднуючи різні частини сегмента. Тире 3 – 

вживається між підметом і присудком: Міжнародна безпека – це стан міжнародних 

відносин, який виключає порушення миру та реальну загрозу розвитку людства. Тире 4 – у 

разі еліптичної конструкції: За сферами – військову, політичну, економічну, екологічну, 

гуманітарну безпеку. За суб’єктами – безпеку суспільства, держави, людини.  (пропущено 

слово – виділяють).  

Двокрапка поєднує елементи одного сегмента, виконуючи єднальну функцію. 

Двокрапка 1 – при переліку, у цьому разі обидва сегменти поєднані гіпонімічними 

зв’язками: Сучасна система міжнародної безпеки ґрунтується на принципах: однакового 

рівня безпеки для всіх країн незалежно від їхньої ролі на світовій арені; міжнародного 

співробітництва та колективності дій у розв’язанні проблем безпеки чи припинення агресії; 

високого ступеня довіри і відкритості у міжнародних стосунках; системного підходу до 

підтримання безпеки.  

Двокрапка є поліфункціональною – виступає як лівою межею, так і правою межею 

сегментів. Двокрапка 2 – між двома сегментами, якщо другий пояснює перший: Виникає 

питання: чи потрібен флот взагалі?. Порівняймо речення: Військові експерти, які 
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сформулювали доктрину інформаційної війни, чітко уявляють собі окремі її грані: це 

штабна війна, електронна війна, психологічні операції і т.д.,– де двокрапка, приєднуює 

компоненти простого-головного речення.  

Крапка з комою – позначає праву межу сегмента, відділяючи поширені однорідні 

члени речення: Важливими напрямками використання фізичної підготовки є: спеціальні 

фізичні тренування з метою підготовки до дій в особливо складних умовах; застосування 

фізичних вправ з метою профілактики несприятливих змін в організмі військовослужбовців, 

які наступають під впливом бойової діяльності (чергування в умовах обмеженої рухливості, 

перебування в траншеях тощо);. 

Поліфункціональним розділовий знак вважаємо тоді, коли його контекстна реалізація 

включає дві або більше функції. У разі ж сегментації лінійної структури, речення може 

отримувати двояку сегментацію: Акустичне і радіолокаційне обладнання корабля включає 

РЛС виявлення повітряних цілей, морських цілей, РЛС виявлення цілей /,/ що летять на 

низький висоті /,/ РЛС керування польотами, навігаційну РЛС і чотири РЛС керування 

вогнем для системи ППО „Каштан”. У цьому реченні третя та четверта коми суміщають в 

собі дві функції: ліва та права межа підрядного речення; приєднують однорідні сегменти. У 

разі сегментації можлива двояка інтерпретація підпорядкування сегментів речення: підрядна 

частина уточнює один із додатків головної частини, або ж стосується всієї головної частини. 

Поліфункціональною є кома у реченнях з кількома рівноправними членами: За роки 

незалежності в Україні створено основні елементи системи забезпечення інформаційної 

безпеки, напрацьовано нормативно-правову базу їх діяльності, визначено основні функції й 

повноваження державних органів в інформаційній сфері. Кома 1 є правою межею сегмента 2 

та приєднує перший та другий сегменти; кома 2 є правою межею сегмента 2, лівою межею 

сегмента 3 і поєднує ці два сегменти. 

Для розділових знаків притаманними є й синонімічні відношення. Наприклад, 

уточнення, виражене однорідними членами, може відділятися і тире, і двокрапкою: Під час 

ядерного вибуху формуються уражаючі фактори ядерного вибуху – ударна хвиля, світлове 

випромінювання, проникаюча радіація, радіоактивне зараження місцевості і 

електромагнітний імпульс.  

У багатьох випадках вживання розділових знаків варто говорити про норму й узус. 

Наприклад, інколи для подання одного й того ж явища – переліку певних явищ, предметів 

тощо – і послуговуються двокрапкою, і ні: Правову основу у сфері національної безпеки 

України становлять Конституція, закони України, міжнародні договори, а також інші 

нормативно-правові акти. – Порівняймо: До них належать: Верховна Рада України як орган 

законодавчого регулювання відносин національної безпеки; Президент України як глава 

держави, гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, 

дотримання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина та Верховний 

Головнокомандувач Збройних Сил України… 

Висновки. Запропонована на основі текстів військової тематики база даних розділових 

знаків є початковим етапом створення дослідницького середовища вивчення пунктуаційної 

системи української мови. Отримані результати можна використовувати при розробці систем 

автоматичного аналізу текстів природної мови (автоматичний синтаксичний аналіз, 

інформаційний пошук, в системах автоматичного контролю пунктуації) та при вирішенні 

проблем лінгвістики тексту, стилістики, культури мовлення. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО МОБІЛЬНОГО РОБОТА В СЕРЕДОВИЩІ З 

ПЕРЕШКОДАМИ 

 
У роботі запропоновано метод побудови траєкторії руху мобільного робота в середовищі з 

перешкодами, що базується на поєднанні локальних і глобальних методів. Мобільний робот і 

перешкоди представляються у вигляді ієрархічної системи областей простої форми. Корекція 

траєкторії здійснюється за допомогою експертних систем, що будуються на основі інформації 

закладеної в базі знань. 

Ключові слова: мобільний робот, експертні системи, корекція траєкторії. 

 

В работе предложен метод построения траектории движения мобильного робота в среде 

с препятствиями, основанный на сочетании локальных и глобальных методов. Мобильный 

робот и препятствия представляются в виде иерархической системы областей простой 

формы. Коррекция траектории осуществляется с помощью экспертных систем, строящихся 

на основе информации заложенной в базе знаний. 

Ключевые слова: мобильный робот, экспертные системы, коррекция траектории. 

 

The authors propose a method of constructing the trajectory of a mobile robot in an environment 

with obstacles based on a combination of local and global methods. Mobile robot and obstacles are 

represented as a hierarchical system of simple shape regions. Trajectory correction carried out by means 

of expert systems built on the basis of information embedded in the knowledge base. 

Keywords: mobile robot, trajectory correction, hierarchical structure, expert system, environment 

with obstacles 

 

Вступ. У даний час у світі інтенсивно розширюються галузі дослідження і 

використання мобільних роботів. Роботи є важливими компонентами автоматизованих 

гнучких виробничих систем, які дозволяють збільшити продуктивність праці, також вони 

широко використовуються в військовій діяльності для розмінування різних об’єктів, 

побудови карти місцевості і т.д.  

Для успішного виконання широкого кола завдань роботи повинні володіти як 

мобільністю, так і здатністю інтерпретувати, планувати і автоматично виконувати отримане 

завдання, використовуючи свою обчислювальну систему та систему керування. Особливістю 

мобільних роботів є можливість досягнення заданої мети в невизначеному зовнішньому 

середовищі, уникаючи зіткнень зі стаціонарними перешкодами і рухомими об'єктами.  

Аналіз літературних джерел. Існує велика кількість алгоритмів і методів побудови 

траєкторій руху мобільних роботів[1], [2]. Проте до цих пір немає єдиного універсального 

підходу щодо побудови траєкторій руху робота в середовищі з перешкодами.  

Виділяють три основні групи методів планування шляху (траєкторії як геометричної 

кривої): 1) методи потенційних функцій; 2) методи, в основі яких лежить теорія графів; 3) 

методи ймовірнісної дорожньої карти. 

У методах потенційних функцій побудова шляху робота в задану точку середовища 

здійснюється за рахунок діючих на нього потенційних сил двох типів: сили тяжіння до мети і 

сил відштовхування від перешкод. Для створення поля цих сил штучно формуються 

потенціали. Головним недоліком методу потенційних функцій є його громіздкість в разі 

багатовимірних просторів, складність обчислення потенційної функції та наявність кількох 

локальних екстремумів, що може привести до тупикових ситуацій. 

Більш гнучкими логічними можливостями при обході відомих перешкод, теоретично 

будь-якої складності, володіють клітинно-графові методи, що описують робочу зону у 

вигляді клітинок і відповідних їм графів. Далі шукається оптимальний шлях на графі [3], що 

у випадку великої розмірності може бути складним в обчисленні завданням. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
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Сучасний популярний метод імовірнісної дорожньої карти [4], [5] показав свою 

ефективність і переваги в порівнянні з розглянутими вище класичними методами. Суть 

методу полягає у тому, що на стадії планування будується дорожня карта за допомогою 

повторюваного алгоритму побудови випадкових конфігурацій, в якості вузлів дорожньої 

карти вибираються вільні конфігурації, що не перетинаються з перешкодами. Потім за 

допомогою простого і швидкого алгоритму, що лежать в основі процедури планування 

шляху знаходяться траєкторії, що з'єднують вибрані вузли. Таким чином, формується граф, в 

якому конфігурації є вузлами графа, а дугами є шляхи, що обчислюються за допомогою 

локального алгоритму планування. Кінцевий шлях отримується за допомогою доповнення 

траєкторії початковою та цільовою точкою у вузли графа. 

Загальним недоліком існуючих глобальних та локальних підходів є протиріччя між 

отриманням розв’язку поставленої задачі та швидкодією. 

Постановка задачі. Розробити новий метод побудови траєкторії руху мобільного робота 

в середовищі з перешкодами. 

Розв’язання задачі. У статті пропонується підхід, що полягає в поєднанні локальних і 

глобальних методів і базується на таких принципах:  

1) канонічна процедура побудови оптимальної за часом траєкторії в робочому просторі 

узагальнених координат;  

2) опис перешкод у вигляді ієрархічної системи областей простої форми і визначення 

перетину робота з перешкодами у процесі руху;  

3) визначення бази відомих «правильних» траєкторій, тобто траєкторій, що не 

перетинаються перешкодами, що були побудовані системою раніше при фіксованій множині 

перешкод;  

4) метод вибору проміжної точки в разі перетину канонічної траєкторії з перешкодою і 

відсутності траєкторії в таблиці «правильних» траєкторій;  

5) експертна система, що використовується на стадії прийняття рішення у разі 

наявності зіткнень. 

Спочатку будується субоптимальна за часом, з урахуванням динамічних обмежень, 

програмна траєкторія у конфігураційному робочому просторі узагальнених координат nР , 

де n  – число координат. Використовується процедура, що базується на параметризації 

траєкторії довжини дуги в рімановому просторі. Дві точки n
T Ррр ,0  з'єднуються прямою 

в евклідовій метриці 
nР , звідки отримуються аналітичні вирази для координат як функцій 

параметра довжини дуги 
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Розбиваючи траєкторію на деяке число вузлів отримаємо множину вузлових точок. В 

якості критерію оптимальності геометричній кривої (без урахування параметризації за 

часом) вибирається мінімум довжини траєкторій в рімановому просторі nР  узагальнених 

координат ds
ds

dр
J

Ts

s

2

0

min  







 . 

Перешкоди і робот представляються як геометричні тіла у вигляді пірамідальної 

структури сукупності вкладених один в одного простих тіл різного рівня [5]. Так, області на 

1-му рівні містять всі перешкоди і робот. Області 2-го рівня містяться в областях 1-го рівня і 

мають менші розміри - вони деталізують області 1-го рівня і т.д. Якщо відсутні перетини з 

будь-якою областю i-го рівня, то подальше розбиття цієї області i-го рівня не проводиться.  

Опишемо перешкоду у вигляді областей W
m

i niRWG ,1, 


 в робочому середовищі 

W  евклідового простору 3,2, mRm  (для плоскої або просторової задачі відповідно). 
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Аналогічно опишемо робот R
m

ii niRWpGG ,1,)(  , виділивши в його конструкції 

окремі елементи iG  (наприклад, підставу мобільного робота чи ланки маніпулятора). Тоді 

заборонена зона сукупності перешкод має вигляд m

ni
i RWGG

W







,1

, а робот 

m

ni
i RWpGpGG

R




)()(
,1

 . 

Для кожної області встановимо систему координат Wiiii nizyxO ,1, 


 або 

Riiii nizyxO ,1,  . 

Кожній області )( ii GG


 ставиться у відповідність її еталон )
~

(
~

ii GG


, з якого вона 

утворюється шляхом руху евклідового простору, що переводить базову систему координат 

mR  – 0000 zyxO  в систему координат області  

mm RRe : , ii GGe )
~

( , )( mREe . 

Розв’язання задачі полягає у побудові програмної траєкторії руху nn
prog PPsp 


)( , 

 Tsss ,0  із початкової точки nPp 0  в кінцеву n
T Pp   в просторі узагальнених 

координат nP , де nP


 – область в просторі nР  з урахуванням обмежень на узагальнені 

координати, s  – параметр оптимізації, наприклад час чи довжина дуги. 

Умову відсутності перетину траєкторії з перешкодою можна представити у вигляді 

  Ri nipGG ,1,)( 


. 

Як зазначалось раніше, метод побудови траєкторії базується на представленні областей, 

що задають перешкоди і робот, Rii niGG ,1,, 


 у вигляді ієрархічної системи вкладених один 

в одного елементарних областей (паралелепіпед, призма, піраміда, циліндр, куля, еліпсоїд і 

т.д.). 

Опишемо розбиття областей на ієрархічні системи елементарних областей, що є 

покриттями та вкладеннями областей.  

Далі 
1

1

11
1

0 ,
I

i
ii SSSSS



  11 ,1 Ii   – області 1-го рівня, що містяться в 0S ; 


2

2

211121
1

,0,, ,
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i
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  11 ,1 Ii  , 22 ,1 Ii   – області 2-го рівня, що містяться в 
0,1i

S ; 


k

k

kkkkk

I

i
iiiiiiiiiiiii SSSS
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,,...,,0,,...,,,...,,,...,, ,

12112112121



 11 ,1 Ii  , 22 ,1 Ii  ,…, 11 ,1   kk Ii  

– області k -го рівня, що містяться в 
121 ,...,, kiiiS . Тут індекс «0» означає всі області 

наступного рівня, що містяться в проіндексованій до цього рівня області, тобто означають 

відсутність подальшого розбиття. Крім того, введемо індексацію, при якій кожна область має 

k  індексів, доповнюючи відсутні індекси нулями, а саме 

jjj iiiiiiiii SSS ,...,,0,,...,,0...0,,...,, 212121
 , та jjiii IijifS

k
 :,0,...,, 21

. 

Таким чином, отримуємо представлення для перешкод  

kkkk
iiiiiiiiiiiiiii SSSGSSS ,...,,,...,,,...,,,...,, 2112111112121

......





 і аналогічні 

представлення для робота та еталонів. 

На основі результатів побудови траєкторій і визначення перетинів в структуру S  

заносяться отримані дані. Результатом роботи алгоритму формування графа безпечних 
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траєкторій є симетрична матриця безпечних траєкторій M  розмірності nn , де n  – 

кількість вершин графа, тобто безпечних конфігурацій маніпулятора. Матриця M  будується 

на основі пробних траєкторій, що задаються оператором у вигляді початкових 0p  і кінцевих 

Tp  конфігурацій, тому вершинами графа є вільні конфігурації (тобто ті, що не перетинають 

перешкоди) пробних траєкторій. Вони відповідають діагональним елементам матриці M  та 

рівні 1. Тобто елементи матриці  ijmM   визначаються наступним чином: 






 існує не  в  з перетинів безшлях   якщо0,

       в  з перетинів безшлях  існує  якщо,1

ji

ji
ij pp

pp
m  

Безпечні траєкторії, що відповідають усім 1ijm , зберігаються в масиві MP , тобто 

траєкторія з вершини i  у вершину j , якщо 1ijm , зберігається в комірці ),...,( jiij ppMP  , 

де ),...,,( 21 ni pppp   і ),...,,( 21 nj pppp  , n  – число узагальнених координат робота. 

У разі перетину побудованої траєкторії з перешкодами на підставі закладеної в базі 

даних (БД) і базі знань (БЗ) інформації обирається проміжна цільова точка lTp , , Ll ,1 , і 

повторюється процедура побудови двох траєкторій: в цю точку та з цієї точки. Експертна 

система визначає стратегію вибору проміжних точок, їх поєднання у ланцюг, що дає 

необхідну програмну траєкторію, запам'ятовування і впорядкування траєкторій в умовах 

різних типів перешкод у БД і БЗ.  

Дані в БЗ і БД організовані у вигляді таблиці, яка містить пари точок ( Tpp ,0 ) в 

просторі узагальнених координат і ланцюжок проміжних точок, що задають «правильну 

траєкторію» та починається в точці 0p  і закінчується в точці Tp . Для заданої початкової та 

кінцевої конфігурації шукається пара ( endbeg pp , ) точок з цієї таблиці, що є найближчими до 

заданих конфігурацій та віддалених в просторі узагальнених координат на відстань не 

більше ніж . Потім перевіряється, чи існують шляхи без перетину з 0p  в begp  та з endp  в 

Tp . Якщо такі шляхи існують, то здійснюється пошук найкоротшого шляху на графі 

безпечних траєкторій методом Дейкстра [6] з вершини begp  у вершину endp . Якщо такий 

шлях знайдено, то шукану траєкторію без перетинів можна записати у вигляді: 

 Tendbegtraject ppppP ,...,,...,,...,0 . 

У разі відсутності «правильної» траєкторії в БД використовується метод побудови 

проміжної точки. Для заданої траєкторії положення робота в робочому середовищі 

 
T

m sssRWsq ,,)( 0  завдання обходу перешкод полягає в побудові безперервній 

траєкторії ))(()( sqPsp  . Для мобільного робота з узагальненими координатами ),,( zyx  

множина 3)( RqP   є розшаруванням над траєкторією робота 2))(),(( Rsysx  . 

Якщо необхідно провести локальну корекцію траєкторії руху мобільного робота, то 

можуть бути використані різні методи, що базуються на методах пошуку екстремуму, таких 

як випадковий пошук, градієнтні методи, нейронні мережі і т.д. Найпростішим з них є метод 

пошуку проміжної точки. Він полягає у тому, що беруться найвіддаленіші від початку і кінця 

канонічної траєкторії точки  n
locbeglocbeglocbeglocbeg pppp

,
2

,
1

,, ,...,, ,  

  nn
locendlocendlocendlocend Ppppp 

,
2

,
1

,, ,...,, , та середина відрізка між цими точками. 

Перемножуємо подвоєну відстань d  між точками locbegp ,  і locendp ,  та випадкове число для 

кожної приєднаної (узагальненої) координати робота, що обчислюється за допомогою 

генератора випадкових чисел. Додаємо його до початкової точки locbegp , . Перевіряємо чи 
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попала ця нова точка  n
locnewlocnewlocnewlocnew pppp

,
2

,
1

,, ,...,,  у вільну зону. Якщо так, то 

будуємо канонічну траєкторію в неї з початкової точки. Перевіряємо відсутність перетинів 

цієї нової підтраєкторії. Якщо траєкторія вільна, то додаємо точку locnewp ,  в таблицю, 

замінюючи початкову точку locbegp ,  на нову locnewp , . Будуємо траєкторію з точки locnewp ,  

в locendp , . Так відбувається доти, поки не знайдемо нову вільну точку, якщо ж це довго не 

вдається зробити, то збільшуємо параметр відстані d  і т.д. 

Як на стадії використання таблиці «правильних» траєкторій, так і при побудові нової 

проміжної точки використовується експертна система. Експертна система може 

застосовуватись також і при формуванні множини перешкод. Вона по суті, являє собою 

алгоритм змінної структури, тобто при кожній конкретній реалізації структура алгоритму 

визначається конкретними правилами з БЗ, що ініційовані людиною-оператором або 

диспетчером системи. Оскільки елементи БЗ експертної системи можуть заноситися в БЗ та 

видалятися з неї, то і кроки алгоритму, що відповідають цим елементам, можуть 

змінюватися. Алгоритм змінюється не шляхом його перепрограмування, а за рахунок зміни 

даних.  

Експертна система складається з ПРАВИЛ, що мають таку просту математичну 

структуру: Умова => Наслідок, що еквівалентна оператору: ЯКЩО (...) ТО (...). Як умова, так 

і наслідок можуть представлятись логічною (булевою) формулою обчислення 

висловлювання або обчислення предикатів. У ході прийняття рішення проміжні точки 

можуть автоматично об’єднуватись в нові правила.  

Умова представляє собою формулювання деякої задачі з розглядуваної предметної 

області (у даному випадку з області знань «побудови траєкторії»). Задача складається з 

формулювання того, що треба зробити і її параметрів. Наслідок же є вказівкою на метод, 

алгоритм, программу і навіть програмний модуль. ПРАВИЛА організовані в деревовидну 

структуру графа і вказують на послідовний процес вирішення завдання. 

Важливим елементом експертної системи є параметри її елементів, тобто параметри 

умов і параметри наслідків. Як самі правила, так і їх параметри більш мобільні від жорстко 

запрограмованих алгоритмів. Експертна система може обробляти правила з БЗ (її елементи) 

згідно з правилами обчислення висловлювань або предикатів з математичної логіки та 

отримувати правильний необхідний результат, що явно не сформульований в алгоритмі. Так, 

прикладом формалізованого представлення може бути таке правило: (В таблиці 

«правильних» траєкторій існує траєкторія з початком 0
~p  та кінцем Tp

~ , що близькі до 0p  та 

Tp ) => (Обрати траєкторію  sppppp TT ;,~,~, 00 ), де s  – параметр довжини дуги в nР . 

Можуть бути і більш складні правила. Для кожного нового правила, що заноситься в 

базу знань, проводиться перевірка несуперечності його з вже існуючими в БЗ правилами, що 

забезпечує несуперечність правил в БЗ. 

Висновок. В даній статті було розглянуто існуючі методи та виявлено їх недоліки. Це 

стало передумовою для розроблення нового методу побудови траєкторії руху мобільного 

робота в середовищі з перешкодами. Запропонований метод базується на канонічній 

процедурі побудови субоптимальної траєкторії мобільного робота в робочому просторі, 

локальній корекції траєкторії та використанні бази знань, в якій зберігається інформацію про 

вільні траєкторії. Метод базується на поєднанні локальних і глобальних методів.  

Перешкоди, що виникають на шляху руху мобільного робота і сам мобільний робот 

представляються у вигляді пірамідальної структури сукупності вкладених один в одного 

простих тіл різного рівня. 

Запропонований метод дає можливість проводити локальну корекцію траєкторії, що 

здійснюється за допомогою експертних систем. Експертна система застосовується також на 

етапі використання таблиці «правильних» траєкторій та при побудові нової проміжної 

траєкторії. 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ АДАПТИВНАЯ СКВОЗНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ МЕХАНООБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ШТАМПОВ ХОЛОДНОЙ 

ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ 
 

Розглядається можливість скорочення часу проектування і трудових витрат 

виготовлення деталей штампів в результаті вживання інтегрованої адаптивної крізної 

комп'ютерної технології підготовки виробництва і механічної обробки деталей штампів з 

адаптацією до виробничих умов, що змінюються. 

Ключові слова: адаптація, крізна комп'ютерна технологія, штамп. 

 
Рассматривается возможность сокращения времени проектирования и трудовых затрат 

изготовления деталей штампов  в результате применение интегрированной адаптивной 

сквозной компьютерной технологии подготовки производства и механической обработки 

деталей штампов с адаптацией к изменяющимся производственным условиям. 

Ключевые слова: адаптация, сквозная компьютерная технология, штамп. 

 

Possibility of reduction of time of planning and labour expenses of making of details of stamps is 

examined as a result application of computer-integrated adaptive through computer technology of 

preproduction and tooling of details of stamps with adaptation to the changing productive terms. 

Keywords: adaptation, through computer technology, stamp. 

 

Введение и постановка проблемы В современном производственном процессе 

холодная листовая штамповка (ХЛШ) является одним из наиболее распространённых 

методов, который позволяет: 

1. Изготавливать самые разнообразные по форме детали в короткие сроки с 

минимальными затратами. 

2. Обеспечивать удельный вес штампуемых деталей для основных отраслей 

промышленности  до 60% до 85%.  

3. Обеспечивать применение холодной листовой штамповки кроме серийного, а также в 

мелкосерийном и единичном производствах.  

В тоже время при единичном (индивидуальном) или мелкосерийном производстве 

вопросы стоимости и экономичности занимают основное место в рыночных отношениях. От 

серийности и количества выпускаемой продукции значительно зависят и вышеуказанные 

показатели. 

В связи с этим возникла необходимость в технически гибких механизмах и системах 

управления, позволяющих повысить производительность при мелкосерийном производстве, 

для которых традиционные методы автоматизации непригодны. 

Анализ последних исследований и публикаций. Тенденция роста рынка к 

мелкосерийному (единичному) производству изделий заставила многих производителей 

обращаться к более гибким методам обработки, позволяющим чаще перестраивать 

производство, затрачивая на это минимум времени и трудозатрат.  

Рассмотренные последние публикации и в них исследования носят демонстрационный 

характер[1] с относительным приближением к реальному проектированию и изготовлению 

штампов ХЛШ. 

Цель работы. Сокращение времени проектирования и трудовых затрат изготовления  

деталей штампов ХЛШ.  

Методика исследования. Учитывая изложенное разработана и исследована модель 

интегрированной  сквозной адаптивной компьютерной технологии управления подготовкой 

производства (МИСАКТУПП ) и изготовления деталей штампов[3,5]  представлена на рис.1. 

Методика исследования апробирована в процессе опытно- промышленного внедрения. 

Основные результаты исследования. МИСАКТУПП работает следующим образом. 

На вход подаётся чертёж штампуемой детали заказчика. Чертёж заказчика кодируется по 
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инструкции и передаётся в интегрированную систему автоматизированного проектирования 

штампов. Интегрированная система состоит из: 

системы «Вход»: контроль исходного задания с визуальной проверкой на Плоттере 

(выход I); системы «Раскрой»: чертежи раскроя (уклада) контуров деталей заказчика и 

сведения технологического характера; системы «Конструктор»: информация о 

спроектированных деталях штампа (чертежи); система «Технолог»: информация   
 

 
 
Рис. 1. Модель интегрированной сквозной компьютерной технологии управления 

подготовкой производства и изготовления деталей штампов с блоком адаптации  

 
для автоматизированной разработки управляющих программ (УП) для станков с ЧПУ, 

(технологические карты); система «Сапфир» для разработки УП. 

Производственный блок по изготовлению штамп- полуфабрикатов: блоков и пакетов и 

доработки пакетов (формообразующего инструмента и сопрягаемых деталей)  по детали 

заказчика (Выход II).  

В производственных условиях возникают непредвиденные «изменения 

производственных условий» по: материалу, конфигурации детали заказчика, размерам 

детали и т.п. Без учёта этих «изменений» система работает не гибко. Для учёта этих 

производственных изменений в МИСКТУПП разработан «Блок адаптации» (рис .2), который 

функционирует следующим образом. При работе МИСКТУПП без изменений, информация 

(х) о детали заказчика  поступает на «Вход»- «Блока адаптации» и передаётся в основной  

блок №1 и далее в блок №1.1- управления, который управляет рабочими блоками: 1.2.1- блок 

таблиц кодированных сведений(ТКС), 12.2- блок раскроя  (БР) штампуемой детали в полосе, 

1.2.3- блок конструирования (БК) деталей штампа, 1.2.4- блок технологии (БТ) на 

спроектированные детали штампа, 1.2.5- блок разработки управляющих программ (УП) для 

станков с ЧПУ, 1.2.6- блок изготовления деталей (БИД) штампа. 
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В том случае, когда возникают производственные условия, отличные (блок №4- 

(БИПУ) блок изменений производственных условий) от тех на которые настроена «сквозная 

компьютерная технология…», срабатывает блок №2- блок адаптации с учителем. 

 
 

Рис. 2. Адаптивная модель управления подготовкой производства и изготовления 

деталей штампов 

 

Блок №2- адаптации с учителем, состоящий из: блока 2.1.1 - «Сравнения, 

распознавания и оценивания», блока 2.1.2- «Нормативно – справочной информации», блока 

2.1.3 – «Программного поля восприятия» блок 2.1.4 - «Алгоритмов адаптации», блок 2.1.5 – 

«Знаний». Блок №2- адаптации с учителем при помощи блоков: распознавания образов, 

нормативно- справочной информации, блока знаний- десятилетиями накопленного опыта 

принимает решение и передаёт свою информацию пользователю, который принимает 

окончательное решение и передаёт его (вектором d) в блок №1- управления. Блок №3- блок 

обработки информации (БОИ) и блок №5- блок ПЭВМ являются вспомогательными. 

При синтезе оптимальной структуры системы управления производством наиболее 

эффективным является применение теоретико-множественного подхода[2]. Данный подход 

обеспечивает возможность наиболее полно наделять полученные конструкции конкретными 

математическими структурами и предельно обобщенно подойти к проблеме описания 

сложных систем, к которым относятся системы управления производством. Иерархическая  -

 уровневая система вектора управления в МИСКТУПП , представляет собой совокупность 

векторов [4]: 

  ,,Z,X,U ,                                                       (1) 

где  – X множество состояний системы, которая является декартовым произведением 

множеств входа: 

  



n

i

iXX
1

.                                                           (2)  
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Множество Z управлений внешних воздействий, промежуточных  воздействий ώ  и 

множество выходных воздействий   Ω  являются множествами отображений: 

 

                                                                                                         . 
Любой из векторов состоит из N-го количества составляющих, например, S= (s1, s2, …, 

sn) и т.д.  

Причем: 
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, так что            nn xzxzxzxz ,,, 2211  ,           (3) 

))(),...,2(2),1(1()( xnnxхх   

для всех,   Xxxxx n  ,,, 21  ,  где iii XXZz  :1 , iiii XX  : . 

Будем полагать, что множества iZ  и i  содержат элемент   такой, что   xx  , 

для всех iXx  и для ni ,,2,1  .  XPX : ,  ZPX : , 

где  P  - совокупность всех непустых подмножеств, множества m ,   и   являются 

диагональными произведениями 
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Так что для каждого  nxxxx ,,, 21      
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где  xi  определяются значениями многозадачных отображений 

 ikki XPX  : ,  nk ,,2,1   

как первое непустое множество в последовательности 

11 ... AAA nn   , 

 kki

m

k

m xA 
1

 ,  nm ,,2,1  . 

Аналогично  xi  – первое непустое пересечение.  

Таким образом, иерархическую систему (1) можно рассматривать как систему, 

состоящую из n-уровней (i=1, 2, …,n) 
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С учётом приведенных составляющих управляющий вектор U примет вид:  

( , )U F A X  или   ( , , , , )A Z D   ,                                   (6) 

где - А  адаптивная управляющая процесса   

( , , , , , )U F X Z D   .                                   (7) 

Это позволяет в основном адаптироваться к изменяющимся  производственным 

условиям. И «сквозная компьютерная технология…», в большинстве случаев, работает без 

отказно. В противном случаи задание снимается для доработки в стационарных условиях. 

Выводы. Рассмотренная концепция интеллектуальной интегрированной адаптивной 

системы подготовки производства и гибкое производство наиболее выгодно в 

z Z   : ,Z X X :X X 
1

n
Z Z

i
i


 1

n
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i
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индивидуальном, мелкосерийном и серийном производстве, которое охватывает сейчас до 85 

% и более всего производства машино- и приборостроения. Представленная в статье 

адаптивная модель и алгоритмы автоматизированного синтеза структуры и управления 

гибкими производственными системами обеспечивают снижение временных, трудовых и 

стоимостных затрат. 
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Сілко О.В. (ВІТІ НТУ „КПІ”) 

 

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ 

 
У статті розглянуті підходи для вирішення задач удосконалення начального процесу на 

основі застосування автоматизованих систем навчання та створення науково обґрунтованих 

засобів контролю якості вищої освіти, запропоновані основні принципи побудови сучасних 

навчальних систем направлених на трьохступеневу систему підготовки кадрів вищої 

кваліфікації. 

Ключові слова:автоматизовані системи навчання, гіпертекстові системи навчання, 

мультиагентні системи, комунікаційні технології, соціальні сервіси. 

 

В статье рассмотрены подходы для решения задач усовершенствования учебного процесса 

на основе применения автоматизированных систем обучения и создание научно обоснованных 

средств контроля качества высшего образования, предложены основные принципы построения 

современных обучающихся систем направленных на трехступенчатую систему подготовки 

кадров высшей квалификации.  

Ключевые слова: автоматизированные системы обучения, гипертекстовые системы 

обучения, мультиагентные системы, коммуникационные технологии, социальные сервисы. 

 

The article deals with the approaches for the problem solving of the academic activity improvement 

based on the usage of automated training systems and the creation of scientifically based means of the 

higher education quality control, basic principles of modern educational systems creation aimed at the 

three-stage system of training of highly qualified personnel were proposed. 

Keywords: automated training systems, hypertext training systems, multiagent systems, 

communication technologies, social services. 

 

Вступ. За останні десятиліття спостерігається істотне збільшення обсягів і складності 

навчальних матеріалів, досліджуваних у середній і вищій школах. При цьому в багатьох 

навчальних закладах спостерігається недолік висококваліфікованих викладацьких кадрів. 

Великі труднощі часто виникають при оперативній підготовці, виготовленні і 

розповсюдженні навчальних матеріалів (підручників, навчальних, посібників, методичних 

розробок тощо). Зазначені фактори негативно позначаються на якості підготовки тих, хто 

навчається. У зв'язку з цим велику увагу приділяють застосуванню прогресивних методик 

навчання 

Динаміка сучасного життя і безперервна модернізація системи освіти призводять до 

необхідності використання ефективних систем навчання, що дозволяють здійснювати 

навчання в індивідуальному режимі, незалежно від місця і часу. В основі створення будь-

якої автоматизованої системи навчання лежить принцип розподіленості, що полягає в 

розподілі навчального матеріалу за видами уявлень, за типами носіїв, за формами навчальної 

діяльності. Спеціалізовані автоматизовані системи навчання, створювані при активному 

використанні комп'ютерних засобів та телекомунікацій, сприяють підвищенню ефективності 

навчального процесу.  

Програми, призначені для передачі знань і умінь, одержали назву „Автоматизовані 

системи навчання” (АСН). Інтерес до розробки АСН спостерігається з кінця 50-х – початку 

60-х років. Розвиток навчальних систем у даний час іде в напрямку надання їм можливості 

адаптації до цілей і умов навчання. Як необхідна умова – можливість вільного доступу усіх 

зацікавлених осіб до новітніх педагогічних технологій навчання європейського стандарту, у 

тому числі використання інноваційних технологій, мультимедійних засобів навчання, 

корпоративних навчальних лабораторій – тобто середовища, де ПЕОМ використовується для 

викладання і навчання. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існуюча в Україні система освіти не 

задовольняє потреб, які постають перед нею в умовах розбудови української державності, 

культурного та духовного відродження українського народу. Такий стан виявляється 

передусім у невідповідності знань запитам особистості, суспільним потребам та світовим 

стандартам; у знеціненні соціального престижу освіченості та інтелектуальної діяльності; у 

спотворенні цілей та функцій освіти; одержавленні та бюрократизації всіх ланок освітньої 

системи: залишковому принципі фінансування [1]. 

Починаючи з 1988, європейське освітнє співтовариство активно консолідується задля 

реалізації освітньої концепції Болонського процесу: формування на перспективу 

загальноєвропейської системі вищої освіти, названою зоною європейської вищої освіти , яка 

грутнується на спільності фундаментальних принципів її фунціювання. Це потребує 

впровадження трьохступеневої системи підготовки кадрів вищої кваліфікації за схемою 

бакалавр – спеціаліст – магістр, впровадження інноваційних технологій навчання (ІТН), 

надання можливості талановитій молоді здобути елітарну освіту. 

Аналіз сучасних досліджень свідчить, що проблемі застосування автоматизованих 

систем навчання у навчально-виховній діяльності приділяється значна увага вченими 

такими, як: Гуревич Р.O., Биков В.П., Захарова І.В., Сисоєва М.Ф., Полат, В.І., Кухаренко 

В.І. та іншими. У розв’язанні поставлених перед вищою школою завдань багато що буде 

визначатися особистістю викладача, його професійною і науково-методичною підготовкою, 

загальною культурою. Роль викладача в умовах реалізації нової освітянської політики 

суттєво зростає, до нього висуваються більш високі, ніж раніше, вимоги. 

Це обумовлено не тільки потребами оновлення вищої школи, але і сучасними 

трактовками процесу навчання, згідно яких студент – не пасивний учасник цього процесу, а 

його активний суб’єкт, який дієво приймає участь в рішенні різних дидактичних завдань. 

Новий підхід вимагає перегляду звичної стратегії навчання і використання методів, які 

дозволяють навчити студентів оволодіти знаннями, самостійно здобувати і оновлювати їх. 

Навчальний процес повинен бути підпорядкований розвитку навичок технічної творчості, 

системного аналізу техніко-економічних проблем, уміння знаходити ефективні інженерні 

рішення на основі його гуманізації. 

Із наведених вище характеристик чітко простежуються національні особливості 

ступеневої, кваліфікаційної, а отже і організаційної підготовки, яка спричиняє певні 

труднощі при переході громадян з країни в країну як для отримання і продовження освіти, 

так і при визнанні кваліфікації для отримання робочих місць. 

Професія викладача має важливе суспільне значення. Особливо це суттєво для 

технічної вищої школи, адже таких спеціалістів ніде не готують. Переважна більшість 

викладачів технічних навчальних закладів – це їхні ж випускники, які практично не знають 

педагогіки, психології, не володіють методами навчання і виховання. Немає цих знань і у 

спеціалістів ,що прийшли із державних підприємств, яких запрошують до ВНЗ на 

педагогічну роботу. Початкуючий викладач береться навчати студентів, майже не маючи 

уяви про те, як побудувати заняття, оволодіти аудиторією, розвинути пізнавальну активність 

студентів, організувати їх самостійну роботу, привити їм необхідні навички і уміння. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Протягом майже ста років психологи 

значну частину своїх наукових зусиль витрачали на те, щоб зрозуміти процес навчання. При 

цьому досліджувалися, головним чином, фактори, що впливають на швидкість засвоєння і 

втрату отриманих знань. У результаті цих зусиль був установлений ряд надійних принципів, 

що можуть бути використані для побудови схем навчання. Ці схеми навчання мають пряме 

відношення до розробки автоматизованих навчальних систем. Розглянемо коротко кожний з 

цих принципів. 

1. Навчання йде швидше і засвоюється глибше, якщо студент виявляє активний інтерес 

до досліджуваного предмета. 

2. Навчання буде більш ефективним, якщо форми набування знань і навичок такі, що 

можуть бути перенесені в умови "реального життя", для чого вони і призначені. Звичайно це 
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означає, що студенту важливіше навчитися знаходити правильні відповіді на питання, чим 

просто дізнаватися їх. 

3. Навчання йде швидше, якщо особа, що навчається "дізнається результат" кожної 

своєї відповіді негайно. Якщо відповідь правильна, студент повинен негайно одержати 

підтвердження цього, якщо неправильна - він настільки ж швидко повинен дізнатися про це. 

Навіть незначна затримка різко гальмує навчання.  

4. Навчання йде швидше, якщо програма по предмету побудована за принципом 

послідовного ускладнення матеріалу. Заняття варто починати з найпростіших завдань, для 

виконання яких учень уже володіє необхідними навичками і знаннями. Постійно рівень 

складності матеріалу підвищується. Це продовжується доти, поки не буде досягнутий 

бажаний ступінь досвідченості й уміння. 

5. Знання результатів своєї роботи стимулюють виконання чергового завдання. 

Труднощі, які необхідно переборювати, повинні виникати послідовно одна за другою, а 

успішне їхнє подолання розвиває високий рівень активності. 

Оскільки навчання саме по собі індивідуально, процес навчання варто організувати так, 

щоб кожен студент мав можливість проходити програму відповідно своїм індивідуальним 

особливостям. З ряду причин одні засвоюють матеріал швидше інших, тому навчання тих і 

інших в одній групі дещо ускладнюється. 

Розв’язання багатьох з цих проблем можливо тільки з використанням навчальних 

програм. Далеко не всі з тих, хто працює в області створення таких програм, мають намір 

створити засіб, призначений для заміни викладача в аудиторії. Найбільше, на що можна 

реально розраховувати, – це сподіватися, що ці системи полегшать працю викладачу, 

звільнивши його від функцій, які він і так майже не може виконати, а саме протягом усього 

курсу предмета, на кожнім етапі негайно після засвоєння матеріалу контролювати результат. 

Тоді у викладача буде більше можливостей для виконання задач, що під силу тільки людині-

викладачу, й у виконанні яких ніяка машина не може його замінити.  

Для реалізації більшості вищевикладених принципів навчання в автоматизованій 

системі навчання, просто необхідна чітка структуризація навчального матеріалу. Більшість 

же наявних на сьогоднішній день систем розробки не забезпечує можливості докладної 

структуризації навчального матеріалу. У багатьох випадках розробник автоматизованої 

навчальної системи потрібно наочно представити її структуру не тільки в загальному 

вигляді, з точністю в кращому випадку до цілої теми, як це дозволяє зробити більшість 

систем. Це дозволить розробнику побачити можливі недоробки, неповноту матеріалу, 

відсутність яких-небудь проміжних елементів, необхідних для логічного зв'язку понять. За 

даною структурою відразу можна буде побачити базові поняття, що є основними для даного 

курсу навчальної дисципліни. По такій структурі можна легко визначити правильність 

послідовності подачі матеріалу для того, кого навчають, перевірити коректність введених 

визначень. Наявність подібної структури може послужити відправною крапкою для 

побудови інтелектуальної системи навчання, що дозволяє в залежності від рівня знань 

користувача вказувати оптимальний шлях навчання і контролювати засвоєні знання, 

виробити рекомендації зі зміни плану навчального процесу. Усе це в цілому дозволить 

удосконалити цикл навчання і зменшити часові витрати, необхідні на навчання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Огляд засобів створення навчальних 

програм, свідчить що існує досить велика кількість автоматизованих навчальних систем і 

засобів їхнього створення. По виду представлення навчального матеріалу їх можна розділити 

на три основних види. 

Системи на основі лінійного тексту. Представлення матеріалу у виді звичайних 

документів, тобто лінійного тексту, має на увазі наявність деякого текстового матеріалу, 

розбитого на теми і сторінки, що містить деякі рисунки. Ознайомлення студента з даним 

текстом йде в заздалегідь визначеній послідовності, яку він не може змінити. У кращому 

випадку подібна система пропонує повернутися на крок назад чи почати навчання із самого 

початку. Системи з подібною організацією даних звичайно не припускають яких-небудь 
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тестових програм, а якщо такі є, то усе, на що вони здатні, це повернути студента до 

попередньо пройденої теми чи виставити йому оцінку за прочитаний матеріал. Саме 

прочитаний, а не вивчений. Як видно з вищевикладеного, системи подібного типу мало 

підходять для реалізації серйозних задач навчання. 

Мультимедійні навчальні системи дозволяють гармонійно об'єднати лекцію з 

демонстрацією навчального матеріалу, практикуму у вигляді комп'ютерного імітатора, 

систему, яка тестує і всі додаткові матеріали в єдиному інтерактивному комп'ютерному 

підручнику. Мультимедійний підручник не просто розвантажує викладача від щоденних 

рутинних функцій, але значно підвищує інтерес студентів до предмета, прискорює навчання і 

забезпечує краще засвоєння знань. Але мультимедійні системи навчання вимагають 

відповідної апаратної підтримки, займають великі обсяги пам'яті, що трохи обмежує область 

їхнього застосування.  

Гіпертекстові системи навчання. Гіпертекст як підхід до керування інформацією 

відрізняється від інших підходів (наприклад, системи управління базами даних (СУБД)) тим, 

що основний вид діяльності користувача при роботі з ним складається не стільки в пошуку 

потрібної інформації, скільки в ознайомленні з визначеним предметом за допомогою 

перегляду ряду інформаційних фрагментів, зв'язаних між собою за змістом. Ознайомлення 

здійснюється у визначеній послідовності, обумовленій цілями користувача. Можливість 

варіювання послідовності ознайомлення зі змістом гіпертексту, на відміну від лінійного 

тексту, здійснюється за рахунок розбивки інформації на фрагменти (теми) і встановлення 

між ними зв'язків, як правило, що дозволяють користувачу перейти від досліджуваної в 

даний момент теми до однієї з декількох зв'язаних з нею тем. Очевидно, що більшою 

гнучкістю в задоволенні різних цілей користувачів [2]. 

Запропонована нами автоматизована система навчання (АСН) включає сукупність 

навчальних матеріалів, засобів їх розробки, зберігання, передачі і доступу до них, визначена 

для цілей навчання і заснована на використанні сучасних інформаційних технологій. Як 

правило за своїм масштабом автоматизовані системи навчання АСН у сфері вищої освіти 

можуть бути: освітніми системами кафедри, університету, напрямками підготовки 

(спеціальності), консорціуму вузів. АСН можуть створюватися компаніями, які проводять 

регулярні заходи з підвищення кваліфікації своїх співробітників. Аналізуючи вище сказане 

можна визначити функції АСН. 

Основні функції АСН:  

- доступ до освітніх ресурсів (ОР), включаючи кошти віртуальних та віддалених 

навчально-дослідних лабораторій. 

- самотестування і контроль знань студентів; 

- пошук інформації;  

- створення ОР;  

- управління навчальним процесом;  

- конференцзвязок (чати, потокове відео). 

До важливих особливостей АСН слід віднести її зв'язок з різними джерелами 

інформації, наявними в Internet, і перш за все з комп'ютерними системами підтримки 

науково-дослідних робіт, що існують як в університетах, так і в академічних інститутах. 

Наявність такого зв’язку необхідна не тільки для залучення студентів до наукових 

досліджень, але і для підвищення кваліфікації викладачів і тим самим для удосконалення 

вмісту блоку навчальних матеріалів (БМН) Основні підсистеми АСН: інструментальне 

середовище (компілятор навчальних посібників, сукупність зовнішніх або вбудованих 

редакторів тексту, графіки, мультимедіа); база ОР; браузер; тестуюча підсистема; пошукова 

підсистема; електронний деканат. Типова структура АСН представлена на рис. 1. 
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Зазвичай конкретні реалізації АСН створюються певними компаніями або 

університетами. Ресурси таких АСН часто не є мобільними, тобто стерпними для 

використання та розвитку з однієї системи в іншу. Це є очевидним недоліком з точки зору 

створення інтегрованої бази науково-освітніх ресурсів і застосування їх в системах відкритої 

освіти. 

Система управління АСН мають бути, орієнтовані на студентів, викладачів та 

адміністраторів, контролюючих функціонування апаратно-програмних засобів системи. 

Автоматизована система навчання контролює права доступу користувачів; здійснює пошук 

необхідних матеріалів, витягує їх з бази навчальних матеріалів (БНМ) і надає користувачеві; 

забезпечує доступ до індивідуальної робочого зошита, що містить графік навчальних занять, 

результати виконання навчальних завдань і інші нотатки користувача, пов'язані з вивченням 

курсу; реалізує телекомунікаційні зв'язки "викладач-студент", "студент-лабораторія" і 

"студент-студент" і зв'язку користувачів з Internet для пошуку інформації, організації 

конференцій і спільної роботи над проектами; допомагає адміністратору підтримувати 

систему в актуальному стані, вести облік користувачів та інше [3]. Крім того, в ряді АСН на 

систему управління покладається виконання функцій електронного деканату таких, як облік 

студентів та їх успішності, формування розкладів конференцій, консультацій тощо. В даний 

час системи управління АСН створюються на основі технологій порталів і мультиагентних 

систем. Для вирішення складних завдань управління доцільно використовувати такі 

взаємодоповнюючі підходи, як сервіс-орієнтована та агентного. мультиагентні системи 

(МАС) будуються з безлічі взаємодіючих агентів та інтегрують в собі досягнення останніх 

десятиліть у сфері штучного інтелекту, паралельних обчислень і телекомунікацій. Вирішення 

завдань, пов'язаних з розподіленим накопиченням, обробкою і використанням знань в МАС, 

призводить до необхідності розширення та деталізації класичної архітектури та 

використанню сучасних інформаційних технологій для реалізації механізмів інтеграції з 

існуючими інформаційними системами і web-додатками. Доцільно створювати такі 

автоматизовані системи навчання, які потенційно здатні інтегрувати ресурси різних 
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технічних засобів навчання, безкомпромісно та ефективно оцінювати якість освітніх послуг, 

гнучко адаптуватись до нових інформаційних ресурсів. 

Висновок. Запропоновані у статті підходи щодо побудови автоматизованих систем 

навчання та організації системи навчання за допомогою АСН дозволяють надіятися на 

позитивне та ефективне вирішення проблеми навчання персоналу у сучасних умовах. Такі 

прогресивні методології забезпечать різкий розвиток сучасних освітніх технологій і 

економічної конкурентної спроможності освітнього потенціалу України. Широке 

впровадження технічних засобів навчання, без перебільшення стане важливим елементом 

педагогічної системи майбутнього, допоможе влитися нашій державі у світовий процес зміни 

педагогічних технологій навчання. Вирішення цих проблем дасть змогу значною мірою 

автоматизувати процес навчання, зробити його ефективнішим і підвищити його економічний 

ефект. Поглиблення уваги до питань навчання за участю АСН має стратегічне значення для 

України і її економічної безпеки. 
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У роботі проаналізовано задачі оперативного управління радіоресурсом в системах 

радіозв’язку, які діють в умовах складної радіоелектронної обстановки. Показано напрямки 

підвищення ефективності функціонування сучасних систем радіозв’язку.  

Ключові слова: радіоресурс, оперативне управління, радіоелектронне подавлення. 

 

В работе проанализированы задачи оперативного управления радиоресурса в системах 

радиосвязи, действующих в условиях сложной радиоэлектронной обстановки. Показаны 

направления повышения эффективности функционирования современных систем радиосвязи. 

Ключевые слова: радиоресурс, оперативное управление, радиоэлектронное подавление. 

 

We analyzed the problem of operative control in radio communication systems operating in a 

complex electronic environment. Shows the direction to enhance the functioning of modern radio 

communication systems. 

Keywords: radio resource, operative management, electromagnetic countermeasures. 
 

Постановка проблеми. Однією з тенденцій розвитку тактики загальновійськового бою 

є широке застосування засобів радіоелектронної боротьби. У військових доктринах багатьох 

розвинених держав значна увага приділяється завоюванню ініціативи й переваги в 

інформаційному й повітряно-космічному просторі, а потім вже на морі й суші. Сучасні 

засоби радіоелектронного подавлення здатні з високою ефективністю та у короткий час 

подавити систему радіозв’язку, побудовану на традиційних принципах [14].  

Враховуючі це, стає досить складним завдання забезпечення стійкого радіозв’язку в 

умовах активного радіоелектронного подавлення (РЕП). Успішне його вирішення неможливо 

без застосування спеціальних технічних і 

організаційних заходів по забезпеченню 

оперативного управління радіоресурсом систем 

радіозв’язку (СРЗ). Під радіоресурсом розуміють 

(рис. 1) потенційну можливість певної кількості 

засобів радіозв’язку, об’єднаних в одну або 

декілька систем по обміну інформацією або 

енергією із заданою якістю у заданому частотному 

діапазоні з врахуванням їх технічних 

характеристик і просторово-часових координат. 

Надалі під оперативним управлінням 

радіоресурсом розумітимемо процес динамічної 

організації та корекції такої цілеспрямованої дії на 

елементи СРЗ (об’єкт управління), в результаті 

якого забезпечується максимальне значення 

показника ефективності функціонування СРЗ.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стратегічним напрямом при вирішенні 

задачі оперативного управління радіоресурсом СРЗ є перехід від систем з жорсткою 

структурою до адаптивних систем [5, 6]. Застосування адаптації дозволяє в умовах 

мінімальної апріорної інформації досягти оптимальних параметрів системи. 

Аналіз останніх робіт [1, 2, 6–8] свідчіть про відсутність єдиної методології, 

теоретичних основ і математичного апарату прикладного аналізу та синтезу систем 

управління радіоресурсом мереж зв’язку з динамічною топологією в умовах активної 
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 Оперативне управління радіоресурсом СРЗ 

Оцінка стану ВСРЗ Реалізація управління 

Рис. 2. Класифікація задач за циклом оперативного управління радіоресурсом СРЗ 
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радіоелектронної протидії, що в значній мірі стримує створення сучасних ефективних систем 

цифрового радіозв’язку з необхідними показниками якості інформаційного обміну. 

Формулювання цілей статті. Метою роботи є аналіз задач оперативного управління 

радіоресурсом систем радіозв’язку в складній радіоелектронній обстановці та визначення 

напрямків підвищення ефективності їх функціонування.  

Виклад основного матеріалу статті. Класифікацію задач за циклом управління 

радіоресурсом СРЗ подано на рис. 2.  

Оцінка стану СРЗ. Раціональне оперативне управління радіоресурсом СРЗ потребує 

знання про стан каналу зв’язку. Методи контролю стану каналів можна класифікувати: за 

об’ємом – глобальний і локальний (зоновий), фіксований і адаптивний; за способом – 

тестовий, непрямий, кодовий, прямий вимір [9, 10]. 

 

Аналіз і прийняття рішення. Задачі оперативного управління радіоресурсом можуть 

вирішуватися на трьох рівнях моделі взаємодії відкритих систем: фізичному, канальному та 

мережевому. В залежності від завадової обстановки в процесі аналізу можуть бути визначені 

наступні сценарії радіоелектронної обстановки в каналі: тільки селективні завмирання, 

навмисні завади з невідомими параметрами, навмисні завади з відомими параметрами. 

Реалізація управління. За рівнем реалізації оперативного управління радіоресурсом 

виділяють задачі управління на рівні мережі (верхній рівень) та на рівні окремих абонентів 

чи радіозасобів (нижній рівень). За способом реалізації розрізняють: управління режимами 

роботи радіозасобів; управління параметрами (значеннями параметрів) цих засобів у 

визначених режимах роботи.  

Для ефективного функціонування СРЗ необхідно комплексне координування 

частотних, енергетичних, часових і просторових ресурсів радіоканалів з врахуванням 

характеристик комплексу зовнішніх умов їх реалізації. Це визначає доцільність спільного 

синтезу СРЗ і систем управління їх радіоресурсів. 

Систему управління радіоресурсом подано як підсистему розподіленого ієрархічного 

адаптивного управління СРЗ (рис. 3). На рис. 3. В0(Т), Вз(Т), (Т)  вектори шуму, навмисних 

завад та селективних завмирань, що діють в каналі зв’язку (Т  тривалість циклу управління). 

Структура підсистеми управління радіоресурсом СРЗ представлена на рис. 4, де X(T)  

вектор заданих впливів; Y(T)  вектор вихідних впливів; Σ(T)  вектор помилки (відхилення) 

параметрів системи від заданого значення; Н(Т)  вектор оцінок параметрів каналу зв’язку та 

стану ВСРЗ; U(T)  вектор оптимальних стратегій управління ВСРЗ; W(T)  вектор 

керуючих впливів; ΔН(T)  вектор корекції параметрів і режимів роботи ВСРЗ.  
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До узагальнених функцій підсистеми управління радіоресурсом можна віднести: контроль 

за поточним станом об’єктів, що ґрунтується на зборі й інформаційній обробці контрольованих 

параметрів; визначення ступеня невідповідності значень поточних параметрів заданим; 

ухвалення рішення про зміни в СРЗ; виконання рішення; автоматичне стеження за основними 

параметрами системи для прогнозування їх змін тощо. 

Ієрархічна структура системи радіозв’язку, як різновиду адаптивної системи, що 

автоматично змінює структуру, алгоритми роботи і параметри радіоапаратури з метою 

забезпечення необхідного показника якості зв’язку при зміні зовнішніх умов однозначно 

визначають рівні управління її адаптацією. Розглянемо детальніше функції процедур 

адаптивного (оперативного) управління, що властиві даній системи (табл. 1). 

На системному рівні процедури адаптації забезпечують управління прикладними 

процесами, терміналами, адміністративне управління мережею. На мережевому рівні 

процедури адаптації забезпечують вибір маршруту доставки повідомлень, управління 

потоками повідомлень, протоколами і обміном даними, процедури конфігурації мережі. На 

рівні каналу зв’язку процедури адаптації забезпечують управління вибором робочої частоти, 

зондування середовища поширення радіохвиль і дослідження якості частотного каналу, 

спостереження за інтенсивністю використання частотного каналу, множинний доступ 

абонентів до ресурсу каналу. 

 

Рис. 4. Структура підсистеми управління радіоресурсом ВСРЗ 
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Модуль 

еталонних 

моделей 

База алгоритмів 

управління  

X(T) Y(T) W(T) 

U(T) 

)(T  

)(TН  

)(T  B0(T), Bз(T) 

ΔН(T) 
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На рівні фізичної передачі процедури адаптації забезпечують управління швидкістю 

передачі даних, видом модуляції, завадостійким кодуванням, управління потужністю 

передавача, типом і діаграмою спрямованості випромінювання антени [11, 12].   

 

Таблиця 1  

Функції процедур адаптивного управління 

Рівні адаптації Функції процедур адаптивного управління Робочий 

об’єкт 

Рівень адаптації 

системи 

(прикладний) 

Високорівневе управління системою 

Управління системою вибору частот 

Відновлення системи в надзвичайних ситуаціях  

система 

Рівень адаптації 

мережі 

(мережевий) 

Маршрутизація повідомлень 

Адаптація маршрутів 

Управління потоками 

Управління протоколами 

Управління обміном даними 

Реконфігурація мережі 

мережа 

Рівень адаптації 

каналу 

(канальний) 

Процедури вибору робочих частот 

Зондування середовища поширення радіохвиль 

Випробування якості каналів (оцінка каналу) 

Розподіл пропускної спроможності каналу 

канал 

Рівень адаптації 

фізичної передачі  

(фізичний) 

Швидкість передачі даних 

Зміна виду модуляції 

Зміна завадостійкого кодування 

Зміна потужності передачі 

Адаптивне управління нулями діаграми 

спрямованості антени 

фізична 

передача 

 

Розглянемо докладніше процедури різних рівнів адаптації, що мають відношення до 

пошуку рішення задачі підвищення ефективності функціонування СРЗ (окремих радіоліній). 

Адаптивне управління на рівні каналу зв’язку забезпечує роботу каналу зв’язку 

радіолінії, тобто від пункту до пункту, включаючи управління вибором повного набору 

робочих частот, проведення зондування середовища поширення радіохвиль, спостереження 

за станом виділених частотних каналів радіолінії. 

На канальному рівні основна увага приділяється методиці проведення безпосередніх 

випробувань виділеного частотного робочого каналу  системі оцінки якості каналу зв’язку в 

реальному часі  Real-Time Channel Evaluation (RTCE). Процедура збору інформації RTCE – 

це автоматична технологія, що дозволяє приймачу проводити аналіз заданого списку 

робочих частот (сканування) з метою накопичення інформації, яка одержується за 

допомогою пасивних або активних методів контролю якості радіоканалу. 

При підготовці заданих частотних каналів радіолінії до використання повинне 

виконуватися їх ранжирування з урахуванням отриманих оцінок якості, таких як рівень 

завад, ймовірність помилкового приймання, розбірливість мови. Таким чином, при 

тестуванні заданих частотних каналів окремої радіолінії, досліджуються характеристики 

тільки вибраних частотних каналів, передбачених до використання для зв’язку по даній 

радіолінії. Запропоноване рішення значно скорочує час отримання оцінок стану каналів і 

відповідної автоматичної настройки апаратури, а також підвищує точність оцінювання. 

Отримані дані ранжирування використовуються не тільки для визначення ступеня 

готовності частотного каналу для передачі повідомлень, але і для визначення статистики 

зміни його якості, пропускної здатності або інтенсивності використання.  

Розглянемо детальніше адаптивне управління, що використовуються в радіолінії на 

фізичному рівні. Дана процедура управляє параметрами сигналу, що передається по каналу 
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зв’язку: швидкістю передачі, видом модуляції, параметрами завадостійкого коду, 

потужністю передачі, типом і діаграмою спрямованості антени. 

Управління швидкістю передачі. При високій якості каналу зв’язку, швидкість передачі 

даних повинна бути встановлена максимально можливою. Проте за несприятливих умов для 

забезпечення необхідної надійності передачі даних в процесі адаптації швидкість передачі 

даних може бути знижена. Відповідно, адаптивна система автоматизованого управління 

апаратурою радіолінії повинна будуватися так, щоб спроби встановлення зв’язку починалися 

з максимальної швидкості передачі, а потім, якщо відношення кількості помилок на біт 

переданої інформації (ймовірність помилки), виявляється надмірно великим, система знижує 

швидкість передачі даних у спробі надійно закінчити процедуру передачі. 

Управління видом модуляції. Вибір виду модуляції в складній радіоелектронній 

обстановці є критичним для радіозв’язку через нестаціонарність каналу зв’язку. Вид 

модуляції при зміні пропускної спроможності каналу повинен вибиратися оптимальним 

чином для забезпечення заданої ймовірності помилки. При зниженні якості каналу, тобто 

при зростанні контрольованої ймовірності помилок, для підвищення надійності демодуляції 

кратність модуляції може бути понижена, що також призводить до зниження загальної 

пропускної спроможності каналу передачі інформації. 

Управління параметрами завадостійкого коду. Розглядаючи управління 

завадостійкістю кодування, відзначимо, що способи кодування з виправленням помилок 

забезпечують різні ступені надійності передачі даних і безпеки передачі. Залежно від стану 

каналу можуть бути вибрані ті або інші способи завадостійкого кодування. Адаптивне 

управління (за критерієм забезпечення заданої ймовірності помилки) структурою 

завадостійкістю коду дозволить забезпечити в конкретних умовах максимальну пропускну 

здатність каналу зв’язку. 

Відзначимо, що для забезпечення високої швидкості і завадостійкості передачі 

інформації по радіолінії вибір швидкості передачі даних, видів модуляції і кодування 

повинен визначати оптимальний спосіб заповнення використовуваного сигнального 

простору. Тому вважається, що вибір всіх трьох вищевикладених способів управління 

сигнального рівня повинен бути взаємоузгодженим. Тоді єдина сигнально-кодова 

конструкція (СКК) забезпечить поліпшення загальної енергетичної і частотної ефективності 

використання радіоканалу [12]. Таким чином, управління швидкістю передачі інформації по 

радіолінії забезпечується вибором узгодженої зі станом каналу сигнально-кодової 

конструкції, що забезпечує в заданих умовах необхідну завадостійкість передачі при високій 

спектральній ефективності. 

Управління потужністю. Важливою є процедура адаптивного управління рівнем 

потужності канального сигналу. Техніка стеження за ефективністю потужності 

випромінювання дозволяє оцінити достатність її рівня для забезпечення заданої дальності і 

надійності радіозв’язку. Процедура адаптивного управління потужністю дозволяє понизити 

потужність випромінювання в умовах необхідності забезпечення роботи радіоліній і не 

встановлювати її рівень надмірно високим за добрих умов розповсюдження, тобто при 

забезпеченні прийнятного відношення сигнал/завада в заданій точці приймання. Адаптивне 

зниження потужності випромінювання є досить ефективним для системи з погляду 

електромагнітної сумісності, електромагнітної безпеки і розвідзахищеності. 

Управління діаграмою спрямованості антени. Адаптивне управління діаграмою 

спрямованості антени також є ефективним способом підвищення якості радіозв’язку. 

Адаптивні антени відповідно до встановленої методики можуть бути оперативно 

перебудовані головним пелюстком діаграми спрямованості по заданим напрямом роботи, а 

нулями – по напрямах заважаючих випромінювань. Доцільність перестроювання діаграми 

спрямованості антени також визначається процедурою RTCE і величиною ймовірності 

помилкового приймання. 
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Висновки. Підводячи підсумки виконаного аналізу способів адаптації, передбачених 

до використання, відзначимо, що для забезпечення надійної роботи радіоліній, відповідно до 

даних таблиці 1, найбільш ефективними виявляються: 

на мережевому рівні  вибір маршруту доставки повідомлень; 

на канальному рівні  процедури вибору робочих частот та оцінки якості каналів; 

на фізичному рівні  процедури управління потужністю передачі, видом модуляції та 

завадостійкого коду. 

Таким чином, актуальним напрямком підвищення ефективності функціонування 

сучасних систем радіозв’язку в умовах активної радіоелектронного протидії є комплексне 

координування частотних, енергетичних, часових і просторових ресурсів радіоканалів з 

врахуванням характеристик комплексу зовнішніх умов їх реалізації на принципах 

оперативного (адаптивного) управління. Оперативне управління радіоресурсом системи 

радіозв’язку повинно мати комплексний характер, тобто враховувати можливості фізичного, 

канального, мережевих рівнів. 
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НЕЛИНЕЙНОСТЬ ШИФРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 
У роботі розглядається система побудови зашифрованого тексту на основі використання 

геометричних об'єктів. Кожен символ нормативного алфавіту представляється як точка на 

плоскості. Досліджуються можливості представлення цих точок.  

Ключові слова: шифрування,нелінійність, геометричні об’єкти.  

 

В работе рассматривается система построения зашифрованного текста на основе 

использования геометрических объектов. Каждый символ нормативного алфавита 

представляется как точка на плоскости. Исследуются возможности представления этих 

точек. 

Ключевые слова: шифровка, нелинейность, геометрические объекты. 

 

In the article the system of construction of the ciphered text on the basis of use of geometrical 

objects is considered. Each symbol of the standard alphabet is represented as a point on a plane. 

Possibilities of representation of these points are investigated. 

Keywords: an encryption, nonlinearity, geometrical objects. 

 

1. Введение. Постановка задачи. Пусть имеется некоторый алфавит 
1 2{ , ,..., }LA a a a , в 

котором составляется некоторое сообщение 

1 2( , ,..., )NM m m m
 

где km A  (k = 1, 2,..., N). 

Алфавит А будем называть нормативным, а символы (буквы) нормативного алфавита 

полагаем представленными натуральными числами 1,2, ..., ..., L, каждое из которых 

записывается в двоичной системе счисления.  

Тогда составление сообщения М есть результат реализации некоторой функции f: 

 

А→М, 

где mk = f(k,i) {k=1, 2,..., N; i=1,2,... ,L). 

С формальной точки зрения, сообщение М есть упорядоченная выборка с 

повторениями элементов L-множества А. Известно число таких выборок [1]: 

 

L
N
 

 

и это число определяет сложность случайного составления сообщения М из символов 

нормативного алфавита А. 

Для сокрытия информации, сообщение М шифруется с помощью ключа К и в 

результате исходный текст преобразуется в зашифрованное сообщение С= (М, К), как 

правило, в том же алфавите А.  

Современные симметричные криптосистемы можно рассматривать как булевы мно-

гополюсники, преобразующие n булевых переменных в n булевых функций. Чтобы 

усложнить раскрытие ключа, преобразование данных на каждой итерации шифрования 

может быть представлено нелинейными булевыми функциями, которые реализуются так 

называемыми S-блоками, присутствующих в каждой симметрической криптосистеме. 

Цель данной работы – исследовать организацию нелинейности в процесс шифрования 

данных за счет представления открытого текста с помощью геометрических объектов. 

2. Некоторые варианты использования геометрических объектов. Заметим, так как 

значение символа тk  М определяется значением функции f(k,i), то сообщение М может 



 128 

быть задано точками на плоскости k0i. Ясно, что такое представление ни что иное, как 

графическая интерпретация соответствующего сообщения М. 

Рассмотрим такую возможность. 

Пусть нормативный алфавит представляет собой символы (буквы) русского алфавита, 

которым сопоставлены следующие натуральные числа: 

 

Нормативный 

алфавит 

А 

 

Б В Г Д Е Ж 3 И Й К 

Числовые 

эквиваленты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нормативный 

алфавит 

Л М Н О П Р С Т У Ф X 

Числовые 

эквиваленты 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Нормативный 

алфавит 

Ц Ч Ш Щ Ы Ь Э Ю Я “_”  

Числовые 

эквиваленты 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  

 

Тогда фраза «Я_ЛЮБЛЮ_МАМУ» может быть представлена следующими двойками 

(i,k): 

 

(1, 31), (2, 32),(3,12),(4, 30),(5,2), (6,12), 

(7, 30), (8, 32), (9,13), (10,1), (11,13),(12,20).                           (1) 

 

Заметим, что первую компоненту двоек мы можем опускать и рассматривать 

последовательность вторых компонент упорядоченных пар: 

 

(31,32,12,30,2,12,30,32,13,1,13,20).                                                     (2) 

 

Полученные координаты двухмерного пространства можно представить как точки 

пересечения каких-то геометрических линий. В простейшем случае - как точки пересечения 

прямых на плоскости. В дальнейшем, для иллюстрации результатов использования 

геометрического подхода, мы будем использовать, в основном, прямые. Читатель может 

попробовать использовать другие геометрические линии. Чтобы читатель имел конкретное 

представление о результате такого подхода, рассмотрим пример. 

Полагаем, что искомые прямые проходят через соседние точки в полученной 

последовательности. Первая и последняя точки также считаются соседними. Как известно, 

нормативное уравнение прямой имеет вид: у = ах + b (в нашем случае y≠0) и полностью 

задается коэффициентами а и b. Найдем эти коэффициенты прямых в нашем примере. 

Уравнение прямой, проходящей через две точки (x1,y1) и (х2, у2) имеет вид 

1 1

2 1 2 1

y y x x

y y x x

 


 
 или  

2 1 2 1
1 1

2 1 2 1

y y y y
y x x y

x x x x

 
  

 
. 

Для первой пары точек (1,31) и (12,20) имеем: 

y=─x+32, 

т.е. здесь a =─1, b = 32. 

Для следующей пары точек (1,31) и (2,32): 

30y x  , 

т.е. a = 1, b = 30. 

Продолжая, получим следующие результаты: 
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Пары 

точек 

(1,31) (2,32) (2,32) (3,12) (3,12) (4,30) (4,30) (5,2) (5,2) (6,12) (6,12) (7,30) 

а 1 -20 18 -28 10 18 

b 30 72 -42 142 -48 -96 

Пары точек (7,30) (8,32) (8,32) (9,13) (9,13) (10,1) (10,1)(11,13) (11,13)(12,20) (12,20)(1,31) 

а 2 -19 -12 12 7 -1 

b 16 184 121 -119 -64 32 

 

Найдя точки пересечения соседних прямых, мы восстановим исходное сообщение. 

Однако, представление исходного сообщения коэффициентами пересекающихся прямых 

потребует передачи избыточной информации. Чтобы представить сообщение, необходимо 

иметь два одинаковых массива данных, один из которых содержит значения коэффициентов 

а, а другой ─ b. Длина каждого из этих массивов равна длине исходного сообщения M. 

Аналогичный результат получим, если вместо прямых, проходящих через две заданные 

точки, будем использовать эллипс, также проходящий через две заданные точки. Уравнение 

такого эллипса имеет вид: 
2 3y x ax b   . 

В этом случае все сказанное выше справедливо и в данном случае, но формулы 

вычисления по эллипсам более сложные. 

Уменьшить длину массивов, содержащих значения коэффициентов а и b, можно, если 

символы исходного сообщения разбить на пары. Если исходное сообщение имеет нечетную 

длину, всегда в конец или начало сообщения можно добавит число ─ эквивалент пробела. 

Например, фраза «Я_ЛЮБЛЮ_МАМУ» в которой символы нормативного алфавита 

заменены их числовыми эквивалентами, имеет вид: (31,32,12,30,2,12,30,32,13,1,13,20). Тогда 

разбиение на пары выглядит так: 

                  ((31, 32), (12,30),(2,12), (30,32), (13,1), (13,20)).                                  (3) 

Рассматривая каждую двойку в разбиении (3) как координату точки на плоскости, 

можем представить эти точки как точки пересечения прямых, проходящих через соседние 

точки. Как и в предыдущем примере полагаем, что первая и последняя точки также 

определяют прямую. Однако, теперь нам необходимо предоставить информацию о прямых, 

число которых вдвое меньше, чем в предыдущем случае. 

Однако, уравнение прямой, проходящей через пары точек (13,1), (13,20) имеет вид: 

x=13, но оно не может быть представлено в виде y=ax+b. Кстати, применение эллиптической 

кривой (y
2
=x

3
+ax+b) приводит к тому же результату. 

Указанную трудность можно преодолеть, полагая, что каждое уравнение прямой, 

соединяющих соседние точки, представлено в общем виде: 

               Ax+By+C=0.                                                                   (4)  

Тогда формулы для вычисления коэффициентов общего уравнения прямой (4), 

проходящей через две заданные точки (x1,y1) и (x2,y2), имеют вид: 

A=y2-y1;   B=x1-x2;    C=y1(x2-x1)-x1(y2-y1). 

Для исходного сообщения «Я_ЛЮБЛЮ_МАМУ» коэффициенты пересекающихся 

прямых представлены в следующей таблице. 

 

Пары 

точек 

(31,32) 

(12,30) 

(12,30) 

(2,12) 

(2,12) 

(30,32) 

(30,32) 

(13,1) 

(13,1) 

(13,20) 

(13,20)  

(31,32) 

A -2 -18 20 -31 19 12 

B 19 10 -28 17 0 -18 

C -546 -84 296 386 -247 204 

 

В данном подходе информация о пересекающихся прямых может быть передана 
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сообщением, длина которого в полтора раза больше длины исходного сообщения. 

Ясно, что символы исходного сообщения мы можем разбить на группы из р символов и 

каждую такую группу рассматривать как точку р-мерного пространства. 

Теорема 1. Наибольшая размерность пространства, в которой можно 

рассматривать исходное сообщение, равна р=[N/3], где [а] - наименьшее целое, 

превышающее а. 

Чтобы использовать предлагаемый подход необходимо, очевидно, передавать 

информацию не меньшую, чем о трех точках.Q.E.D. 

Рассмотрим еще один подход к представлению данных, использующий теорию 

приближения функций. Мы можем представить точки пространства, соответствующие 

исходному сообщению, полиномом Лагранжа. Так как в этом случае полином имеет степень 

п, где п - число точек, то сообщение целесообразно разбить на блоки, например, по четыре 

точки. В этом случае открытое сообщение будет представлено следующими таблицами, 

соответствующие каждому из блоков. Первая таблица имеет вид: 

i 0 1 2 3 

xi 1 2 3 4 

yi 31 32 12 30 

Вторая таблица: 

i 0 1 2 3 

xi 5 6 7 8 

yi 2 12 30 32 

Наконец, третья таблица: 

i 0 1 2 3 

xi 9 10 11 12 

yi 13 1 13 20 

Из первой таблицы получаем многочлен [2]: 

P1(x) = -50,00 + 140,67x - 69,50x
2
 +9,83x

3
. 

Из второй таблицы имеем: 

P2(x) = 80,00 - 100,48x + 24,00x
2
 – 1,52x

3
. 

Третья таблица дает многочлен: 

P3(x) = 66,00 - 61,65x + 9,00x
2
 - 0,35x

3
. 

Таким образом, взамен последовательности (2) имеем последовательность 

(-50,00; 140,67; -69,50; 9,83; 80,00; -100,48; 

24,00; -1,52; 66,00; 61,65; 9,00; -0,35). 

Нетрудно убедиться, что для вычисления истинной последовательности по 

построенным многочленам, необходимо находить целые значения координат 

соответствующих точек по правилам округления. 

Представляется, что подобный подход, по-видимому, не является эффективным. 

3. Заключение. Как следует из рассмотренных вариантов применения геометрических 

представлений при шифровании текстов, достоинство этого метода состоит в затруднении 

анализа шифротекста, так как практически невозможно использование булевых функций для 

описания процедуры шифрования. Недостаток состоит в том, что он требует избыточности 

при использовании. Ясно, что такой подход требует дополнительных исследований. 
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ПОТЕНЦІАЛ АДАПТАЦІЇ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ДО 

ПРОЦЕСІВ ПІДГОТОВКИ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ 

 
Проаналізований зв’язок методу збалансованої системи показників з попередниками. 

Виявлений потенціал методів, які можуть бути додатково залучені до ЗСП. Розглянутий підхід 

щодо оптимізаційного прогнозування динаміки KPI рівня підготовки пілотів. 

Ключові слова: стратегічне управління, збалансована система показників, ключові 

показники ефективності, освіта, підготовка льотного складу.  

 

Проанализирована связь метода сбалансированной системы показателей с 

предшественниками. Выявлен потенциал методов, которые могут быть дополнительно 

использованы в ССП. Рассмотрен подход до оптимизационного прогнозирования динамики KPI 

уровня подготовки пилотов.  

Ключевые слова: стратегическое управление, сбалансированная система показателей, 

ключевые показатели эффективности, образование, подготовка летного состава. 

 

Relationships of Balanced Scorecard method and its forerunners are analyzed. Potential of methods 

that may be used in BSC additionally are shown. Method of optimized prognosis of KPI dynamics for 

pilots training level is considered. 

Keywords: Strategic Management, Balanced Scorecard, Key Performance Indicator, education, 

pilot training. 

 

Постановка проблеми. Сучасні бізнес-процеси складні за своїм змістом та мають 

високі вимоги до якості, що вимагає ретельно організованого управління не лише у зв’язку з 

конкуренцією, але й у зв’язку з дуже важкими наслідками некерованості процесів. Особливо 

це актуально для авіаційної галузі, в якої існує одне покарання за низьку якість, неуважність 

або недбалість – льотні події, які ведуть до людських жертв [1]. Авіація - глобальний, 

великомасштабний та високовитратний вид людської діяльності. Тому й масштаби проблем 

тут великі. Одною з основних є проблема підвищення рівня підготовки льотного складу, 

актуальність якої обумовлюється:  

– новими підходами до забезпечення безпеки польотів [2],  

– прогресуючим дефіцитом льотного складу [3] та  

– значними ресурсними витратами в процесі їх підготовки.  

Основною вимогою до підготовки льотного складу є висока якість, яка передбачає 

глибокі та стійки знання, навички, вміння. Авіація високовартісна галузь. Тому при побудові 

бізнес-процесів велика увага приділяється фінансовим показникам. Але існує низка інших 

аспектів, які можуть не знаходиться на видному місці, але теж грають важливу роль, як для 

забезпечення безпеки польотів, так й для прибутковості авіаційного бізнесу. Мова йде про 

збалансоване управління низкою різнорідних за своєю суттю напрямків діяльності, кожний з 

яких розділяється на свої підпроцеси, які також потребують збалансованості та ефективного 

управління.  

Проблема управління різнорідними і суперечними бізнес-процесами постійно виникала 

й в інших видах бізнесу. В якості одної з найбільш прогресивних технологій стратегічного 

управління на початку 1990-х років була запропонована Збалансована Система Показників 

(ЗСП) (Balanced Scorecard - BSC). Як будь-яка інша, ця система має переваги та недоліки. Її 

ефективне використання потребує ретельного врахування специфічних особливостей 

конкретної сфери застосування. Для поглиблення розуміння методу ЗСП доцільно 

проаналізувати методи-попередники.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Авторами Збалансованої Системи Показників 

є професор Harvard Business School Роберт Каплан (Dr. Robert S. Kaplan) и президент 

консалтингової фірми Renaissance Solutions Дэвид Нортон (David P. Norton) [4]. Основною 

метою дослідників було виявлення нових способів підвищення ефективності діяльності та 
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досягнення цілей бізнесу. Головним принципом, який забезпечив авторам відкриття нових 

можливостей – це цілеспрямоване врахування не тільки фінансових показників, але й інших, 

які в поточному вимірі не здаються пріоритетними. Автори методу аналізують приклади 

багатьох досить великих й відомих компаній в різних галузях [5]. Основний вивід, який 

напрошується з їх аналізу: занадто часто компанії руйнують своє майбутнє в угоду поточним 

фінансовим показникам. Автори приводять до висновку, що дійсно успішний бізнес повинен 

гармонійно враховувати інтереси всіх своїх внутрішніх та зовнішніх складових. Як тих, що 

приносять фінансові доходи в найближчої перспективі, так й таких, що не мають 

фінансового виміру, але забезпечують успішну перспективу компанії. Можна сказати, що 

ЗСП це філософія стратегічного ведення бізнесу, яке спрямоване на цілі. Про це свідчать й 

інші публікації авторів [6]. Ідеї Нортона та Каплана привабливі наочністю та зрозумілістю. 

Саме це й насторожує. Якщо все так просто, то чому раніше ніхто цього не використовував. 

Окремі елементи дійсно прості та зрозумілі. Але головним чинником успіху методу є 

неухильність і комплексність застосування. Неприпустимо ні на мить призупиняти 

використання всього комплексу принципів методу. Інакше буде повторюватись ситуація, 

коли в угоду успішним поточним фінансовим показникам ігноруються (читай приносять в 

жертву) багаторічні перспективи бізнесу.  

Аналогічна ситуація в освіті. Публікації [7-9] свідчать, що проблема покращення 

управління процесами освіти є. Також існує небезпека неглибокого розуміння та, як 

наслідок, неадекватного впровадження новітніх методів стратегічного управління в 

визначених галузях. Актуальним є питання коректного врахування специфіки конкретної 

галузі та коректного виконання відповідних модифікацій методу, зокрема для освіти в 

авіаційної галузі. 

Метою статті є аналіз взаємозв’язку методу Збалансованої Системи Показників з 

іншими методами та визначення шляхів його адаптації для підготовки льотного складу.  

Виклад основного матеріалу.  

Метод ЗСП з’явився не на пустому місці. Багато його положень (необхідність 

використання нефінансових показників, спрямованість на мету, визначення ключових 

показників ефективності тощо) використовувались раніше.  

Не тільки фінанси. 

В основі всього лежить системний підхід. Зокрема його принцип щодо необхідності 

сумісного врахування всіх важливих внутрішніх та зовнішніх факторів впливу [10]. 

Положення Нортона-Каплана щодо не припустимості концентрації лише на фінансових 

показниках не є оригінальним. Системний підхід вимагає:  

- врахувати та взаємопов'язати всі зовнішні та внутрішні фактори,  

- ранжувати їх за ступенем важливості, 

- за можливістю визначити чисельні оцінки важливості, 

- визначити найбільш важливі та «підвести черту», тобто усунути з розгляду фактори, 

вклад яких не є суттєвим.  

Системний підхід залишає для розгляду лише найбільш важливі фактори, які в свою 

чергу, також розкладаються на складові, підвергаються ранжуванню та виявленню найбільш 

значущих. Одночасно визначаються структурно-логічні зв’язки елементів системи. 

В якості прикладного підходу, щодо визначення важливості окремих складових об’єкту 

аналізу широко відомий функціонально-вартісний підхід (функціонально-вартісний 

аналіз), який встановлює чисельний зв'язок фінансових та функціональних показників 

об’єктів [11]. Основним показником при цьому є ефективність, як відношення отриманого 

(або очікуваного) ефекту до витрат ресурсів на його отримання. На основі величин 

ефективності для окремих складових робиться висновок щодо скритих резервів та втрат.  

Врахування нефінансових (альтернативних) видатків притаманне, так званому, 

сучасному економічному способу мислення [12]. Спроможність враховувати альтернативні 

видатки є ознакою, яка відрізняє фінансиста від економіста. Економіка пов’язана з 

реальними об’єктами життя. Фінансисти необхідні, але вони працюють з похідною від 
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реальних об’єктів, з абстрактними грошима. Тому інколи несвідомо штовхають бізнес до 

обмеження видатків, які не ведуть до збільшення поточних доходів. Але це веде до проблем 

бізнесу в перспективі.  

Спрямованість на мету. 

Найбільш відомим попередником є програмно-цільовий підхід [13], згідно якого в 

суворому математичному вигляді будуються моделі бізнес-процесів, які зводяться до 

програм. Кожна програма має свою мету (або структуру цілей) та оперує залежностями 

корисного ефекту від витрат. Це дозволяє будувати оптимальні стратегії щодо досягнення 

поставлених цілей. Основними елементами програмно-цільового підходу є: 

- чіткі цілі, які можна кількісно вимірювати з метою оцінки рівня їх досягнення 

(визначення критеріїв якості або фунціоналу якості); 

- визначення логічної структури процесів; 

- визначення математично однозначних залежностей корисного ефекту від витрачених 

ресурсів; 

- визначення обмежень на ресурси та інші параметри процесів; 

- визначення підходів щодо вирішення задачі про поступки. Тобто моделі поведінки на 

випадок, якщо з’ясовується, що ресурсів не вистачає. Тут необхідно знати як приймати 

рішення: додати ресурси або зменшити цілі. 

Теоретичне підґрунтя управління досягненням стратегічних цілей тривалий час 

розвивалося в теорії стратегічного менеджменту [14]. Управління персоналом ще більш 

тривалий час (щонайменше з часів «потогінної системи» Тейлора) розглядалось в багатьох 

складових дисциплінах економічної теорії, основною серед яких є теорія менеджменту [15]. 

Ключові показники ефективності (Key Performance Indicator - KPI). 

В тому чи іншому вигляді використовувались в багатьох прикладних галузях, але серед 

інших найбільш структурованого вигляду такі показники досягли в теорії фінансового 

менеджменту [16]. Суттєвою відміною ЗСП в цьому сенсі є жорстка ув’язка KPI з цілями 

компанії та залучення KPI до алгоритмів щоденного контролю стану бізнесу, з миттєвою 

реалізацією результатів контролю для корегування управління бізнес-процесами.  

Збалансована система показників. 

Серед розглянутих «наслідуваних» теоретичних положень найбільш важливими є:  

1. Спрямованість на цілі  

2. Повнота охоплення фінансових та нефінансових факторів.  

3. Ключові показники ефективності. 

Відносно новою якістю, яка додана в ЗСП, є комплексність дій та оперативність реакції 

на інформацію.  

Збалансованість показників. За суттю ЗСП має справу з великою кількістю 

показників, які мають досягати найкращих величин. За формальними ознаками системного 

підходу ми маємо справу з багатокритеріальною оптимізаційною задачею. Одним з шляхів її 

вирішення є перехід від багатокритеріальної задачі до однокритеріальної шляхом згортання 

відповідних показників за ваговими коефіцієнтами i

n

i

II 



1

, де iI  - часткові показники 

якості (KPI у випадку ЗСП),  - певна згортка (найчастіше адитивна). Але в цьому випадку 

виникає нетривіальна задача визначення цих показників і, що найголовніше, задача їх 

постійного (щоденного) корегування. На практиці це нереально. Тому автори методу ЗСП 

використали інший підхід, також відомий з системного аналізу. Переведення показників 

ефективності (функціоналів якості) до стану обмежень. z

ii II  , ni ,1 , де z

iI  - деяка задана 

величина, або вираз. 

Тепер задача стоїть таким чином: показник повинен досягнути найкращого, якщо це 

буде можливо, але не менше заданого значення. Причому ці значення визначаються за 

декількома рівнями: відмінно-добре, задовільно, незадовільно. Далі експерт може 

спостерігати не лише факт відхилення від норми, але й певну динаміку або ступінь 
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небезпеки відхилення показника від норми. Тобто збалансованість показників 

встановлюється при визначенні нормативних показників і відповідно до принципів ЗСП 

щоденно корегується, якщо цього вимагає ситуація. 

Основні принципи організації, яка орієнтована на стратегію [6]. 

1. Перевід стратегії на операційний рівень. Передбачає створення стратегічних карт та 

системи збалансованих показників, які показують як нематеріальні активи перетворюються 

на вартість.  

2. Синергізм. Передбачає узгодженість дій всіх складових компанії без додаткових 

перетворень за рахунок того, що всі підрозділи в своїх планах відштовхуються від єдиної 

стратегії корпорації. 

3. Стратегія є щоденною роботою кожного співробітника (незалежно від його рівня). 

Більше того, акцент на залученні нижніх рівнів співробітників до побудови своїх завдань 

узгоджено з стратегією корпорації, а не отримання часткових завдань без пояснення 

загальної стратегії. 

4. Стратегія є безперервним процесом. Обговорення та корегування стратегії стає 

щоденною справою для фахівців всіх рівнів (а не раз на рік вузьким колом топ-менеджерів).  

5. Активність топ-менеджерів. Самим важним фактором успіху є активна участь в 

стратегічних змінах керівників вищого рівня.  

Обов’язкові елементи ЗСП [4]: 

1. Перспективи – компоненти, за допомогою яких декомпозують стратегію з метою її 

реалізації. Класичними вважаються чотири перспективи (фінанси, клієнти, внутрішні 

процеси, персонал). Але їх може бути як менше, так й більше [6, 7].  

2. Стратегічні цілі. 

3. KPI - ключові показники ефективності. 

4. Задані цільові значення показників. 

5. Причинно-наслідкові зв’язки, які зв’язують в єдину ланку стратегічні цілі компанії 

таким чином, що досягнення одної з них обумовлює прогрес в досягненні іншої. 

6. Стратегічні ініціативи – проекти або програми, які сприяють досягненню 

стратегічних цілей.  

Приклади в освіті. В роботі [7] сформульовані конкретні заходи щодо специфіки 

застосування ЗСП в управлінні діяльністю університету. Зроблений висновок щодо 

необхідності розширення переліку чотирьох класичних груп показників:  

1. фінанси,  

2. споживачі,  

3. внутрішні бізнес-процеси, 

4. навчання та перспективи росту співробітників, 

5. суспільство (введений додатково для того, щоб університет був корисним 

суспільству та працював на досягнення суспільних цілей [7]). 

Хоча й основний зміст статті [7] присвячений однобокому висвітленню фінансових 

показників та бюджетного планування діяльності університету (з глибокою деталізацією за 

функціональними складовими та підрозділами), інша публікація того ж автора достатньо 

збалансована за всіма напрямками застосування ЗСП [8]. 

ЗСП в навчанні льотного складу. 

Як бачимо, діяльність навчального закладу може бути об’єктом ЗСП [7-9]. Загальна 

структура та принципи ЗСП універсальні. Галузева індивідуалізація найбільше проявляється 

в структурі і змісті KPI. Необхідність індивідуалізації пов’язана з особливою специфічністю 

авіаційної галузі. Так рівень кваліфікації пілоту (який може бути використаний в якості KPI) 

визначається жорсткими вимогами до кількості годин льотної практиці, наприклад, за 

програмою підготовки пілотів багаточленного екіпажу – Multi-Crew Pilot License (MPL) [17]. 

Для реалізації компетентного підходу при розробці програм MPL міжнародна організація 

ICAO рекомендувала використовувати методику розробки курсів ISD (Instruction Systems 
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Design), яка дозволяє встановити взаємозв’язок між навичками і вміннями для виконання 

деякого завдання та відповідною програмою професіональної підготовки [18]. 

Але вимоги перелічених нормативних документів носять декларативний характер без 

обґрунтування, що не дозволяє приймати обґрунтовані оптимальні рішення щодо стратегії 

навчання льотчиків. Простій кількості годин льотної практики в якості KPI може бути 

недостатньо. Тим більше, що всі процеси навчання є динамічними и високо коштовними. 

Виникає нагальна потреба пов’язування показників якості та вартості навчання в єдиної 

процедурі. При цьому пошук оптимальних рішень стає нетривіальною задачею.  

Наприклад, важливим напрямом вдосконалення підготовки льотного складу є побудова 

програм навчання, в яких оптимальним чином визначена послідовність та сумісне 

використання різних видів підготовки. Окремий випадок цієї задачі стосовно оптимізації 

співвідношення між льотною та тренажерною підготовкою розглянутий автором в роботах 

[19, 20]. Модель дозволяє надавати прогнозні показники KPI стосовно якості та вартості 

навчання. При цьому можливе ковзаюче уточнення показників якості. Тобто уточнення 

моделі та прогнозування виконуються одночасно з реалізацією процесу навчання на 

практиці. Для цього використана логістична модель навченості льотчика при сумісному 

використанні льотної та тренажерної підготовки [19, 20].  
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де y - загальний рівень навченості льотчика (KPI), Ly , Ty  - рівні навченості льотчика, які 

досягнуті завдяки відповідно льотної та тренажерної підготовок, Lk , La , Tk , Ta , Tmk , Tma - 

коефіцієнти, t -час. Враховане, що крім позитивного ефекту тренажерна підготовка має 

негативний вплив Tmy  на загальну навченість льотчика y  із-за виникнення, в умовах 

відсутності реального впливу зовнішніх факторів, відчуття, надлишкової самовпевненості, 

необґрунтованого ризику поведінки тощо. При використанні лише тренажерної підготовки 

складова Tmy  знижує загальний рівень підготовки y  за логістичним законом, але з початком 

льотної підготовки її дія за тим же законом зменшується. Аналогічна модель може бути 

використана для випадку довільної кількості (більше двох) видів підготовки. 

Висновки. В роботі проаналізовані попередники методу збалансованої системи 

показників, виявлені елементи, які перейшли до останнього практично без змін. Виявлений 

зв'язок елементів ЗСП з попередниками надає в руки дослідника потенціал традиційних 

методів, які можуть бути додатково залучені до ЗСП. Зокрема, розглянутий підхід щодо 

вдосконалення KPI оцінки стану підготовки льотного складу шляхом прогнозування 

динаміки зміни відповідних KPI та виконання оптимізаційних процедур. 

Подальші дослідження слід присвятити розширенню переліку KPI та уточненню 

процедури ковзаючого уточнення параметрів моделі під час реального виконання процесу 

навчання. 
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АНАЛІЗ ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ В СУЧАСНИХ ЛОКАЛЬНИХ  

ВІЙНАХ ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ 

 
У статті розкриваються поняття, новітні технології інформаційно-психологічного 

впливу в засобах масової інформації. Проводиться аналіз досвіду використання мас-медіа у 

сучасних локальних війнах та збройних конфліктах. 

Ключові слова: засоби масової інформації, інформаційно-психологічний вплив, технології 

маніпулювання, локальні війни, збройні конфлікти. 

 

В статье раскрываются понятия, новейшие технологии информационно психологического 

воздействия в средствах массовой информации. Проводится анализ опыта использования масс-

медиа в современных локальных войнах и вооруженных конфликтах. 

Ключевые слова: средства массовой информации, информационно-психологическое 

воздействие, технологии манипулирования, локальные войны, вооруженные конфликты. 

 

The article is devoted to concepts, newest technologies of informative-psychological influence in 

mass-media. The analysis of experience of the use of mass-media is conducted in modern local wars and 

armed conflicts. 

Keywords: mass-media, informative-psychological influence, technologies of manipulation, local 

wars, armed conflicts. 

 

Вступ. З переходом від індустріального до інформаційного суспільства засоби масової 

інформації (ЗМІ) стали відігравати важливу роль у формуванні та функціонуванні суспільної 

свідомості. Сприйняття та інтерпретація найважливіших явищ і подій, що відбуваються у 

світі, здійснюються через них і з їх допомогою. ЗМІ не тільки висвітлюють і трактують 

дійсність, але й конструюють її за певними правилами. 

Мас-медіа постійно здійснюють інформаційно-психологічний вплив на реципієнтів, 

впливають на формування політичних установок та поведінку людей у конфліктних 

ситуаціях. 

Засоби масової інформації можна розділити на візуальні (періодичні видання), 

аудіальні (радіо) та аудіовізуальні (телебачення, документальні кінофільми). Незважаючи на 

всі відмінності між ними, ЗМІ об’єднуються в єдину систему масової комунікації завдяки 

функціональному призначенню та особливій структурі комунікативного процесу. 

В усі часи ЗМІ приділяли особливу увагу різного роду конфліктам. Інтерес до цієї 

проблеми в наші дні виникає тому, що мас-медіа є інструментом, з одного боку, зародження і 

розвитку, а з іншого, – запобігання і врегулювання конфліктів. 

У сучасному світі в епоху глобалізації ЗМІ, особливо електронні, стали потужною 

інформаційною зброєю, що ефективно використовується при управлінні локальними війнами 

та збройними конфліктами. Інформаційний аспект сучасних конфліктів планується не менш 

ретельно, чим військовий. Сучасні війни ведуться не лише на місцевості, але й на сторінках 

та екранах засобів масової інформації. Боротьба за легітимність в очах громадської думки та 

моральний дух збройних сил стали не менш важливими, чим воєнні успіхи. Сьогодні 

планування будь-яких військових операцій неможливе без відповідної попередньої 

інформаційної підготовки громадської думки. Війни в очах світової спільноти повинні 

виглядати справедливими, ворог – жорстоким, власні воїни – справжніми героями. 

Журналісти стали третьою стороною збройних конфліктів і від того, яку сторону ЗМІ 

схильні підтримати, значною мірою залежить результат конфліктів[1]. 

Метою дослідження є аналіз новітніх технологій інформаційно-психологічного впливу 

в засобах масової інформації та досвіду використання їх у сучасних локальних війнах і 

збройних конфліктах. 

Новітні технології інформаційно-психологічного впливу в ЗМІ. За теорією 
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типології воєн Е. Тоффлера війни аграрного періоду велися за території, війни 

індустріального періоду – за засоби виробництва, а війни інформаційного століття – за 

засоби обробки й породження інформації та знань. У число сфер ведення бойових дій, окрім 

землі, моря, повітря та космосу тепер включається й інфосфера. Володіння та вміле 

використання засобів масової інформації стало запорукою успіху. Одним з найважливіших 

завдань на підготовчому етапі інформаційного протиборства стає використання можливостей 

ЗМІ для введення потенційного противника в оману, дискредитації його військово-

політичного керівництва, а також обмеження інформаційно-пропагандистської діяльності 

противника аж до організації часткової чи повної інформаційної блокади. В сучасній війні 

основні події розгортаються не на полях битв, а на сторінках газет, екранах телевізорів, в 

ефірі радіостанцій, в Інтернеті. Вирішального значення в цій ситуації набуває зовсім не те, у 

кого більше дивізій, хто захопив більше військовополонених, підірвав більше мостів чи 

захопив більше міст, а те, як це висвітлено в ЗМІ та доведено до суспільства. Бій ведуть не 

лише гармати й танки, а також медіаверсії подій, які монтуються з кадрів, ракурсів, описів 

дійсності та слів очевидців. Практично жоден з фактів, що стосуються війни, не доходить до 

нас безпосередньо. Враховуючи те, що “новий інформаційний світ” представляється 

обмеженим, а швидкості доставки електронного листа з Москви в Суздаль і з Москви в 

Шанхай однакові, перемогти в медіа-війні практично неможливо. В цій ситуації перемога 

означає, у тому числі, й монополію на інтерпретацію [2]. 

Бурхливий розвиток нових інформаційно-комунікаційних технологій розширює поле 

діяльності засобів масової інформації та комунікації в Інтернеті. Інтернет-ЗМІ зайняли певну 

нішу в системі засобів масової інформації і їх розвиток триває. Сьогодні, наприклад, свій 

потенціал демонструють блоги – мережеві щоденники, в створенні яких бере участь велика 

кількість людей. Окрім блогів новим викликом, що впливає на розвиток ЗМІ, стала мобільна 

телефонія. Динаміка розвитку Інтернету, блогосфери, соціальних мереж і мобільної 

телефонії демонструє серйозне зростання, наприклад, кількість користувачів Інтернету 

налічує в 2010 р. більше млрд. осіб, мобільними телефонами – близько 5 млрд., тобто рівень 

проникнення мобільного зв’язку охоплює близько 70% населення планети. Кількість 

користувачів соціальної мережі “Facebook” – близько 500 млн., сервісом мікроблогу 

“Twitter” користуються більше 175 млн. осіб. Навіть ці кількісні показники свідчать про 

серйозний вплив інформаційно-комунікаційних технологій на ЗМІ [3-5].  

Варто зазначити декілька аспектів еволюції Інтернету в глобальний соціальний 

феномен.  

По-перше, поява надзвичайно ефективних механізмів комунікації сама по собі 

призводить до збільшення потенціалу як окремих віртуальних колективів, так і всього 

людства. Окрім традиційних інструментів символьного, голосового та відео-спілкування 

варто відмітити механізми створення індивідуального контенту (блоги, підкасти – засоби для 

ведення блогів Windows Live Writer, що входять до набору інструментів Windows Live) і 

засоби агрегації, що набули поширення на основі протоколів RSS (підтримка RSS є в Internet 

Explorer 8.0 і Outlook 2010). Такий комплекс засобів дозволяє перейти від централізованого 

постачання інформаційних послуг і потоків до ефективного розподілу персоніфікованого 

контенту і донесення його до кінцевого споживача, причому не лише в діловому, але й в 

повсякденному спілкуванні. Усе це істотно ускладнює інформаційні потоки в суспільстві, 

роблячи їх надзвичайно гнучкими, персоніфікованими і конкурентоздатними. 

По-друге, поява соціальних мереж поєднаних з інструментами реструктуризації 

співтовариств (Windows Live Spaces, Windows Live Contacts) дозволяють ефективно 

висвітлювати структуру людських взаємовідносин в глобальній мережі та модифікувати своє 

коло спілкування відповідно до певних механізмів Інтернет-сервісів. Зокрема, соціальні 

мережі дозволяють ефективно здійснювати транзитивне замикання відношення знайомств, а 

також здійснювати подібність спрямованої оптимізації свого соціального “атома”. На основі 

соціальних мереж виникають інтегровані сервіси, що надають цілий спектр ділових чи 

розважальних послуг, контент-обмін з механізмом обговорення і колаборативної фільтрації 
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тощо. Прикладом може бути інноваційний соціальний портал wallop.com, що бере свій 

початок з дослідницького проекту Microsoft Research. 

По-третє, набули поширення механізми витягання та надання знань, засновані на Wiki-

технологіях, використованих як у масштабі людства (Wikipedia), так і на окремих 

підприємствах для створення систем корпоративної пам’яті. Для підтримки таких систем 

нова версія Microsoft Office Sharepoint Server 2010 була розширена механізмами ведення 

Wiki та блогів. Спеціальна компонента Knowledge Network дозволяє розподіляти компетенції 

серед співробітників організації та здійснювати пошук релевантних завданню ресурсів, 

спрощуючи створення та підтримку віртуальних колективів [6]. 

Особливістю блогосфери є та обставина, що порівняно з традиційними ЗМІ, а також 

сайтами офіційних органів, блоги набагато важче проконтролювати й регулювати. Існують 

різноманітні за контентом блоги, до яких можна віднести: особистий щоденник, а також 

військовий, новинний, журналістський, науково-технічний, юридичний, мобільний та інші 

блоги. Мета створення блогу полягає в тому, що блогери об’єднуються в співтовариства за 

інтересами, діляться один з одним своїми міркуваннями, настроями та думками, шукають 

однодумців. Згідно з проведеними дослідженнями, найбільш популярним видом блогу є 

“особистий щоденник”, за ним ідуть блоги, пов’язані з кіно, літературою та мистецтвом.  

При такому швидкому зростанні кількості блогів можливість поширення неофіційної 

інформації значно підвищується. Блог стає одним з вагомих інформаційних джерел. Статті 

чи матеріали, опубліковані в блогах, викликають масове обговорення.  

Як нова форма комунікації блоги надають можливість активно обмінюватися 

інформацією. Окремі Інтернет-ЗМІ вже використовуть технології ведення блогів, що надає 

їм переваги в просуванні свого основного контенту.  

Інтерес до нових технологій також пов’язаний з розвитком конвергенції у сфері 

комунікації. Вона пов’язана не лише з комп’ютерами, але й із сучасною стільниковою 

телефонією. Широке поширення мобільного зв’язку відкриває перспективи для розвитку 

ЗМІ, орієнтованих на користувачів мобільних телефонів. Мобільна телефонія стає серйозним 

каналом поширення масової комунікації, доповнюючи традиційні канали ЗМІ, а також 

контент, поширюваний за допомогою мобільного зв’язку (газета в мобільному телефоні, 

мобільне телебачення).  

Розвиток нових ЗМІ залежить не лише від прогресу в області інформаційно-

комунікаційних технологій, але й від розширення доступу до комп’ютерних і мобільних 

технологій широкої аудиторії. Важливими чинниками є також державна політика в області 

регулювання сфери нових ЗМІ, комерційна ефективність медіапроектів та інтереси творців 

онлайнових засобів масової інформації в медіасфері.  

Поширення мобільної телефонії відкриває перспективи для розвитку ЗМІ, орієнтованих 

на користувачів мобільних телефонів, що публікують свій контент за допомогою SMS, або 

що розміщують його на сайтах, доступних користувачам мобільного Інтернету. Ще більші 

можливості надасть широке впровадження мобільних телефонних апаратів, що дозволяють 

абонентам приймати телевізійний сигнал. Завдяки можливості користувачів завжди мати 

стільникові телефони при собі, у ЗМІ відкриється можливість надавати індивідуальні 

послуги їх власникам.  

Швидкий розвиток соціальних мереж, які дозволяють не лише об’єднувати однодумців, 

але й організовувати інтерактивну взаємодію на рівні кожного конкретного члена такої 

мережі, стає одним із суттєвих елементів формування майбутнього каналу взаємодії 

суспільства та влади.  

Перед фахівцями з ведення психологічної війни сьогодні відкривається реальна 

перспектива використання у власних інтересах потенціалу таких соціальних мереж. 

Як пише ”Російський NewsWeek”, кіберзмагання у сфері політтехнологій тільки 

почалося. У той час, коли окремі країни докладають зусилля для протидії внутрішнім 

загрозам, США розробляють концепцію так званої “Дипломатії 2.0” – просування 

американської ідеї в маси за допомогою новітніх технологій. Місце пропагандистів з “Голосу 
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Америки” та “Радіо Свободи” скоро займуть сервіси соціальних мереж Facebook і Twitter. 

Форуми, чати і навіть блоги, на думку американських дипломатів, – вчорашній день. У 

доповідях американських аналітиків Конгресу США відзначається, що майбутнє за такими 

соціальними мережами, як Facebook [7]. 

Відчуваючи реальну загрозу, що витікає з соціальних мереж, уряди багатьох країн 

прагнуть мінімізувати можливий збиток. З цією метою останніми роками вводиться контроль 

над національними сегментами мережі Інтернет. 

І навпаки, розуміючи значущість соціальних мереж та Інтернету в цілому для 

досягнень цілей пропаганди, уряд США активізує роботи щодо розробки інформаційних 

технологій, здатних забезпечити постійне доведення позиції адміністрації США до 

користувачів віртуальної реальності. За відомостями ряду джерел, уряд США приховано 

тестує систему обходу цензури в мережі Інтернет за кордоном. Йдеться про розсилку 

електронною поштою іноземним громадянам новин чи відеоматеріалів за допомогою 

технологій, які здатні долати захисні фільтри, блокуючи доступ до певних ресурсів 

Інтернету. Випробування проходить і система, що дозволяє користувачам за кордоном 

виходити на заборонені цензурою сайти через треті сервери. Серед країн, проти яких 

планується використовувати такого роду технології, не лише Китай та Іран, але й більшість 

країн СНД [8]. 

У свою чергу, спілкування в соціальних мережах може негативно позначитися також на 

становленні особи та її моральних цінностях. Діти в цьому плані особливо уразливі, оскільки 

їх мозок ще не завершив свій розвиток. Людина по-різному сортує інформацію та реагує на 

неї. Сигнали про чужий фізичний біль інтерпретуються в мозку всього за декілька секунд, 

тоді як захоплення та співчуття – емоції, що визначають гуманність, – потребують значто 

більше часу. В результаті швидкий обмін короткими повідомленнями перешкоджає 

усвідомленню та осмисленню чинників, пов’язаних з доброчесністю. Соціальні мережі та 

цифрові ЗМІ можуть відвертати користувачів від традиційного розуміння гуманності. “У 

медіа-культурі, яка перетворює насильство і страждання на нескінченне шоу, – будь то 

вигадка чи розвага, – байдужість до людських страждань поступово наростає”, – говорить 

Мануель Кастеллс, провідний соціолог університету. Глобальні комунікації, що зв’язують 

людей з усього світу, можуть викликати двоякий ефект. Отже, нові стандарти взаємодії та 

спілкування потрубують вироблення нового підходу, який дозволить обмінюватися 

позитивними даними і емоціями, затримуючи поширення негативу [9]. 

Аналіз досвіду використання ЗМІ в сучасних локальних війнах та збройних 

конфліктах. Сприйняття суспільством цілей війни та військових дій, громадська думка про 

саму війну є для воюючих сторін екзистенціальним питанням сучасної війни. Сучасні війни 

та збройні конфлікти не можуть вестися без підтримки суспільства. Засобам масової 

інформації належить тут вирішальна роль. Суспільна думка не лише висловлюється через 

ЗМІ – вона ними формується та регулюється. Контролюючи висвітлення подій в мас-медіа, 

можна схилити суспільну думку до схвалення чи неприйняття війни. Якщо раніше війна була 

продовженням політики іншими засобами, то тепер вона – продовження комунікації іншими 

засобами. Використання протиборчими сторонами можливостей засобів масової інформації в 

своїх інтересах стає складовою частиною загального сценарію ведення операцій із 

застосуванням збройних сил. Проте, використання ЗМІ для попередження конфліктів та їх 

конструктивного дозволу – один із перспективних напрямів підвищення управлінської 

культури суспільства. 

За останнє десятиліття локальні війни та збройні конфлікти мали місце в зоні Перської 

затоки, на Гаїті, в Гренаді, на території колишньої Югославії, в Чечні, Південній Осетії тощо. 

Їх характерною особливістю було активне використання провідними світовими країнами 

державних інформаційних структур як важливих чинників досягнення поставлених цілей. 

Найпотужнішими серед них нині є: інформаційне агентство Сполучених Штатів (ЮСІА), 

агентство Франс Пресс (АФП), Британська рада спільно з центральним бюро інформації, 

Федеральне відомство друку й інформації (Німеччина), Російські інформаційні агентства 
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“Новини”, “ІТАР-ТАРС” [10]. 

Провідні країни світу завдяки наявності налагодженого механізму державного 

контролю за проведенням інформаційної політики мають в розпорядженні широкі й 

різноманітні можливості для досягнення політичних цілей і захисту державних інтересів за 

допомогою впливу через ЗМІ на суспільну свідомість як усередині своїх країн, так і за 

кордоном. При цьому використання протиборчими сторонами можливостей ЗМІ у своїх 

інтересах, як правило, стає складовою частиною загального сценарію проведення операцій із 

застосуванням збройних сил.  

Психологічний вплив в умовах збройної боротьби залежить від тих цілей і задач, 

заради вирішення яких він здійснюється, а також від можливостей (сил і засобів), що 

необхідні для цього. 

Розглядаючи питання щодо застосування інформаційно-психологічного впливу (ІПсВ) 

через ЗМІ варто навести декілька прикладів. Так під конфлікт в Іраку було організоване 

радіомовлення на базі технічних засобів деяких сусідніх з Іраком країн. Крім того, на 

території Саудівської Аравії були змонтовані ретранслятори, що забезпечували цілодобову 

передачу програм “Голосу Америки” арабською мовою. В Іорданії та інших суміжних з 

Іраком країнах безкоштовно поширювалися відеокасети із сюжетами, що зображували членів 

уряду Іраку корумпованими політиками, а С. Хусейна – безумцем. 

Під час Фолклендського конфлікту англійці у своїй пропаганді на аргентинську армію 

зверталися переважно до рядового складу, приводячи факти корупції та казнокрадства серед 

генералів і офіцерів. Така пропаганда викликала в простих солдатів почуття ущемлення, 

невдоволення привілейованим положенням офіцерського корпусу, його зарозумілим 

відношенням до підлеглих, що знижувало їх готовність наполегливо боротися під їх 

командуванням. 

Особливого ефекту набуває розпалення національно-культурних протиріч. Етнічні, 

релігійні й інші меншості стають першочерговими об’єктами впливу. Яскравим прикладом 

цього є американська пропаганда на курдів напередодні війни в Перській затоці. США 

вдалося спровокувати антиурядові виступи в Іракському Курдистані, що змусило Багдад 

направити туди додаткові війська [11]. 

Саме національно-релігійні протиріччя послужили основою для затяжного конфлікту в 

Югославії, на території Північного Кавказу та Закавказзя. 

Ефективною може бути також дискредитація політичного керівництва та військового 

командування противника, особливо коли керівники втратили популярність чи авторитет, 

наприклад, у результаті значних втрат серед підлеглого особового складу. Так для 

дискредитації С. Хусейна в ході операції в Перській затоці використовувалася “чорна 

пропаганда”. У передачах псевдоарабської радіостанції проголошувалася теза про те, що 

С. Хусейн “привів до арабського світу війська Сатани” і його варто покарати за це. 

Якщо дискредитації піддаються лише окремі популярні державні діячі чи командири, 

то, як правило, ефективність таких заходів невисока. Так, незважаючи на активні заходи 

щодо дискредитації С. Хусейна, домогтися певних успіхів американській стороні не вдалося. 

Під час війни в Афганістані органи радянської спецпропаганди досить активно вели 

роботу щодо посилення протиріч між формуваннями збройної опозиції. Зокрема, 

поширювали листівки з метою породити (чи поглибити) протиріччя між загонами, що 

знаходилися на території Афганістану у важких військових і соціально-економічних умовах, 

з одного боку, та їх політичними лідерами в Пакистані, – з іншої. Листівки поширювалися 

нелегальним шляхом. Їх поширенню передував запуск чуток про те, що в сусідній провінції 

існує озброєний загін, який займає особливе положення між заколотниками й урядом та має 

ідеологічні установки, що відрізняються як від перших, так і від других. Нібито його 

командири пропонують деякий третій шлях. У результаті проведених заходів в окремих 

загонах почалися відкриті виступи проти невдалого керівництва та важкого матеріального 

становища рядових бійців [12]. 

Ще одним прикладом застосування ІПсВ стала Чеченська війна. Враховуючи поразку в 
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інформаційній сфері першої Чеченської кампанії (1994 – 1996 рр.), Росія стала ефективніше 

використовувати ЗМІ у другій кампанії (1999 – 2000 рр.), забезпечуючи інформаційно-

ідеологічного прикриття підготовки та введення військ у Чечню. Ця мета мала виглядати 

правдоподібною як для рядових росіян, так і для світової спільноти. Завдання було не з 

простих, враховуючи необхідність здолати “чеченський синдром”, пояснити: чому 

центральний уряд віддає наказ проводити масовані бомбардування одного з суб’єктів 

Федерації з наступною наземною операцією. При цьому ніяких законодавчих актів щодо 

законності вторгнення в Чечню не прийнято. Основна детермінанта другої чеченської війни 

була сформульована так: “Бойова операція проти міжнародного тероризму”. Варто віддати 

належне російським спецслужбам, що займаються розробкою стратегії інформаційної війни, 

– сама по собі центральна ідея стала переконливою. Що стосується масованої й масштабної 

інформаційної атаки, то вона була ретельно спланована, підготовлена та досить чітко 

технічно проведена.  

Підготовка до масштабної війни (у т.ч. інформаційної) розпочалася ще під час 

військових дій у Дагестані. Вихідною точкою власної інформаційної війни з Чечнею можна 

вважати реакцію офіційного російського керівництва на серію вибухів у різних містах 

країни; спецслужби в ЗМІ розвернули активну пропаганду, спрямовану не лише проти 

бандитів-терористів, але й проти офіційної влади Республіки Ічкерія та проти усіх чеченців. 

У російській масовій свідомості за дуже короткий час був створений “образ ворога” – 

чеченця-терориста, з яким можна говорити лише мовою сили. Крім того, посилено 

нав’язувалася думка, що необхідно знищити терористичне розбійне гніздо (де-факто це 

“гніздо” – уся територія Чечні), щоб на кореню присікти саму можливість терористичної 

діяльності [13].  

Козир на руках російських реваншистів був безпрограшним – доки ці почуття 

домінують у настроях суспільства, повна підтримка будь-яких дій проти Чечні забезпечена. 

Головним було – не дати ослабнути цій хвилі, відхилити її страшну енергію від тих, хто 

допустив саму можливість вибухів будинків з мирними громадянами.  

На етапах бойових операцій другої Чеченської кампанії велика увага приділялася 

максимальному дистанціюванню від війни 1994 – 1996 рр. і переконанню всіх, що тепер іде 

абсолютно інша війна. Важливу роль в інформаційній війні відіграє термінологія; у цьому 

плані показовим є висвітлення чеченської кампанії російськими ЗМІ, наприклад:  

1. У Чечні йде не війна, а локальна бойова операція. 

2. Не Росія воює з Чечнею, а федеральні війська борються з бандами терористів.  

3. Російській армії протистоять не чеченські регулярні сили, а озброєні банди.  

4. У Чечні воюють не просто федеральні війська, там воюють “наші”. 

5. З бандитами й терористами не може бути ніяких переговорів; їх потрібно знищувати, 

знищувати й знищувати. А точніше – “мочити” [14]. 

Використовувалися й інші технології інформаційної війни такі як підміна понять. Коли 

росіяни зіткнулися з негативною реакцією світової спільноти, протестуючої проти 

бомбардувань у Чечні та гуманітарної катастрофи, то вони перевели “дискусію” в інше 

русло. Це висвітлювалося так: “Ми воюємо з бандитами-терористами, злочинцями. Вони 

вбивають полонених, знущаються з них, відрізують їм голови. Воюємо так, як вміємо, та як 

вважаємо за потрібне. А ви (світова спільнота) хочете захищати цих нелюдів?! Хіба ми не 

праві в тому, що знищуємо їх як найнебезпечніших істот?” Тут відбувається підміна поняття 

гуманітарної катастрофи в Чечні на звірства бандитів-терористів.  

Для деморалізації противника й підняття “бойового духу” російських військ ЗМІ 

постійно акцентували увагу на тому, що силова операція проходить надзвичайно успішно і 

обов’язково буде доведена до кінця. Переможні реляції, що повідомляють про значні успіхи 

федеральних військ і не менш значні втрати бойовиків, заспокійливі заяви про те, що “ми 

воюємо не так, як в 1994 – 1996 рр.”, постійна підтримка обстановки нервозності в 

російському суспільстві й одночасно посилена пропаганда культу “єдності нації”, 

протиставлення “злим” чеченським бандитам добрих “мирних” чеченців – російських 
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кунаків, обіцянки почати “політичний діалог з чеченською стороною” після завершення 

силової операції та багато іншого – все це реалії другого етапу інформаційної війни Росії 

проти Чечні [15].  

Варто відмітити, що тотальний інформаційний тиск Росії став таким потужним, що 

скласти об’єктивну картину про те, що відбувається в Чечні, було надзвичайно важко. 

Довіряти відомостям російських військових було складно; прикладом є війна в Дагестані, 

коли, за даними Міноборони РФ, за 15 днів операції знищено 2000 бойовиків, хоча, за 

даними тих же військових, загальна чисельність бойовиків, що вторглися в Дагестан 

складала 1500 осіб. І навпаки, в ході дагестанської війни лише в республіканські лікарні 

поступали в 2 рази більше поранених, чим повідомлялося в щоденних зведеннях. Західні 

журналісти не мали можливості висвітлити повну картину про те, що відбувається в 

республіці. Доводилося вибирати фактичний матеріал з повідомлень російських і зарубіжних 

агентств та ЗМІ, зіставляти їх між собою й “читати між рядків” офіційних російських 

повідомлень, відшукуючи елементи правди та намагаючись скласти з них цілісну картину.  

У ході інформаційної війни Росія добилася значних успіхів і в цілому досягла своїх 

цілей, проте вважається, що при цьому – потерпіла поразку. Важливу роль тут зіграло 

втручання в чеченський конфлікт світової спільноти. Хоча реально їй не вдалося змусити 

Росію змінити свою позицію по відношенню до Чечні (Стамбульський саміт 

продемонстрував своєрідний статус-кво), проте у Росії з’явився потужний і 

великодосвідчений противник в інформаційній війні, з яким вона не в змозі боротися “на 

рівних” – Сполучені Штати Америки, яких підтримує світова спільнота. США зробили ряд 

кроків у цьому напрямку, першим з яких був скандал з російськими грошима в зарубіжних 

банках, іншим – заява Б. Клінтона про неможливість ратифікувати Договір про звичайне 

озброєння в Європі до тих пір, поки Росія не скоротить чисельність військ на Північному 

Кавказі [16]. 

Висновок. Отже, інформаційна складова будь-якої сучасної локальної війни чи 

збройного конфлікту стала суттєвим елементом, який враховується при плануванні 

загального сценарію ведення операцій із застосуванням збройних сил. Кожній з цих операцій 

передує відповідна інформаційна підготовка як громадської думки, так і світової спільноти 

щодо необхідності та справедливості проведення цих операцій.  

Важливим завданням інформаційного протиборства стає використання можливостей 

ЗМІ для введення потенційного противника в оману, дискредитації його військово-

політичного керівництва, а також обмеження інформаційно-пропагандистської діяльності 

противника аж до організації часткової чи повної інформаційної блокади. 
При цьому продумане, гнучке й максимально повне використання різноманітних 

можливостей засобів масової інформації та новітніх технологій інформаційно-

психологічного впливу стає одним з важливих чинників здобуття перемоги в сучасних і 

майбутніх локальних війнах та збройних конфліктах.  
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СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ 

 
У статті проаналізовано типові недоліки класичної системи управління за ієрархічною 

побудовою, представлено архітектуру перспективної системи управління, що відповідає сучасної 

концепції створення єдиного інформаційного простору. Наведено числові вимоги до новітніх 

інформаційних систем. Сформульовано напрями удосконалення вітчизняної системи 

управління. 

Ключові слова: система управління, єдиний інформаційний простір, модель 

 

В статье проанализированы типичные недостатки классической системы управления, 

построенной по иерархическому принципу, представлена архитектура перспективной системы 

управления, которая отвечает современной концепции создания единого информационного 

пространства. Приведены числовые требования к новейшим информационным системам. 

Сформулированы направления усовершенствования отечественной системы управления. 

Ключевые слова: система управления, единое информационное пространство, модель 

 

In the article the typical lacks of a classical control system constructed by a hierarchical principle 

are analyzed, the architecture of a perspective control system which corresponding the modern concept of 

creation of one information space is proposed. The numerical requirements in the newest information 

systems are given. The directions of improvement of a domestic control system are formulated. 

Keywords: a control system, uniform information space, model. 

 

Вступ. Створення сучасних Збройних Сил України, здатних виконувати покладені на 

них завдання за ситуаціями застосування, неможливе без розвитку відповідного озброєння. 

Завдання щодо його розвитку визначаються Державною цільовою оборонною програмою 

розвитку озброєння та військової техніки (ДЦОП ОВТ) Збройних Сил України на 2010-2015 

р.р., основні результати якої можна знайти, наприклад, в [1]. Найважливішим завданням 

ДЦОП ОВТ є створення системи управління, яка б відповідала завданням Збройних Сил 

сьогодення і перспективи. 

Аналогічні процеси реформування збройних сил (ЗС) в галузі систем управління 

відбувається і в світі шляхом реалізації концепції, яка має назву «мережецентрична війна» 

або «створення єдиного інформаційного простору». Відповідно до [2-8] основні напрями 

реалізації згаданих концепцій пов’язують зі впровадженням у військові підрозділи нових 

цифрових систем збору, обробки, аналізу та підтримки прийняття рішень. Їх використання 

припускає збільшення числа користувачів інформації, що добувається системами розвідки, 

та одночасно приводить до комплексності та складності завдань, що вирішуються такою 

системою. Головною її перевагою є скорочення темпів проведення бойової операції, але ж 

фахівцями [7] одночасно прогнозуються складності її використання за рахунок зростання 

масштабності системи, можливості інформаційного перевантаження в умовах бойового 

застосування, відсутності лінійної залежності між кількістю користувачів та ефективністю 

системи. Основним недоліком вважається відсутність на теперішній час належного 

математичного апарату для опису таких систем, що не дозволяє повною мірою оцінити 

ефективність запропонованих концепцій [7]. 

Метою статті є аналіз перехідних процесів, які відбуваються в нашій державі, для 

формулювання напрямків та підходів до удосконалення системи управління Збройними 

Силами України в інтересах забезпечення необхідної сумісності з системами управління 

розвинених держав. 
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Постановка завдання. На основі відомих джерел зробити аналіз системи управління 

збройними силами (ЗС) класичної побудови, розробити архітектуру системи управління 

перспективного типу, запропонувати показники її ефективного функціонування, 

сформулювати пріоритетні напрями, які повинні бути відтворені в першу чергу. 

Аналіз недоліків ієрархічної системи управління збройними силами. Визначаючи 

важливість науково-технічних досліджень та розробок, спрямованих на оснащення ЗС 

новими засобами збройної боротьби, найперше значення в наукових колах провідних 

розробників зброї надається дослідженням в галузі управління ЗС. Як показує досвід 

наукових досліджень, моделі управління ЗС, які є загально визнані та традиційні, в сучасних 

умовах почали зазнавати докорінних змін. Основою таких змін є розвиток інформаційних 

технологій та впровадження автоматизованих систем управління на їх основі, а також 

стрімке переоснащення військ інформаційно насиченими ОВТ такими як, високоточна зброя, 

засоби розвідки, ураження та засоби інформаційної війни [3].  

Основою існуючої побудови збройних сил є ієрархічний принцип, за яким відповідним 

рівням ієрархії встановлюються адекватні завдання. За такою побудовою передача 

інформації поміж командними інстанціями відбувається по вертикалі зверху і донизу. В 

якості недоліків даної структури іноземними дослідниками встановлено такі недоліки 

ієрархічної організації, основними серед них є:  

- відсутність самостійності залежних підрівнів системи; 

- низька швидкість проходження інформації по структурі самої ієрархії та уповільнена 

реакція на керуючу дію та на дані зворотного зв’язку; 

- втрати інформації всередині ієрархічної структури, які приводять до втрат 

керованості деяких елементів системи, та як найчастіше до повної втрати зворотного зв’язку 

від більш низьких рівнів організації. 

Аналіз [2-5] підтверджує висновок про відсутність в наш час єдиної «найкращої» 

моделі оперативного управління. Детальне вивчення військових конфліктів останнього часу 

дозволяє визначити чинники, що впливають на вибір моделі управління. Основним серед них 

є 

- умови ведення бойових дій (від позиційної до маневреної війни); 

- безперервність комунікацій поміж бойовими порядками від циклічної до 

безперервної); 

- обсяг та кількість інформації, що циркулює поміж бойовими порядками військ та 

компонентами органів управління; 

- професійна компетентність командного складу, а також рівень підготовки та 

злагодженості військ; 

- ступінь творчого мислення та ініціативність осіб, що приймають рішення у військах, 

в тому числі підлеглих командирів та начальників. 

Врахування комплексного характеру загроз та складності їм протидії дозволяє 

сформулювати думку, що однією з найбільш важливих універсальних характеристик 

збройних сил в наш інформаційний час – є здатність швидкої структурно-функціональної 

адаптації до змін в просторі безпеки, яка досягається врахуванням таких вимог до систем 

управління як  

- стійкість, що розуміється як можливість ефективного функціонування в широкому 

спектрі завдань, ситуацій, умов; 

- відновлюваність, як здатність пристосування до негативної зовнішньої дії, а також до 

дестабілізуючого впливу зовнішнього середовища; 

- оперативність, як вміння своєчасного реагування на зміни умов зовнішнього 

середовища; 

- гнучкість – використання різних способів досягнення мети, а також можливість 

використання їх комбінації. 

- іноваційність, розуміється як вміння створювати та розповсюджувати нові засоби, 

продукти, процеси чи використання нових способів їх впровадження;  
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- адаптованість, як здатність системи управління до змін функціональних процесів та 

організаційної структури. 

Ієрархічна модель, що має вертикальний принцип побудови, не відповідає цим факторам. 

Таким чином, ієрархія не може на даний час розглядатися як оптимальна модель побудови 

структури системи управління військами. 

Концепція створення єдиного інформаційного простору збройних сил НАТО. 

Сучасним варіантом побудови системи управління в Росії є концепція «Управління веденням 

бойових дій (УВБД) на основі єдиного інформаційно-комунікаційного простору (ЕІКП)», а в 

США за змістом їй відповідає концепція «мережецентричної війни» [2-5]. Матеріальною 

основою УВБД на основі ЕІКП є інформаційне середовище з високим обсягом циркулюючої 

інформації та наданням доступу до неї незалежно від просторово-часового положення 

джерела та її споживача, а також якості міжвідомчих та внутрівідомчих взаємозв’язків. 

Розглядається, що такий підхід не буде припускати підміну посадових осіб начальницько-

командного складу, а буде використовуватися в інтересах функцій командування та 

оперативного управління.  

З практичної точки зору формування ЄІКП передбачає об’єднання локальних, 

територіальних і глобальних мереж з метою охвату системами та засобами передачі 

інформації наземного, морського та повітряного простору з метою отримання переваг в 

зборі, обробці та розподілу інформації, що приводить до отримання переваг в швидкості та 

обґрунтованості прийнятих рішень та їх подальшої реалізації. З метою ускладнення викриття 

дій чи змін в активності військових систем передбачається застосування комерційних 

стандартів в системах зв’язку та інформаційного забезпечення. Передбачається, що таке 

використання програмно-апаратних засобів комерційного призначення дозволить знизити 

витрати на побудову системи та залежність від виробника (постачальника). 

Структура такої системи має три основні групи елементів: добувні, інформаційно-

керуючі та виконавчі (рис. 1). 

Добувні елементи системи включають засоби розвідки, що здійснюють збір, попередню 

обробку та доведення розвідувальних відомостей до інформаційно-керуючих та виконавчих 

елементів. 

Інформаційно-керуючі елементи являють собою пункти управління, системи 

автоматизації та зв’язку, що забезпечують їх функціонування, а також територіально 

розподілені бази даних оперативної, розвідувальної та іншої необхідної інформації 

(топогеодезичної, геопросторової, фоноцільової, гідрометереологічної тощо), що надається 

користувачам в масштабі часу, близькому до реального. 

Виконавчі елементи – це військові підрозділи та системи зброї, що задіяні в операціях 

та вирішують завдання з ураження живої сили та об’єктів противника. 

 
Рис. 1. Архітектура перспективної системи управління 

 

Передбачається, що розвідувальна інформація від різних систем добування після 

обробки та затвердження відповідним начальником буде безперервно поступати в бази даних 

ЄІКП, звідкіля її будуть отримувати всі зацікавлені посадові особи за наявністю у них 

спеціальних мережевих пристроїв та відповідних прав доступу. Розвіддані представляються 

у стандартних форматах, адаптованих до безпосереднього використання, як у штабах, так і 

системах зброї різної видової належності. Передбачається, що не тільки формати 

представлення даних та протоколи обміну розвідданих будуть єдині, а буде забезпечена їх 
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повна сумісність ще на етапі проектування (частотні характеристики, несучі частоти, види 

модуляції, порядок їх передачі, обробка та збереження інформації, склад та структура баз 

розвідувальних даних). Передбачається, що комплексна обробка даних поєднає за 

принципом повної організаційної та програмно-лінгвістичної сумісності дані про 

місцеположення, дані зв’язку та інформаційного забезпечення своїх військ. 

Математичну модель операції в такій побудові доцільно розглядати у вигляді 

територіально розподіленої обчислювальної мережі, що дозволяє звести процес 

оперативного планування та управління збройними силами до відомої задачі оптимізації 

структури елементів мережі, де кожний з них являє собою військовий підрозділ чи систему 

зброї.  

Кінцевою метою розробки та впровадження концепції ЄІКП є забезпечення переваг над 

імовірним противником як в мирний час, так і особливий період. 

Модель системи управління збройними силами України. Міністерство оборони 

України постійно займається процесом удосконалення системи управління та структури ЗС 

відповідно до змін геостратегічної ситуації, нових тенденцій в розвитку теорії та практики 

війни, новітніх технологічних досягнень, створення сучасних ЗС, здатних виконувати 

покладені на них завдання [1, 9, 10]. 

Система управління ЗС України, що мала п’ять ланок управління – стратегічну, 

оперативно-стратегічну, оперативну, оперативно-тактичну й тактичну, та діяла до 2005 року, 

піддається змінам. Структура управління громіздка, передбачала дублювання функцій, 

домінуванням адміністративних функцій над оперативними. Це приводило до порушень 

основних принципів управління: оперативності, точності, єдності.  

Нові підходи передбачають триступеневу систему управління: стратегічний рівень 

(Міністерство оборони, Генеральний штаб, Озброєння, Тил, Головне управління 

оперативного забезпечення), оперативний рівень (командування видів ЗС, Об’єднане 

оперативне командування, управління армійських корпусів, управління повітряних 

командувань, центр морських операцій, центр берегової охорони) та тактичний рівень 

(управління бригад, полків) [1, c. 25]. 

Генеральний штаб здійснює стратегічне планування та оперативне керівництво 

військами (силами), Об’єднане оперативне командування – оперативне управління 

миротворчими контингентами та оперативне планування застосуванням Збройних Сил за 

визначеними ситуаціями, види збройних сил та – оперативне управління та забезпечення 

повсякденної діяльності підпорядкованих з’єднань, частин. 

Матеріальною основою системи управління Збройних Сил України та невід’ємною 

складовою є система зв’язку й автоматизації управління військами (силами). Система зв’язку 

має забезпечувати обмін інформацією, автоматизовану обробку інформації та розв’язання 

інформаційних і розрахункових задач для службових осіб пунктів управління під час 

забезпечення управління військами (силами) в мирний та воєнний час. 

Сучасний стан систем автоматизації й зв'язку не дає змоги в повному обсязі виконувати 

покладені на неї завдання. Причиною цього є такі особливості: 

 існуюча система зв'язку й автоматизації ґрунтується переважно на аналогових 

системах передавання даних; 

 транспортні телекомунікаційні мережі є не комутованими, чи мають довготривалу 

комутацію каналів і трактів на опорних вузлах зв'язку; 

 на вузлах зв'язку й автоматизації пунктів управління здійснюється ручна (оперативна 

й довготривала) комутація каналів і трактів; 

 канальний ресурс поділяється й закріплюється за своїм інформаційним напрямком; 

 захист інформації здійснюється різнотипною. 

Зазначені обставини зумовлюють низький рівень використання системи зв'язку й 

автоматизації та необхідність розгортання на вузлах зв'язку й автоматизації пунктів 

управління декількох комутаційних засобів і абонентських мереж. 
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Аналіз систем зв'язку провідних країн світу показав, що вони те ж побудовані за 

класичною трирівневою схемою, використовують новітні інформаційні технології з 

інтеграцією послуг у цифрових військових мережах, що дозволяє забезпечувати передавання 

різних видів повідомлень (голосу, даних, відео та ін.) з гарантованою якістю обслуговування. 

Перший рівень системи - стратегічна ланка управління від армійського корпусу і вище. 

Це стаціонарний компонент військової системи зв'язку, що ґрунтується на мережах зв'язку 

загального користування національних систем зв'язку та стаціонарних опорних мережах 

зв'язку національних збройних сил. 

Другий рівень - тактична ланка управління "корпус-батальйон". Це мобільний 

компонент військової системи зв'язку, основою якого є польова опорна мережа зв'язку, вузли 

доступу пунктів управління та пункти радіо-доступу. 

Третій рівень - мобільні абонентські військові системи до окремого солдата на полі 

бою. Це мобільні військові мережі зв'язку, побудовані на основі комплексів і засобів 

радіозв'язку. 

Така побудова системи дає змогу використовувати її як єдине транспортне середовище 

для інформаційного обміну в інтересах усіх військ (сил) незалежно від їх підпорядкування та 

оперативної належності - від танка і солдата на полі бою до штабів стратегічного рівня. 

Планується [10, 11], що основою польової мережі зв'язку збройних сил, як і в провідних 

країнах світу стане структура типу "решітка", її основою будуть автоматизовані опорні вузли 

зв'язку, з'єднані між собою радіорелейними лініями. До опорних вузлів підключаються 

автоматизовані вузли доступу, які є вузлами зв'язку пунктів управління, та пункти 

радіодоступу, які забезпечують вихід абонентів бойових радіомереж на польові й стаціонарні 

опорні мережі зв'язку. 

Основою опорних вузлів зв'язку та вузлів доступу пунктів управління є комплексні 

апаратні зв'язку. До їх складу буде входити сучасне цифрове комутаційне обладнання, 

цифрові радіорелейні станції, лінійне обладнання волоконно-оптичних і проводових ліній, 

апаратура засекречування та передавання даних, обладнання управління мережею. Ці 

апаратні засоби забезпечать утворення каналів зв'язку, їх автоматичну комутацію, 

засекречування та надання абонентам пунктів управління послуг різних видів зв'язку 

(телефон, телеграф, передавання даних, факс, відео та ін.). 

Мобільні абонентські системи, що дозволять передачу мови, даних та відео і 

забезпечити доступ до локальних обчислювальних мереж, матимуть завадозахищені режими 

роботи – такі як псевдовипадкове перестроювання радіочастот (ППРЧ), що забезпечує 

високу ефективність функціонування за умов навмисних завад, чи вмонтовані засоби 

кодування інформації. 

Роль та місце телекомунікаційних систем у створенні єдиного інформаційного 

простору. Головною метою телекомунікаційних систем, як основи систем зв’язку та 

автоматизації, є створення організаційно-впорядкованих інформаційних мереж різного 

призначення, створення первинних і вторинних мереж та вузлів зв'язку, а також 

стаціонарного та мобільного компонентів. Такий підхід повинен забезпечити підтримання 

сучасних видів інформаційного обміну й широкого спектра послуг заданої якості, 

необхідних для формування єдиного інформаційного простору управління та забезпечення 

ефективних інформаційних технологій управління військами і зброєю.  

Розробка цих систем повинна відбуватися на основі єдиних оперативно-тактичних та 

тактико-технічних вимог. Базові вимоги, які повинні забезпечувати засоби автоматизації, 

можна сформулювати таким чином.  

1. Забезпечення просторово-розгалуженого збору та передачі всіх видів інформації 

(обмін даними в реальному часі та мультимедійні послуги) даних в масштабі часу близькому 

до реального. 

2. Створення магістрально-модульного принципу побудови системи, що полегшить її 

адаптацію та модифікацію у випадку необхідності корекції структури системи. 
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3. Побудова багаторівневої системи інформаційної безпеки з достатньою завадо 

захищеністю. 

4. Функціонування в заданих діапазонах механічних та кліматичних навантажень, в 

діапазоні заданих умов експлуатації в тому числі в режимі позаштатних ситуацій. 

5. Забезпечення високої надійності та задовільнення критерію «ефективність-вартість». 

Вимоги до програмного забезпечення 

1. Інтегрованість комплексу програмних засобів та сумісність з існуючими 

програмними засобами. 

2. Відкритість архітектури автоматизованих систем управління з можливістю 

застосування програмно-апаратних засобів комерційного призначення в інтересах 

скорочення витрат та зниження залежності від виробника (постачальника). 

3. Динамічність відображення параметрів процесу, що дозволяло б контролювати їх 

прив’язку до фізичних каналів вводу-виводу та до часу. До складу комплексу програмних 

засобів повинні входити програми, що забезпечують генерацію відліку поточного стану 

процесу управління, роботу окремих підрозділів, архівацію даних та своєчасний прогноз, 

передбачення, виявлення та ідентифікація аварійних та інших подій, пов’язаних з процесом, 

що контролюється, та станом технічного обладнання. 

Типові числові часові вимоги до інформаційних засобів, що висуваються іноземними 

фахівцями [7] наведені в таблиці. Досягнення цих величин програмними та апаратними 

засобами дозволить здійснити ефективне інформаційне забезпечення всього можливого 

спектру операцій. Така інтеграція засобів автоматизації та зв’язку дає можливість підвищити 

рівень взаємодії усіх учасників бойових дій, серед яких засоби ураження, органи та пункти 

матеріально-технічного забезпечення та інші. В кінцевому рахунку досягти необхідного 

рівня бойових можливостей перспективних формувань. 

 

Таблиця  

Типові числові вимоги до інформаційних засобів 

№ 

п/п  

 

Критерій  

 

Значення критерію 

Існуюче Порогове Очікуване 

1  Доведення інформації від засобів радіолокаційної 

розвідки з можливістю селекції рухомих цілей до 

користувачів  

Менш 1 

хв.  

Не більш 

10 с  

Не більш 5 

с  

2  Доведення даних видової розвідки до користувачів  Менш 20 

хв.  

Не більш 5 

хв.  

Не більш 2 

хв.  

3  Доведення узагальненої інформації про обстановку 

на полі бою на основі даних видової та 

радіолокаційної розвідки з можливістю селекції 

рухомих цілей  

Не менш 

30 хв.  

Не більш 

20 хв  

Не більш 5 

хв.  

4  Надання командирам усіх ланок управління доступу 

до потоків розвідувальної інформації для 

формування єдиної картини обстановки на полі бою  

-  Не більш 5 

хв.  

Не більш 1 

хв.  

5  Перенацілювання засобів розвідки коаліційних сил  Не менше 

30 хв.  

Не більш 

10 хв.  

Не більш 2 

хв.  

6  Ідентифікація засобів у полі зору  Не менш 

30 хв. 

Не більш 

12 хв.  

Не більш 3 

Хв..  
7  Передача даних цілевказівка будь-якого засобу 

ураження на ТВД  

Не менш 

30 хв.  

Не більш 5 

хв.  

Не більш 2 

хв.  

8  Можливість інтеграції нових засобів розвідки до 

вже функціонуючої системи бойового управління, 

зв’язку та розвідки на полі бою  

Декілька 

місяців  

Не більш 1 

тижня  

Не більш 1 

доби  
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Напрями забезпечення реалізації концепції єдиного інформаційного простору 

Збройних Сил України. З метою забезпечення створення єдиного інформаційно-

комунікативного простору при управлінні веденням бойових дій перед підприємствами та 

науково-дослідними організаціями виникають такі завдання з реалізації таких напрямків 

1. Вважати головними напрямами діяльності підприємств промисловості при створенні 

нових телекомунікаційних систем впровадження принципів та методів побудови, які 

забезпечують відкритість архітектури, модульність їх побудови та вирішення проблеми 

перепускної здатності каналів передачі даних, ліквідують обмеженість номенклатури 

військового призначення з метою забезпечення тривалого життєвого циклу створюваної 

глобальної мережі.  

2. Зосередити зусилля науково-технічного та інженерного складу на застосуванні нових 

технологій вітчизняного походження. Це дасть змогу виключити технологічну залежність від 

іноземного поставщика, закласти основи формування замкнених циклів виготовлення 

продукції військового призначення, створювати нові робочі місця. 

3. Забезпечити проведення розвитку засобів автоматизації та зв’язку Збройних Сил в 

тісній взаємодії із загальною програмою розвитку системи автоматизації та зв’язку держави, 

що дає можливість переходу від аналогових систем військового зв’язку на цифрові засоби 

передачі та обробки інформації одночасно із заходами, що відбуваються в державі.  

Визначені завдання покладені в основу ДЦОП ОВТ на період до 2015 р. 

Висновки. Впровадження визначених напрямів дає можливість функціонування 

учасників бойової операції в такій тісній взаємодії, яка забезпечить управління збройними 

силами як за вертикаллю, так і за горизонталлю. При цьому основна увага повинна бути 

звернута на розробку тих телекомунікаційних систем, які будуть здатні забезпечити 

якнайскоріше переозброєння військ та підвищення ефективності їхнього бойового 

застосування. Реалізація цих напрямів дозволить забезпечити необхідний паритет між 

нашими системами управління та системами управління найбільш розвинутих країн світу.  
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МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОНФЛІКТОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ 

У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
 

 

У статті  розкрито підхід до  моделювання розвитку конфліктогенної ситуації у сфері 

забезпечення воєнної безпеки держави. Відмічені основні проблеми практичного застосування 

комплексної моделі системних досліджень, які пов’язані з модулем прогнозування – визначення 

мінімальної кількості експертів, припустимої величини неузгодженості думок експертів, 

кількості генерованих можливих сценаріїв. 

Ключові слова: воєнна безпека, комплексна модель системних досліджень. 

 

В статье раскрыт подход к моделированию развития конфликтогенной ситуации в сфере 

обеспечения военной безопасности государства. Отмечены основные проблемы практического 

применения комплексной модели системных исследований, которые связаны с модулем 

прогнозирования – определения минимального количества экспертов, допустимой величины 

несогласованности мнений экспертов, количества генерирующих возможных сценариев. 

Ключевые слова: военная безопасность, комплексная модель системных исследований. 

 

In the article the approach to development modelling of conflict situations in sphere of maintenance 

of military safety of the state is opened. The basic problems of practical application of complex model of 

system researches which are connected with the forecasting module - definitions of a minimum quantity 

of experts, admissible size of inconsistency of opinions of experts, quantity of generating possible 

scenarios are noted. 

Keywords: military safety, complex model of system researches. 

 

Постановка проблеми. Історично склалося, що військова сила виступила основним 

показником успішної реалізації зовнішнього і внутрішнього політичних курсів держави, 

надавши тим самим системі забезпечення воєнної безпеки ключової функції щодо підтримки 

і розвитку існуючого суспільно-політичного устрою. Найбільш небезпечними для соціально-

політичного устрою держави за очікуваними наслідками є загрози і виклики, які надходять з 

власне воєнної сфери та пов’язані з залученням збройної сили. Тому рішення, які 

приймаються у сфері оборони, досить відповідальні, вимагають системного урахування дії 

багатьох чинників, що можливо лише за умови попереднього дослідження їх впливу на 

забезпечуваний у державі рівень воєнної безпеки. 

Вкрай значущою стає вимога спроможності системи здійснювати превентивні заходи 

на основі прогнозування тенденцій змін геополітичної та воєнно-політичної обстановки. 

Центральним питанням для прийняття рішення є питання прогнозування подальшого 

розвитку досліджуваних ситуацій [1]. 

Відомий на сьогодні, практично єдиний метод прогнозування динаміки воєнно-

політичної обстановки, базується на методології сценарного аналізу соціально-економічних 

систем [2]. Всебічне дослідження проводиться за допомогою комплексної моделі системних 

досліджень (КМСД) проблем воєнної безпеки.  

Основним модулем КМСД, що вирішує задачу прогнозування розвитку ситуації, є 

метод прогнозування динаміки з використанням експертно-значущих проміжних станів 

(ЕЗПС). Метод базований на технології багатомірного аналізу – методі аналізу ієрархій 

(МАІ). Базисний сценарій воєнно-політичної обстановки, яка конструюється, розглядається 

як послідовний вибір ЕЗПС процесу реалізації національних інтересів чи системи 

забезпечення національної безпеки держави, без яких процес чи система, що розглядається, 

не може досягти цілі, відносно якої проводиться прогнозування. Для кожного обраного 

ЕЗПС формуються множини основних учасників, сил, факторів тощо, які, будуть впливати 
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на відхилення прогнозного сценарію від базисного в ЕЗПС. 

Авторами відмічені основні проблеми практичного застосування КМСД, які 

пов’язані з модулем прогнозування – визначення мінімальної кількості експертів, 

припустимої величини неузгодженості думок експертів, кількості генерованих можливих 

сценаріїв. 

Додатково можна відзначити ще деякі суттєві проблеми: 

для коректного застосування МАІ кількість елементів порівняння одного рівня ієрархії 

повинна залишатися в межах одного десятка, інакше можливе значне зростання 

неузгодженості матриці попарних порівнянь і зниження довіри до результатів оцінки; 

застосування МАІ передбачає подібну структуризацію об’єкту дослідження, наслідком 

можуть бути значні помилки моделювання; 

задача визначення ЕЗПС та початкового стану прогнозування виявляється досить 

громіздкою, відкритими залишаються питання встановлення апріорного алфавіту станів та їх 

належність до експертно-значимих. 

Метою даної доповіді є розкрити інший підхід до прогнозування розвитку ситуації, 

який базується на методах об’єктивного системного аналізу, дозволяє використати позитивні 

якості МАІ при вирішенні слабкоструктурованих задач. 

Базова множина показників для оцінювання рівня воєнної небезпеки у кожному 

конкретному випадку може доповнюватися або скорочуватися експертами. Можна говорити, 

що буде застосовано кілька десятків показників. 

Для прогнозування рівня воєнної безпеки застосовується метод прямого моделювання 

розвитку конфліктогенної ситуації. В результаті будуть отримані значення показників рівня 

воєнної безпеки держави вперед на деякий інтервал.  

В якості методу структурно-параметричної ідентифікації моделі застосовується 

нечіткий метод групового врахування аргументів (НМГВА), суть якого полягає у 

спрямованому скороченому відборі найкращої моделі серед моделей-претендентів 

відповідно з критеріями селекції.  

Для успішного застосування зазначеного формального методу початкові дані повинні 

бути приведені до встановленої форми: надані у вигляді встановлених чисельних значень, 

синхронізовані за часом як між собою, так і з залежними змінними моделі.  

Ієрархічна схема процесу прогнозування наведена на рис. 1. 

Відправною точкою оцінки рівня воєнної безпеки держави є складання переліку 

показників, які, визначають рівень воєнної безпеки. Доцільно рекомендувати ієрархічну 

схему встановлення переліку показників: на першому рівні ієрархії визначаються сфери, в 

просторі яких є можливим вплив на рівень воєнної безпеки держави; на другому рівні 

ієрархії в межах кожної окремої сфери визначаються окремі чинники, що можуть 

здійснювати зазначений вплив. У результаті буде отримано єдиний визначений перелік 

показників nxxx ,...,, 21 . 

Надалі здійснюється оцінка чисельного значення кожного показника. Якщо визначити 

свою чисельну шкалу для кожного окремого показника важко, доцільним є застосування 

МАІ, за допомогою якого шляхом попарного порівняння значимості показників в кінцевому 

рахунку отримуємо чисельні значення за єдиною приведеною шкалою всіх показників в 

межах встановленого переліку на поточний час 0t . В результаті маємо множину чисельних 

значень показників      00201 ,...,, txtxtx n . 
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Рис. 1. Ієрархічна схема процесу прогнозування рівня воєнної безпеки 

 

Графічну ілюстрацію процесу встановлення початкових значень множини показників 

наведено на рис. 2. "" – знак порівняння.  
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Рис. 2. Процес встановлення початкових значень множини показників 
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Для прогнозування зміни значень окремих показників, потрібно мати деяку 

передісторію зміни значень показників. 

Первинну оцінку (тобто, "з нуля") передісторії можна отримати за допомогою тих же 

експертних методів. Нехай це буде МАІ. В цьому разі експертам необхідно оцінити для 

кожного показника окремо його значення в деякі минулі моменти часу it 0 , ni ,1  у 

порівнянні зі значенням показника на поточний момент часу 0t . В минулому доцільно 

розглядати лише ті моменти часу, на які експерт здатен здійснити оцінку значення 

показника. В результаті заповнена для одного показника матриця попарних порівнянь A  

буде мати вигляд, як наведено в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Матриця попарних порівнянь часових значень показника 

  0tx   10 tx  ...  ntx 0  

 0tx  1 
12a  ... 

na ,1  

 10 tx  1221 /1 aa   1 ... 
na ,2  

... ... ... 1 ... 

 ntx 0  nn aa 11 /1  nn aa 22 /1  ... 1 

 

 

На даному етапі не стоїть задача оцінити значення всіх показників, які визначають 

рівень воєнної безпеки держави, в одні і ті ж для всіх показників минулі моменти часу 

it 0 . Для будь-яких двох показників ix  та jx  у загальному вигляді можемо мати дві не 

пов’язані між собою за часом послідовності, як проілюстровано рис. 3 

 

 

0t  t  

ix  

1  2  n  

0t  t  
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1  2  m  
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Рис. 3. Можливий загальний вигляд двох послідовностей 

  

Для структурно-параметричної ідентифікації моделі динаміки процесу у вигляді 

системи диференціальних рівнянь синхронізацію у часі початкових даних "передісторії", а 

також оцінку значень першої похідної кожної незалежної змінної (показника) можна за 
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допомогою методу, описаного в [3], який базується на застосуванні опосередкованих 

сплайнів. 

Практика моделювання динаміки систем показує, що при використанні в якості 

математичного опису моделі системи диференціальних рівнянь часто буває достатньо 

представити праву частину цих рівнянь лінійною формою. В такому разі доцільно для 

кількох десятків змінних обрати комбінаторний алгоритм НМГВА з лінійним частковим 

описом. Розглянемо даний випадок. 

Множина показників, що характеризують рівень воєнної безпеки держави, задана 

множиною початкових даних n [4]: 

 

 nn XXY ,...,, 1 , 
M

n RX  , 

 

де n  – кількість змінних;  

iX  – часова послідовність (таймфрейм) i -ї вхідної (незалежної) величини, 

 
Mttti xxxX ,...,,

21
 ; 

Y  – часова послідовність (таймфрейм) вихідної (залежної) величини, 

 
Mttt yyyY ,...,,

21
  (у разі моделювання динаміки процесу такими є перші похідні за 

часом від усіх вхідних незалежних величин); 

M  – кількість точок спостереження. 

Необхідно синтезувати модель  nxxFy ,...,1 , яка адекватна початковій множині 

даних, причому отримана модель повинна бути найменшої складності. Алгоритм 

використовує поняття лінійної інтервальної моделі [5], сам алгоритм реалізований в НМГВА: 

 

 mm zAzAzAY  ...1100 , 

 

де iz  – елементи часткового опису функціональної залежності  xF ж 

iA  – коефіцієнти моделі – нечіткі числа трикутного вигляду, які описуються парою 

параметрів  iii caA , , де ia  – центр інтервалу, ic  – ширина інтервалу, 0ic . 

Тоді Y  є нечітке число, параметри якого визначаються наступним чином: центр 

інтервалу 
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Для того, щоб інтервальна модель була коректна, необхідно, щоб дійсне значення 

залежної величини навчальної вибірки належало інтервалу, який визначається формулами 

 











Yzcza

Yzcza

TT

TT

. 

  

Розглянемо колоколообразну апроксимацію функції приналежності. Нечітким числом 

A  зветься множина з функцією приналежності виду 
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Таке нечітке число A  задається парою чисел:  caA , . Можна показати, що сумою 

двох нечітких чисел  111 ,caA  та  222 ,caA , визначеної за принципом узагальнення Заде, 

буде нечітке число  21213 , ccaaA  . Виходячи з цього, Y  можна розрахувати наступним 

чином 
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Задача ставиться наступним чином – знайти деяке нечітке число iA , тобто такі 

параметри ia  та 0ic , щоб: 

1. Спостереження ky  належало заданій оціночній множині kY  зі ступенем, не меншим 

ніж  , 10  . 

2. Ширина оціночного інтервалу рівня   була мінімальною. 

Ці вимоги можна звести до задачі лінійного програмування, яка полягає в тому, щоб 

мінімізувати область зміни початкових значень Y  за рахунок відшукання таких значень ic  та 

ia , які б забезпечили мінімальне розсіювання величини Y  при одночасному виконанні 

умови, щоб виміряні значення шуканої величини  знаходилися в цьому інтервалі. 

Спочатку розглянемо другу вимогу. Ширина оціночного інтервалу рівня   d  

дорівнює  ayyyd rlr  2 . ayr   знайдемо з умови 
2

1

1
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. Остаточно 

маємо 1
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2 


 cd . 

Цільова функція може бути записана у вигляді  
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 є додатна константа, яка не впливає на конфігурацію  ic , що мінімізує 

вказану функцію. Для спрощення розділимо цільову функцію на цю константу та отримаємо 

те ж саме рішення (значення  ic ). В підсумку маємо 
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Розглянемо першу умову:    ky . Це еквівалентно 
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Задача остаточно зводиться до задачі лінійного програмування наступного виду: 
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  knninni yXcXccXaXaa 





1
...... 1010 , 

Mk ,1 , 0ic , 5,0i . 

 

Для рішення даної задачі перейдемо до двійникової задачі. Розв’язавши двійникову 

задачу сиплекс-методом та віднайшовши оптимальні значення двійникових змінних, ми 

зможемо знайти оптимальні значення шуканих змінних ic  та ia , 5,0i , а разом з цим 

визначити шукану модель. 
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ТЕОРЕТИКО-МНОЖИННЕ ПОДАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО ОЗБРОЄННЯ І ТЕХНІКИ 

ОРГАНІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ 

 
У статті подано у формалізованому вигляді процеси функціонування багатофункціональних 

зразків ОіТ, при цьому обґрунтовані умови забезпечення та відтворюваності їх цільового 

функціонування. Визначений зміст допустимих і не допустимих станів багатофункціональних 

зразків ОіТ, а також умови забезпечення та відтворюваності цільового функціонування, 

відкривають можливість визначення адаптивних заходів управління їх станами в процесі 

експлуатації. 

Ключові слова: забезпечення функціонування багатофункціонального озброєння і техніки, 

умова забезпечення цільового функціонування, множина допустимих і недопустимих станів. 

 

В статье представлены в формализованном виде процессы функционирования 

многофункциональных образцов вооружения техники, при этом обоснованы условия обеспечения 

воспроизводимости их целевого функционирования. Определенное содержание допустимых и не 

допустимых состояний многофункциональных образцов вооружения и техники, а также условия 

обеспечения воспроизводимости целевого функционирования открывают возможность определения 

адаптивных мероприятий управления их состояниями в процессе эксплуатации.  

Ключевые слова: обеспечение функционирования многофункционального вооружения и 

техники, условие обеспечения целевого функционирования, множество допустимых и 

недопустимых состояний. 

 

The article presented in the form of a formalized process of multi-functioning samples of weapons 

technology, with reasonable conditions to ensure reproducibility and purposeful functioning. Designated 

content acceptable and not acceptable condition of multi-samples of weapons and technology, and the terms of 

reproducibility and the target function, which opens the possibility of defining measures of adaptive 

management of their condition during operation.  

Keywords: multi-functioning weapons and equipment, ensuring the proper functioning condition, the 

set of acceptable and unacceptable conditions.  

 

Вступ. Оперативно-службова діяльність сучасних органів охорони державного кордону 

(ООДК) передбачає широке застосування багатофункціонального озброєння і техніки (ОіТ), 

що складається з різних за конструктивними ознаками та принципами дії структурних 

систем, комплексів і засобів. Так, наприклад, до складу одного з мобільних зразків ОіТ 

входять, окрім базового автомобіля, радіолокаційний комплекс, тепловізійна система, засоби 

оптичного та оптико-електронного спостереження, а також інформаційно-комунікаційні 

засоби.  

Аналіз практики експлуатації таких багатофункціональних зразків ОіТ показує, що 

стрімке підвищення функціональної спроможності обумовлює не тільки значне ускладнення 

їх структури, але й зниження показників надійності. Це пов’язано із тим, що простої будь-

якої складової системи, як з метою проведення технічного обслуговування, так і для 

відновлення сприяють зниженню рівня комплексного показника надійності-коефіцієнта 

технічного використання [1]. Разом із тим специфіка системи охорони кордону вимагає 

постійної готовності до використання багатофункціональних зразків ОіТ, що обумовлює 

необхідність реалізації високого рівня коефіцієнта технічного використання. Одним із 

напрямків забезпечення потрібного рівня надійності, як на думку автора, є ефективна 

організація проведення профілактично-відновлювальних заходів в процесі післягарантійної 

експлуатації. 

Постановка завдання. З метою розробки концепції експлуатації специфічного класу 

складних технічних систем – багатофункціонального ОіТ, визначення напрямків 

вдосконалення організації проведення профілактично-відновлювальних заходів, постала 
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необхідність формалізованого (теоретико –множинного) подання процесу функціонування 

багатофункціонального озброєння і техніки органів охорони державного кордону. Така 

інтерпретація процесу функціонування відкриє можливість визначення змісту допустимих і 

не допустимих станів багатофункціональних зразків ОіТ, а також визначити адаптивних 

заходи управління цими станами в процесі експлуатації з метою забезпечення потрібного 

рівня експлуатаційної надійності за значеннями комплексних показників надійності, зокрема 

коефіцієнта технічного використання. 

Основний зміст. На початковому етапі дослідження система експлуатації 

багатофункціонального ОіТ органів охорони кордону (ООДК) представлена у вигляді 

структури, що складається із двох умовних компонент, елементами якої є об’єкт експлуатації 

(мобільний зразок ОіТ) і режими експлуатації. З цих позицій об’єкт експлуатації подано як 

деяка підмножина декартова добутку множин [2,3]: 

i

N

i

T ХS 



1

,                                                                      (1) 

де Хі - складові елементи багатофункціонального об'єкта експлуатації, що забезпечують 

його функціонування. 

Відповідно [4-6] загальний вираз (1) для багатофункціональних зразків ОіТ органів 

охорони кордону розглядається як цілеспрямована система, що дозволяє її представити у 

вигляді підмножини декартова добутку множин: 

 

321 XXXST  ,                                                                    (2) 

де ),( ii YX   3,1і ; 

)( iY - множина всіх підмножин М; 

1Y - множина об'єктів (елементів, чинників) зовнішнього впливу; 

2Y - множина управлінського і обслуговуючого персоналу, що беруть участь в 

експлуатації ОіТ; 

3Y - множина складових технічних засобів, систем і комплексів ОіТ, включаючи 

допоміжні і запасні. 

Так для кожного елементу множини iY визначений ряд характеристик - параметрів, 

назви яких утворюють множину iA  показників (властивостей), а їх значення утворюють 

множину ia  значень показників. Той факт, що кожному елементу iY  відповідають 

вищезазначені характеристики, формулюється як існування відображення: iii aYA  , що 

зіставляє елементу iY  сукупність значень його показників.  

Множина 1Y  об'єктів (елементів) зовнішнього середовища  представлені як об'єднання: 

1112111 YYYYY   ,                                                           (3) 

де 11Y  - множина елементів зовнішнього середовища, що пасивно діє на елементи 

множин 2Y  та 3Y  та рівень показників ефективності їх функціонування; 

12Y  - множина елементів зовнішнього середовища, що активно діють на 

елементи множин 2Y  та 3Y  та рівень показників ефективності їх функціонування; 

1Y   - множина елементів зовнішнього  середовища, що позитивно діють на елементи 

множин 2Y  та 3Y ; 

1Y   - множина елементів зовнішнього середовища, що негативно діють на елементи 

множин 2Y  та 3Y ; 

Під активною дією елементів зовнішнього середовища слід розуміти організовані дії, 

направлені на досягнення певних змін в процесі цільового функціонування зразків ОіТ. Ці дії 

визначаються станом конкретних зразків ОіТ і носять цільовий характер, що додається 
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безпосередньою або непрямою участю людини. Під позитивними діями, що діють на 2Y  і 3Y  

елементами із 1Y  слідує розуміти такі дії зовнішнього середовища на ТS , які сприяють її 

цільовому функціонуванню. По відношенню до позитивних негативні дії носять інверсний 

характер. 

Для формалізованого подання процесу функціонування досліджуваних 

багатофункціональних зразків ОіТ ( ТS ) слід враховувати множину елементів зовнішнього 

середовища 13Y , що є об'єктами їх цільового функціонування. Звичайно, 1213113 YYYY  . З 

метою дослідження цієї залежності введемо позначення: 

1213

2

13,1113

1

13 YYYYYY    .                                        (4) 

 

Множина технічних засобів багатофункціональних зразків ОіТ представлена як 

об'єднання: 

3332313 YYYY  ,                                                    (5) 

 

де 31Y  - множина технічних засобів (систем, комплексів), які використовуються 

безпосередньо при цільовому функціонуванні зразків ОіТ; 

32Y - множина технічних засобів, що забезпечують цільове функціонування 

багатофункціональних зразків ОіТ, але не беруть участь в ньому безпосередньо; 

33Y - множина резервних і запасних засобів і матеріалів. 

Функціонування багатофункціонального зразка ОіТ ( TS ) за цільовим призначенням 

формалізовано у вигляді наступного відображення: 

 

1313312 )()( aaYY  ,                                                (6) 

 

що інтерпретує правило, за яким елемент )()( 312 YY   діє на елемент множини 12Y  з 

показниками (властивостями) із  13113 Yaa  , перетворює його на деякий інший елемент 13Y  з 

іншим набором значень показників, але з тієї ж множини 13a . В даному випадку під 2Y   

розуміється множина управлінського персоналу, якого достатньо для забезпечення 

досягнення мети функціонування багатофункціональних зразків ОіТ. 

Забезпечення цільового функціонування багатофункціональних зразків ОіТ є 

відображення: )(: 32310 YYf  , що зіставляє кожному, безпосередньо використовуваному 

при функціонуванні багатофункціональних зразків ОіТ, елементу технічних засобів набір 

відповідних допоміжних засобів.  

Умова забезпечення цільового функціонування багатофункціональних зразків ОіТ 

формалізується як відображення: 

 

3122332320 )\()()(: YYYYYf  .                                        (7) 

 

Умова відтворюваності цільового функціонування багатофункціональних зразків ОіТ 

формалізується як відображення: 

 

323133202 )\()(:
~

YYYYf  ,                                               (8) 

 

де 222 \ YYY  - множина обслуговуючого персоналу, що займається тільки питаннями 

забезпечення цільового функціонування багатофункціональних зразків ОіТ. 

Досягнення мети функціонування TS , представленого виразом (6), а також виконання 

умов досягнення забезпечення цільового функціонування (вираз 7) і відтворюваності 



 162 

цільового функціонування (вираз 8), може бути реалізоване спеціальною системою, що 

взаємодіє з об‘єктом експлуатації, яка формалізована виразом (2). Даною системою є система 

експлуатації, що відноситься до групи ерготичних систем з непротилежними по відношенню 

до TS  інтересами. 

Функціонування багатофункціональних зразків ОіТ органів охорони державного 

кордону за цільовим призначенням (або при підготовці до функціонування за цільовим 

призначенням), як це витікає з виразу (6), а також з виразів (7), (8), може бути описано 

послідовністю трійок елементів TS  вигляду: 

    ,3,1,,,,, 321  iiS XxNnnxxxФ
T

                                      (9) 

  ,,,, 321 TnT SxxxNn
n

   

 

де 
nT  - n-ий стан системи TS . 

У ширшому сенсі функціонування багатофункціональних зразків ОіТ є не просто 

послідовність (9) її можливих станів, а впорядкування цих полягань у часі. Приймемо, що 

1 - відображення такого впорядкування, тоді отримаємо : 
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де nt - момент настання стану Tn  (з початку функціонування багатофункціональних 

зразків ОіТ).  

Повертаючись до виразу (9), з урахуванням виразу (10) запишемо: 
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Множина всіх можливих станів багатофункціональних зразків ОіТ формалізована як 

об'єднання: 

 

 ТОТОТОТОТ SSSSS  , ,                                                  (11) 

 

де ТОS - підмножина допустимих (прийнятних) станів багатофункціональних зразків 

ОіТ;  

ТОS - підмножина неприпустимих станів багатофункціональних зразків ОіТ. 

Розглядаючи зразок ОіТ ( ТS ) як підмножину (2), елементи ТS , розглядатимемо як 

стани, при цьому виділимо множину SSТО   допустимих станів, множину ТОТТО SSS \  

неприпустимих станів (11) і (для окремих зразків ОіТ) множина дозволених станів ТSS
ТО
  

так, що 
ТО

SSТО
 . В подальшому зручно вважати, що множині ÒS  та, відповідно, множині 

ÒS  завжди належить і пуста множина  .,,   

Аналіз виразів (3), (4), (6)-(8) показує, що процес функціонування 

багатофункціональних зразків ОіТ або чергування в часі їх станів може носити як 

мимовільний, так і умисний (навмисний) характер. При цьому встановлено, що мимовільний 

характер функціонування обумовлений дією елементів множини и 11Y  (особливо треба 

відзначити дію об'єктів цільового функціонування 13Y  , вираз (4)). З цієї точки зору 

мимовільне функціонування багатофункціональних зразків ОіТ описується відображенням: 
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     ТТ SSYY  1

1311 .                                              (12) 

Функціонування багатофункціональних зразків ОіТ навмисного характеру описується 

відображенням: 

     ТТ SSYY  2

1312 ,                                                (13) 

а також відображеннями (6), (8). 

Всі види функціонування об'єктів багатофункціональних зразків ОіТ можуть носити як 

позитивний, так і негативний характер. У будь-якому випадку відображення (12), (13) є 

первинними і відображають організацію управління технічним станом 

багатофункціональних зразків ОіТ, тобто сукупності її реакцій у відповідь на часткову 

невпорядкованість станів. Дія елементів, що управляє, багатофункціональних зразків ОіТ на 

їх стан, тобто у відповідь навмисне функціонування, описується відображенням: 

    ТТУУ SSYY  32 ,                                                   (14) 

де 3322 , YYYY УУ  .  

Відображення (14) має надзвичайно важливий характер, тому що відображає одну із 

основних ознак багатофункціональних зразків ОіТ, вказаних в роботах [4,5 та інш.], а саме 

наявність управління в складних технічних системах, що є процесом ціленаправленої дії на 

останню. 

Особливе місце у функціонуванні багатофункціональних зразків ОіТ відводиться 

функціонуванню за цільовим призначенням. Якщо абстрактну модель функціонування 

багатофункціональних зразків ОіТ представити у вигляді: 

 

  ,13013 YY                                                                  (15) 

То загальне поняття функціонування за цільовим призначенням можна подати 

наступним чином. Вважається, що функціонування за цільовим призначенням має місце, 

якщо:  
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Вважатимемо, що система функціонує за цільовим призначенням від стану jS )(
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                                     (18) 

Суть підмножини 013)(Y  іменованої абстрактною метою функціонування, полягає в 

тому, що вона містить ті допустимі (потрібні або очікувані) елементи безлічі )( 13Y , які 

стають реальністю під впливом цільового функціонування РЛС. При цьому слід зазначити, 

що існує конкретна мета функціонування, яка разом з безліччю очікуваних або необхідних 

станів (типу 013)(Y ) враховує різні і матеріальні витрати, що необхідні для досягнення цих 

станів. 

Припустимо, що в послідовності 
ТS  стану багатофункціонального зразка ОіТ 

змінюють один одного таким чином, що має місце чергування змін його станів (довільних 

або примусових), викликаних дією елементів більшості 1Y  (вираз(12)), і примусових змін 

системи, викликаних діями, що управляють, представленими в загальному вигляді виразами 

(12), (13), внаслідок впливу яких зразок ОіТ переводиться в стан, що належить TOS . Крім 
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того приймемо, що зразок ОіТ функціонує по цільовому призначенню від стану jSТ
)(  до 

стану kjSТ  )(  (18), де Nkj , , k  - парно (останній факт ми надалі записуватимемо як 

Nk 2 ). При цьому перехід зразка ОіТ від стану mjS  )(


 до стану 1)(  mjS
, викликаний 

впливом дій, описаних виразом (12) або виразом (13), якщо Nm 2 , і викликаний впливом 

дій, представлених виразом (14), якщо m  не парне. В цьому випадку конкретна мета 

функціонування виконується, якщо разом з (18) виконані наступні умови: 
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де 12  ijT , 12  ijC  - часові і матеріальні витрати на ( 12  ij ) - ому кроці 

функціонування системи (управління), тобто при переході від 12)(  ijSТ
 до ijSТ 2)(  ; 

00 , CT  - необхідні (порогові) значення сумарних часових або матеріальних витрат. 

При цьому, область допустимих станів багатофункціональних зразків ОіТ визначається 

за виразом: 
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На підставі проведеного формалізованого опису процесу функціонування 

багатофункціональних зразків ОіТ показано, що в послідовності їх станів змінюються 

шляхом чергування довільних або примусових станів, що викликані дією елементів 

зовнішнього середовища і примусових змін системи, викликаних управляючими діями з боку 

системи експлуатації, внаслідок впливу яких зразок ОіТ переводиться в допустимий 

(працездатний) стан з урахуванням часових і матеріальних витрат.  

Висновки. Таким чином, в даній статті подано у формалізованому вигляді процес 

функціонування багатофункціональних зразків ОіТ. В результаті такого формалізованого 

подання обґрунтовані умови забезпечення та відтворюваності цільового функціонування 

багатофункціональних зразків ОіТ. Визначений зміст допустимих і не допустимих станів 

багатофункціональних зразків ОіТ, а також умови забезпечення та відтворюваності цільового 

функціонування, відкривають можливість визначення адаптивних заходів управління їх 

станами в процесі експлуатації для забезпечення потрібного рівня експлуатаційної 

надійності за значеннями комплексних показників надійності, зокрема коефіцієнта 

технічного використання. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО  

АПАРАТУ КІБЕРБЕЗПЕКИ  

 
Стаття присвячена проблемі формування понятійно-термінологічного апарату 

кібербезпеки у сучасних умовах розвитку правової системи України. Її вирішення сприятиме 

гармонізації термінології національної та інформаційної безпеки і удосконаленню законодавства 

України. 

Ключові слова: кібербезпека, кіберпростір, кіберзагроза, кіберзлочин, кібертероризм, 

кібервійна.  

 

Статья посвящена проблеме формирования понятийно-терминологического аппарата 

кибербезопасности в современных условиях развития правовой системы Украины. Ее решение 

будет способствовать гармонизации терминологии национальной и информационной 

безопасности, а также усовершенствованию законодательства Украины.  

Ключевые слова: кибербезопасность, киберпространство, киберугроза, киберпреступление, 

кибертерроризм, кибервойна. 

 

The article is devoted to the problem of forming of concept-terminology vehicle of cybersecurity in 

the modern terms of development of the legal system of Ukraine. Its decision will be instrumental in 

harmonization of terminology of national and informational security, and also improvement of legislation 

of Ukraine. 

Keywords: cybersecurity, cyberspace, cyberthreat, cybercrime, cyberterrorism, cyberwar. 

 

Постановка проблеми. Важливою теоретичною складовою будь-якої соціально 

значущої діяльності є напрацювання понятійно-термінологічного апарату, що забезпечує 

належний рівень галузевої та загальної комунікації суб’єктів цієї діяльності. Сьогодні 

широкого розповсюдження набули терміни кіберпростір, кіберзлочин, кібератака, кіберзброя 

та інші, що належать до особливо динамічної специфічної сфери діяльності людини, 

пов’язаної з обміном та обробкою електронних даних у глобальних інформаційно-

комунікаційних мережах. Терміни з приставкою «кібер-» ще не отримали сформованого 

загальновизнаного значення ні на науковому, ні на нормативно-правовому рівні і 

залишаються предметом відкритої дискусії. Незважаючи на це, сфера до якої належать 

явища позначені цими термінами (кіберсфера) завдяки їх суспільній значущості, наприкінці 

20 сторіччя стала об’єктом уваги на державному та міжнародному рівнях, а також об’єктом 

актуальних наукових досліджень. 

Сучасні тенденції розвитку кіберсфери свідчать про невпинне збільшення її значення 

для подальшого розвитку суспільства, що зумовлює віднесення окремих груп суспільних 

відносин кіберсфери до сфери правового регулювання. Особливо актуально дана проблема 

постає відносно забезпечення національної безпеки та суспільно небезпечних діянь, які 

повинні набути статусу правопорушень у кіберсфері і тягнути за собою юридичну 

відповідальність. Можна стверджувати, що постає проблема формування правового 

понятійно-термінологічного апарату кіберсфери. 

Означені чинники створюють гостру необхідність у законодавчому закріпленні 

основних понять кіберсфери з урахуванням сучасних та перспективних можливостей 

України, особливостей її правової системи, а також вимог, що висуваються до юридичної 

термінології та мови закону. Основними з цих вимог вважаються наступні: до 

термінологічного апарату – однозначність, адекватність, системність термінології, а також 

єдність її використання; до дефініцій та тлумачень понять – ясність і простота, точність і 

повнота, лаконічність, послідовність викладення [1, с. 18-34].  



 166 

З метою адекватного змістовного наповнення понятійно-термінологічного апарату 

кіберсфери доцільно, по-перше, звернутись до джерела виникнення приставки «кібер-»  

кібернетики та ґенези її значення, по-друге, встановити групу термінів, що будуть мати 

ключове значення для всього термінологічного апарату. 

Вперше термін «кібернетика» введено в обіг древньогрецьким філософом Платоном 

для позначення мистецтва кормчого (у перекладі з грецької κυβερνητική –  мистецтво 

управління). У 1834 французький вчений Андре Марі Ампер використав цей термін для 

позначення не існуючої ще у той час науки про управління суспільством. Офіційною датою 

народження кібернетики як окремої науки вважається рік опублікування книги Норберта 

Вінера «Кібернетика» (1947) у якій він визначив кібернетику як науку «про управління і 

зв'язок у тварині і машині».  

У сучасному розумінні кібернетика – це наука про управління, зв'язок і переробку 

інформації. Об’єктом дослідження сучасної кібернетики є кібернетичні системи, які 

розглядаються абстрактно (безвідносно до їх реальної природи), що дозволяє проводити 

дослідження технічних, біологічних, соціальних систем загальними методами. Кібернетична 

система представляється у вигляді сукупності взаємопов’язаних об’єктів – елементів 

системи, що здатні запам'ятовувати, обробляти інформацію та обмінюватись нею з іншими 

елементами та зовнішнім світом. Система може змінювати структуру в результаті 

виникнення нових елементів, зникнення старих, а також зміни зв’язків між елементами. 

Прикладами таких систем є автопілот, електронна обчислювальна машина (комп’ютер), 

людський мозок, суспільство. Комп’ютер розглядається як універсальний перетворювач 

інформації, що здатний, запам’ятовуючи структуру іншої кібернетичної системи, виконувати 

її функції як перетворювача інформації. Саме ця якість робить його найфункціональнішою 

відомою кібернетичною системою та основним технічним засобом моделювання й вивчення 

інших кібернетичних систем будь якої природи [2]. 

Фундаментальне місце у термінологічному апараті кіберсфери доцільно віддати 

терміну «кіберпростір», що означає середовище, яке створює інтегративну основу всіх 

кіберявищ. І хоча його закріплення законодавством не є обов’язковим, встановлення 

герменевтичних особливостей кіберпростору сприятиме адекватному змістовному 

наповненню всього понятійно-термінологічного апарату кіберсфери. 

Ґрунтуючись на сучасному розумінні кібернетики, кіберпростір можна розглядати як 

складну систему, що нерозривно поєднує у собі характеристики соціальних і технічних 

кібернетичних систем. Найсуттєвішими з цих характеристик відповідають рисам сучасних 

глобальних інформаційно-комунікаційних мереж (систем): 

 широкі можливості управління, зв'язку та обробки інформації; 

 реалізація за допомогою комп’ютерних систем; 

 тісний зв’язок технології кіберпростору з розумом людини (технології виступають 

продовженням розуму на шляху ефективного досягнення мети); 

 присутність як детермінованих закономірностей так і синергетичних та випадкових 

процесів; 

 неосяжність меж розвитку і трансформації.  

Враховуючи ті чи інші з означених характеристик можна сформувати широке та вузьке 

розуміння кіберпростору. 

У широкому розумінні кіберпростір співпадає зі сферою використання комп’ютерів, 

автоматизованих систем, комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку. На 

загальнонауковому рівні такій підхід може бути цілком припустимим. Однак, перехід у 

сферу правового регулювання привносить свій специфічний акцент. Право  універсальний 

соціальний регулятор, предметом його регулювання є суспільні відносини (поведінка 

суб’єктів). Виокремлення сфери суспільних відносин, пов’язаної з кіберпростором або 

кіберсферою, у якості предмета правового регулювання піднімає нові проблеми яким до 

цього часу не приділялося достатньої уваги. По-перше, важливим є розмежування нових для 

сфери правового регулювання видів поведінки суб’єкта, що належать до кіберпростору, та 
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вже регламентованої правовими нормами поведінки, що стосується комп’ютерних систем як 

об’єктів матеріального світу. По-друге, не менш важливим є усвідомлення змісту поведінки 

у кіберпросторі та її зовнішнього виразу.  

Очевидно, що у межах широкого розуміння кіберпростору, вирішення цих проблем 

ускладнюється, оскільки діяння, пов’язані зі створенням, модифікацією, знищенням 

матеріальних компонентів комп’ютерних систем та мереж, а також фізичним втручанням у їх 

функціонування, можуть бути віднесені до діянь у кіберпросторі, при цьому не маючи 

безпосереднього зв’язку з використанням його технологічних можливостей.  

Невирішеність даної проблеми простежується і у ратифікованій Україною 

Європейській Конвенції про кіберзлочинність, яка не передбачає обмеження способів та 

цілей протиправних діянь щодо комп’ютерних систем, мереж і даних, відносячи всі їх 

прояви до кіберзлочинів, тобто злочинів пов’язаних з кіберпростором [3]. 

Одним із шляхів вирішення означених проблем, а також проблеми гармонізації 

термінології може стати більш вузьке розуміння кіберпростору. 

У вузькому розумінні сучасні дослідники ототожнюють кіберпростір з віртуальним 

простором, що відкидає його матеріальну (апаратну) складову. Віртуальний простір можна 

визначити як змодельований за допомогою комп'ютера інформаційний простір, у якому 

знаходяться відомості про осіб, предмети, факти, події, явища і процеси, представлені в 

математичному, символьному або будь-якому іншому виді, що перебувають у процесі руху 

по локальним і глобальним комп'ютерним мережам, або відомості, що зберігаються в пам'яті 

будь-якого фізичного або віртуального пристрою, а також іншого носія, спеціально 

призначеного для їхнього зберігання, обробки й передачі [4]. Іншими словами, кіберпростір 

виявляється у єдності інформаційних ресурсів, представлених у вигляді електронних 

комп’ютерних даних, та сукупності технології, що забезпечують можливості їх обміну та 

перетворення. Відповідно цьому підходу, до діянь у кіберпрострорі необхідно відносити 

лише ті діяння, що пов’язані з безпосереднім використанням технологічних можливостей 

кіберпростору, незалежно від наслідків які вони спричиняють. 

Таким чином, кіберпростір – це простір, сформований інформаційно-комунікаційними 

системами, у якому проходять процеси перетворення (створення, зберігання, обміну, 

обробки та знищення) інформації, представленої у вигляді електронних комп’ютерних 

даних. Ініціювання цих процесів та управління ними доцільно розглядати як зовнішній вираз 

поведінки суб’єкта у кіберпросторі, а сам кіберпростір обов’язково повинен розглядатися у 

якості засобу діяльності, хоча одночасно може виступати і її метою.  

Особливо актуальною для правової системи України видається проблема формування 

та змістовного наповнення комплексу термінів, пов’язаних із протиправними діяннями у 

кіберсфері. 

Науковцями пострадянського простору активно використовуються терміни 

«комп’ютерний злочин», «злочин у сфері комп’ютерної інформації», «злочин у сфері 

використання комп’ютерів», «злочин у сфері використання інформаційних технологій», 

«кіберзлочин» тощо. Більшість з них позначають правопорушення, що можуть виходити 

поза межі кіберпростору. 

Так, наприклад, В.М. Бутузов, аналізуючи комп’ютерну злочинність, відносить до неї 

злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку і визначає їх як посягання на відносини у сфері 

комп’ютерної обробки інформації, на права власності фізичних та юридичних осіб на 

інформацію і доступ до неї [5, с. 94]. Очевидно, що у такому розумінні поняття 

комп’ютерного злочину є значно ширшим ніж поняття протиправного діяння у кіберсфері.   

Більшою мірою сутність протиправних діянь у кіберсфері відображає поняття 

кіберзлочину, який на думку українських та російських фахівців може визначається як винне 

протиправне втручання в роботу комп'ютерів, комп'ютерних програм, комп'ютерних мереж, 

несанкціоновану модифікацію комп'ютерних даних, а також інші протиправні суспільно 

небезпечні діяння, здійснені за допомогою комп'ютерів, комп'ютерних мереж і програм [4]. 
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Зарубіжними фахівцями поняттям злочину, здійсненого у кіберпросторі, охоплюються 

будь-які протиправні діяння, що здійснюються за допомогою комп'ютерної системи або 

мережі, у рамках комп'ютерної системи або мережі або проти комп'ютерної системи або 

мережі. Такий підхід напрацьовано експертами Організації Об’єднаних Націй та Радою 

Європи у 2000-2001 роках [3; 6].  

Загальні ознаки цих діянь, окреслені Конвенцією про кіберзлочинність, підписаною 

державами-членами Ради Європи у 2001 році і ратифікованою Україною у 2005 році. До них 

належать: незаконний доступ до комп’ютерної системи, нелегальне перехоплення даних, 

втручання у дані, втручання у систему, зловживання пристроями, підробка та шахрайство 

пов'язані з комп'ютерами; правопорушення, пов'язані з дитячою порнографією; 

правопорушення, пов'язані з порушенням авторських та суміжних прав [3]. 

Слід наголосити, що як Конвенцією про кіберзлочинність, так і більшістю наукових 

праць у цій сфері, протиправні діяння розглядаються безвідносно ступеня суспільної 

небезпеки (шкоди), але вимагається встановлення на рівні національних законодавств 

кримінальної відповідальності за них. Водночас, ст. 11 КК України визначає, що не є 

злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, 

передбаченого КК України, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, 

тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, 

суспільству або державі. 

Зазначене свідчить про необхідність інтерпретації протиправних діянь у кіберсфері 

крізь призму принципів правової системи України, згідно яким виділяється дві загальні 

групи правопорушень: злочини (найбільш суспільно небезпечні діяння, визначені КК 

України) та проступки (менш небезпечні діяння передбачені іншими нормативно-правовими 

актами України). Тоді доцільним видається введення родового для неправомірних діянь у 

кіберсфері  поняття  «кіберправопорушення», що забезпечить формування загального 

уявлення щодо них.  

Кіберправопорушення  це суспільно небезпечне винне діяння, що здійснюється з 

використанням технологій перетворення (створення, зберігання, обміну, обробки та 

знищення) інформації, представленої у вигляді комп’ютерних даних, і тягне за собою 

юридичну відповідальність. Кіберправопурушення має всі загальні ознаки правопорушення, 

що виділяються у теорії права та вирізняється лише факультативною частиною юридичного 

складу, у якому кіберпростір виступає як засіб або мета здійснення правопорушення. 

Відповідно, до кіберзлочинів слід віднести найбільш небезпечні кіберправопорушення 

за які встановлюється кримінальна відповідальність. А до кіберпроступків  всі інші 

кіберправопорушення, що не несуть суттєвої суспільної небезпеки, за які передбачається 

юридична відповідальність інших видів, насамперед адміністративна. 

Враховуючи сучасні тенденції розуміння інформаційної безпеки, кіберправопорушення 

можна розглядати у вузькому і широкому розумінні. У вузькому – це протиправні діяння, що 

призвели до порушення конфіденційності, цілісності, авторства та доступності інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах у рамках їх технологічних функцій. У широкому 

розумінні до кіберправопорушень додатково можна віднести протиправні діяння, що 

призвели до реалізації деструктивних інформаційно-психологічних впливів на свідомість, 

психологічний та психічний стан людей, здійснених з використанням можливостей сучасних 

інформаційно-телекомунікаційних систем. 

Слід зазначити, що технологічна складова всіх кіберправопорушень є однаковою – це 

використання технічних недоліків механізмів безпеки сучасних інформаційно-

комунікаційних систем, методів соціальної інженерії та сучасних технологічних 

можливостей впливу на цільову аудиторію через кіберпростір, що робить його незрівнянно 

дієвим засобом досягнення різноманітних злочинних цілей. Крім того, доцільно зважати на 

технологічні можливості побудови прихованих каналів зв’язку та управління в 

інформаційно-телекомунікаційних системах (стеганосистем), що можуть бути використані 
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для організації противоправної діяльності, у тому числі розвідувально-підривного і 

терористичного характеру. 

Саме тому посиленої уваги сьогодні потребують злочини проти основ національної 

безпеки, які завдяки ефективності кіберпростору як засобу здійснення, можуть набути 

загрозливих масштабів. До них у першу чергу належать тероризм, шпигунство, державна 

зрада, публічні заклики до насильницької зміни чи  повалення конституційного ладу або до 

захоплення державної та влади, а також дискредитація органів влади та держави на 

міжнародній арені. Найнебезпечнішим з них є сучасний прояв тероризму  кібертероризм. 

У загальному розумінні кібертероризм уявляється як суспільно небезпечна діяльність, 

що полягає у свідомому, цілеспрямованому залякуванню населення та органів влади і 

здійснюється з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем з метою досягнення 

злочинних цілей.  

Тероризм має багато проявів та складових. Законом України «Про боротьбу з 

тероризмом» визначено низку протиправних діянь, що можуть мати місце в ході 

терористичної діяльності [7]. В першу чергу до них належать злочинні діяння, що 

відповідають ст. 112, 147, 258-260, 443, 444 КК України. Всі вони в окремих випадках, 

можуть бути віднесені до кіберзлочинів та терористичної діяльності у кіберпросторі. Однак 

квінтесенцією терористичної діяльності є терористичний акт (ст. 258 КК України), який у 

взаємозв’язку з кіберпростором, доцільно виділити окремим поняттям  

«кібертерористичний акт». Для його дефініції можна скористатись визначенням 

кібертероризму сформульованим А. Щетиловим, що вдало відображає сутність 

«кіберскладової» цього явища, та законодавчою дефініцією терористичного акту, 

закріпленою ст. 258 КК України [8; 9].  

Отже, кібертерористичний акт  це втручання в роботу компонентів інформаційно-

телекомунікаційних систем та їх програмного забезпечення або несанкціонована 

модифікація комп'ютерних даних, що викликає дезорганізацію роботи критично важливих 

елементів інфраструктури держави й створює небезпеку для життя чи здоров'я людини або 

заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були 

вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації 

воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи 

вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого 

самоврядування, службовими особами цих органів, об'єднаннями громадян, юридичними 

особами, або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших 

поглядів. 

Сучасний період державотворення України відзначений поступовим формування 

комплексних підходів до національної безпеки, серед яких забезпечення інформаційної 

безпеки займає одне з провідних місць. Ст. 17 Конституції України інформаційна безпека 

визнана однією з найважливіших функцій держави, а Доктриною інформаційної безпеки 

України визначена невід'ємною складовою кожної зі сфер національної безпеки та, водночас, 

важливою самостійною сферою забезпечення національної безпеки [10; 11]. Активно 

розгортаються процеси розробки відповідних нормативно-правових актів, що створять 

правове підґрунтя державної діяльності щодо її забезпечення у всіх напрямках. Не мине 

уваги законодавця і нова на нормативно-правовому рівні, але важлива складова 

інформаційної безпеки  кібербезпека (кібернетична безпека). Актуальність даної проблеми 

вимагає першочергового поповнення понятійно-термінологічного апарату сфери 

національної безпеки України низкою термінів та понять концептуального рівня, що 

окреслять особливості безпеки у кіберсфері або кіберпросторі. До них можна віднести 

кібербезпеку, кіберзахист, кіберзагрозу, кібервійну, кіберзброю, кібератаку та запропонувати 

наступне їх визначення. 

У контексті нормативно-правового розуміння національної та інформаційної безпеки 

кібербезпека може визначатися як захищеність життєво важливих інтересів людини і 

громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, 



 170 

своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз 

національним інтересам у сфері функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем. 

У технологічному контексті кібербезпека  це процесс захисту кіберпростору від реальних та 

потенційних кіберзагроз. На філософсько-соціологічному рівні осмислення кібербезпеку 

можна інтерпретувати через сукупність умов функціонування суб'єкта у кіберпросторі, що 

забезпечують його оптимальний інформаційний розвиток. 

Кіберзагроза – дестабілізуючий фактор (чинник) негативного впливу на об'єкт безпеки, 

що здійснюється шляхом використання технологічних можливостей кіберпростору. До 

кіберзагроз відносяться загрози порушення конфіденційності, цілісності, авторства, 

спостережності та доступності інформації, також загрози деструктивних інформаційно-

психологічних впливів на свідомість, психологічний та психічний стан людини. 

Кіберзахист – комплекс заходів правового, організаційного, економічного, 

технологічного, ідеологічного характеру тощо, спрямованих на забезпечення належного 

рівня нівелювання кіберзагроз. 

Кібервійна у загальному розумінні – це активне протистояння між суб’єктами, що 

передбачає застосування наступальних (оборонних) дій у кіберпросторі з метою нанесення 

(протидії нанесенню) шкоди будь-якого характеру. На міжнародному рівні кібервійна  це 

спосіб вирішення протиріч між державами та націями засобами деструктивного впливу через 

кіберпростір. 

Кіберзброя – сукупність інформаційно-телекомунікаційних технологій, що 

використовується для досягнення злочинних цілей та нанесення шкоди через кіберпростір. 

Кібератака  одна з наймасштабніших кіберзагроз сучасності. Кібератака може 

розглядатися і як самостійне явище, і як квінтесенція ведення кібервійни або здійснення 

терористичної діяльності у кіберпросторі. У такому контексті проглядаються паралелі між 

кібератакою та кібертерористичним актом, а оскільки ці поняття повністю не співпадають, то 

виникає необхідність напрацювання правової дефініції кібератаки як злочину. 

Кібератака (кібернапад) у загальному розумінні – це використання технічних недоліків 

механізмів безпеки сучасного кіберпростору з метою дезорганізації роботи його елементів. З 

кримінологічної точки зору кібератака повинна виражатися у формі діяння, яке полягає у 

втручанні в роботу компонентів інформаційно-телекомунікаційних систем та їх програмного 

забезпечення або несанкціонованої модифікації комп'ютерних даних, що здійснюється через 

інформаційно-телекомунікаційні мережі з метою дезорганізації роботи їх елементів.  

Світові тенденції посилення чинників негативного впливу, до яких крім розгортання 

активної терористичної діяльності належать ще й масштабні природні катаклізми, техногенні 

катастрофи, збройні та інформаційні протистояння,  привертають особливу увагу до безпеки 

держави як провідного суб’єкта організації суспільного життя. Надійне та ефективне 

функціонування кожного з елементів механізму держави є важливим підґрунтям як 

національної безпеки загалом, так і безпеки кожного громадянина. Тому актуальним 

видається також розгляд таких нових понять сфери безпеки держави як кібербезпека 

держави, кіберінфраструктура держави та критична кіберінфраструктура держави. 

Кіберінфраструктура держави  це сукупність інформаційно-телекомунікаційних 

систем та мереж (обчислювальних засобів, каналів обміну даними, систем зберігання даних, 

засобів комутації та управління інформаційними потоками), що забезпечують 

функціонування механізму держави. Причому у широкому розумінні до кіберінфраструктури 

держави необхідно віднести також і організаційні структури та нормативно-правові 

механізми, що забезпечують належне функціонування інформаційно-телекомунікаційних 

систем та мереж. 

Критична кіберінфраструктура держави – кіберінфраструктура мінімального рівня 

розвитку, що забезпечує оптимальне функціонування елементів механізму держави у 

кіберпросторі та конкурентоспроможність держави на міжнародній арені. Критерієм 

віднесення до критичної кіберінфраструктури держави може виступати приналежність 

інформаційно-телекомунікаційних систем до таких, що мають загальнодержавний, 
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галузевий, відомчий або регіональний статус, або ж впроваджених на підприємствах, що 

мають стратегічне значення для держави. 

Висновки. Кіберсфера (сфера обміну та обробки інформації, представленої у вигляді 

електронних комп’ютерних даних) відіграє все більшого значення у процесах розвитку 

українського суспільства. Негативні явища кіберсфери набувають загрозливих масштабів, 

що зумовлює необхідність охоплення її регулятивними та охоронними функціями права, а 

також підвищує увагу до кібербезпеки як до окремої складової національної безпеки 

України. У таких умовах важливим є системний підхід до формування понятійно-

термінологічного апарату кібербезпеки, який забезпечить адекватне його змістовне 

наповнення, відповідність вимогам, що висуваються до правової термінології, а також 

гармонізацію з термінологією діючого українського законодавства та міжнародних актів.  
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УГОРСЬКОЇ МЕНШИНИ  

В ЗАКАРПАТТІ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 
У статті аналізується діяльність органів державної влади, політичних партій і 

громадських організацій Угорщини, яка спрямована на відновлення «Великої Угорщини», 

обґрунтовується можливість виникнення передумов для висунення територіальних претензій 

до України з боку Угорщини на національно-етнічному підґрунті.  

Ключові слова: зовнішньополітичний курс «Велика Угорщина», угорська національна 

меншина, Закарпатська область, угорські партії, угорські громадські організації, закон УР «Про 

подвійне громадянство», окремий автономний округ. 

 

В статье анализируется деятельность органов государственной власти, политических 

партий и общественных организаций Венгрии, которая направлена на возобновление «Великой 

Венгрии», обосновывается возможность возникновения предпосылок для выдвижения 

территориальных притязаний со стороны Венгрии на национально-этнической почве. 

Ключевые слова: внешнеполититический курс «Великая Венгрия», венгерское 

национальное меньшинство, Закарпатская область, венгерские партии, венгерские 

общественные организации, закон ВР «О двойном гражданстве», отдельный автономный округ. 

 

The article analyzes the activities of public authorities, political parties and public organizations of 

the Republic of Hungary (UR), aimed at restoring the "Great Hungary", the possibility of prerequisite for 

territorial claims to Ukraine from Hungary on authority of national and ethnic basis. 

Keywords: foreign policy course of the "Great Hungary", Hungarian national minority, 

Transcarpathian region, the Hungarian parties, the Hungarian civic organizations, the law of the 

Republic of Hungary “Dual citizenship”, separate autonomous District. 

 

Постановка проблеми. Після розпаду Варшавського договору між Угорщиною, 

Румунією та Польщею розгорнулась боротьба за домінування в Центральній Європі з метою 

реалізації національних стратегічних інтересів. Керівництво Угорщини, прагнучи 

реалізувати політичний курс на відновлення «Великої Угорщини», намагається стати 

регіональним лідером у «Вишеградській четвірці» та Карпатському Єврорегіоні.  

Для досягнення поставлених зовнішньополітичних цілей, Угорщина широко 

використовує підтримку угорської діаспори, яка проживає на території сусідніх країн: 

Закарпатської області (Україна), Південної Словаччини, Трансільванії (Румунія), Воєводіни 

(Сербія).  

Як відомо, в Конституції Угорщини окремим пунктом зазначена пріоритетність 

підтримки угорської діаспори за кордоном. Механізм фінансового забезпечення потреб 

здійснюється за допомогою грантів для підтримки угорської культури та освіти, які 

виділяються з бюджету країни. Згідно законодавства Угорщини запроваджено «паспорт 

закордонного угорця», який передбачає певний перелік пільг на території Угорщини, 

спрощено процедуру отримання угорського громадянства.  

Діяльність органів державної влади Угорщини, політичних партій і громадських 

організацій Угорщини, яка спрямована на підтримку угорської діаспори на території 

Закарпатської області України, викликає необхідність вжити заходи з метою попередження 

загострення суспільно-політичної і національно-етнічної обстановки в регіоні. 

Актуальність проблематики полягає в тому, що, враховуючи потужну фінансову та 

ідеологічну підтримку угорської діаспори за кордоном та Закон Угорщини «Про подвійне 

громадянство», який набрав чинності з 01.01.11, можна припустити, що ситуація з подвійним 

громадянством на території Закарпатської області створить певні передумови для 

виникнення загрози територіальній цілісності України. 
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Мета статті — проаналізувати стан та перспективи розвитку угорської національної 

меншини в Закарпатті, її суспільно-політичну діяльність та ймовірні наслідки введення 

подвійного громадянства на території Закарпаття, що спрямовані на посилення впливу 

Угорщини. 

Основна частина. Історія розселення угорців в прикордонних районах сусідніх держав 

пов’язана з тим, що в результаті поразок у двох світових війнах Угорщина відповідно до 

Міжнародних мирних договорів втратила частину своїх територій. В наслідок цього, 

сьогодні багато етнічних угорців проживає на території інших країн, в тому числі й України, 

зокрема, в Закарпатській області. 

Відповідно до Всеукраїнського перепису населення 2001 року на території 

Закарпатської області проживає близько 151,5 тис. угорців, де вони становлять 12% від 

загальної чисельності населення області. Угорська меншина утворює більшість населення в 

Берегівському районі, половину населення Виноградівського району, і помітну меншість в 

Ужгородському та Мукачівському районах. Завдяки компактному розселенню, угорська 

національна меншина добре консолідована та зберігає власну культуру, мову (95,4% угорців 

Закарпаття вважають угорську мову рідною) та має високий рівень етнічної самосвідомості. 

Угорська меншина виявляє значну стійкість асиміляції завдяки компактному розселенню 

вздовж кордону з історичною батьківщиною.  

В свою чергу, керівництво Угорщини підтримує збереження самоідентичності власної 

діаспори та приділяє велику увагу фінансовій та ідеологічній підтримці угорської 

національної меншини. З приходом до влади в Угорщині націоналістичних партій, в тому 

числі й правої партії «Фідес», підтримку діаспори було поставлено на якісно новий рівень. 

Наприклад, за даними угорських телеканалів «MTI» та «DunaTV», загальний державний 

бюджет підтримки діаспорних організацій у 2011 році становить близько 1,315 млрд. 

форинтів (близько 5 млн. євро) [1]. 

Звертає на себе увагу той факт, що у 2010 році частка фінансової допомоги угорцям-

школярам була збільшена на третину у порівнянні з іншими віковими групами. Тобто, з боку 

Угорщини проводиться «масштабний політичний проект на перспективу», який через 5-10 

років дасть відповідні результати. Протягом декількох років певні думки та погляди будуть 

вкладені «у голови закордонних угорців, вихованих у вірному дусі» [2]. 

З огляду на перемогу на парламентських виборах в Угорщині в двох турах 11 та 25 

квітня 2010 року націоналістичних партій «Фідес – Угорський громадянський союз» 

(«Fides») та «За кращу Угорщину» («Jobbik»), на сьогоднішній день в середовищі етнічних 

угорців, що проживають на території Закарпатської області України, спостерігається 

зростання підтримки ідей націоналістичних течій Угорщини. В умовах економічної кризи та 

зубожіння населення, це створює базове підґрунтя для зосередження діяльності окремих 

угорських ультраправих націоналістичних організацій у місцях компактного проживання 

угорської нацменшини на території України. 

В свою чергу, угорська етнічна меншина є надзвичайно активною у суспільно-

політичному житті України. Українські угорці намагаються включитися у політичну 

боротьбу не лише на регіональному рівні, а й на загальноукраїнському. Дані обставини 

широко використовуються угорськими націоналістичними політичними силами. 

Основним напрямом діяльності даних політичних сил є лобіювання законів та 

різноманітних проектів в інтересах угорців Закарпаття, які активно підтримуються 

керівниками органів місцевого самоврядування. В свою чергу, наявність більшості 

представників угорської національної меншини в органах місцевого самоврядування всіх 

рівнів на території Закарпатської області сприяє проведенню регіональної політики в 

інтересах Угорщини.  

Так, в контексті виборів до органів місцевого самоврядування 30.11.10 голова 

Товариства Угорської культури Закарпаття М.Ковач зазначив: «Для закарпатських угорців 

дуже важливо проголосувати на майбутніх виборах до органів місцевого самоврядування за 

кандидатів від угорських партій, які могли б представляти їх інтереси у місцевій владі. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Незважаючи на те, що нове українське керівництво робить певні кроки для покращення 

становища національних меншин в Україні, у цей перехідний період невизначеності 

українські угорці потребуватимуть ще більшої політичної та матеріальної підтримки від 

своєї історичної батьківщини» [2]. 

В результаті проведеної агітаційної роботи з боку угорських політичних та 

громадських організацій, за даними Карпатського центру полінгових досліджень від 01.11.10 

до Закарпатської обласної ради пройшло 7 партій, з яких 2 – угорські («Демократична партія 

угорців України» та «Партія угорців України») [3]. 

Високий рівень етнічної самосвідомості угорців використовується сьогодні для 

втілення у життя зовнішньополітичних планів керівних кіл Угорщини. Згуртування всієї 

угорської нації стало загальнонаціональною ідеєю, державною політикою, яку підтримує 

найвища влада країни. 

Для реалізації національного політичного курсу «Велика Угорщина» керівництво 

Угорщини намагається документально закріпити зв'язок діаспори з «материнською 

державою». Так, 05.11.10 в Будапешті за ініціативою угорського уряду пройшло засідання 

чергової «Угорської Постійної Ради» (Magyar Állandó Értekezlet – скорочено MÁÉRT). У 

засіданні Ради брали участь прем’єр-міністр В.Орбан, члени угорського уряду, представники 

фракцій угорського парламенту, угорці-депутати Європейського парламенту, представники 

19 зарубіжних політичних і культурних організацій угорських меншин.  

Під час засідання Ради в першу чергу обговорювалися наступні питання:  

- боротьба за угорську автономію в суміжних країнах;  

- протидія процесам асиміляції угорської меншини;  

- вдосконалення угорського закону про статус співвітчизників (про подвійне 

громадянство);  

- впровадження освітніх програм Угорщини для співвітчизників з сусідніх країн. 

Напередодні проведення Ради, заступник прем’єр-міністра УР Ж.Шемьен (Semjén 

Zsolt) заявив, що «угорську національну політику неможливо втілити, не враховуючи думку 

угорців, які проживають за межами країни» [4]. 

Крім того, 26.05.10 парламент Угорщини затвердив законопроект, який набрав 

чинності з 01.01.11, щодо спрощення процедури отримання громадянства для етнічних 

угорців, які живуть за кордоном. Відповідно до даного законопроекту «громадяни інших 

країн зможуть, при бажанні, отримати громадянство Угорщини, якщо підтвердять своє 

угорське походження і знання мови. Відкритим залишається питання виборчого права для 

цих громадян» [5]. 

В свою чергу, українська та угорська сторони неоднозначно відреагували на 

запровадження паспорта «закордонного угорця» та набуття чинності закону Угорщини «Про 

подвійне громадянство». 

Представники угорських громадських та політичних організацій та партій не вбачають 

жодних загроз цілісності України. Так, 29.03.09 голова Товариства Угорської культури 

Закарпаття М.Ковач заявив: «Хоча українські закони забороняють подвійне громадянство, 

для угорців, які проживають за кордоном, важливо відчути турботу та підтримку Угорщини» 

[6]. 

За словами Надзвичайного і Повноважного посла Угорщини в Україні А. Баршоня: 

«Закон про спрощене надання громадянства етнічним угорцям до цього часу вже існував в 

угорському законодавстві, зараз же фактично змінився один параграф, внесено лише 

поправку, яка, на думку угорських дипломатів, особливо нічого не змінила. Наш закон не 

означає, що ми зробимо якусь різницю між етнічними групами, він стосується тих угорців, 

котрі живуть за межами рідної країни і котрі досі в тій чи іншій формі вже мали угорське 

громадянство. Наприклад, закарпатцям це добре відомо - той же статус закордонного 

угорця» [7]. 

Голова Демократичного союзу угорців Закарпаття Е. Кевсеги 04.06.10 так 

прокоментував можливість отримання подвійного громадянства етнічними угорцями 
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Закарпаття: «Відтік угоромовних закарпатців до Угорщини є маловірогідним, оскільки, всі 

бажаючі, вже виїхали до Угорщини. А єдиний чинник, який зможе спонукати до подвійного 

громадянства, – це економічний, тим паче, що паспорт громадянина Угорщини дає 

можливість вільно пересуватися по території ЄС без Шенгенської візи»[8]. 

В той же час, українські політологи зазначають, що «даний законопроект можна 

охарактеризувати як намагання Угорщини поширити вплив на Закарпатську область України 

в цілому. При цьому, інші народи Закарпаття (особливо русини) також розглядаються 

офіційним Будапештом в якості можливих лобістів угорського впливу в регіоні» [2]. За 

попередніми підрахунками спеціалістів відповідно до нового закону отримати угорське 

громадянство зможе близько 40% населення Закарпаття. 

Так, директор регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень 

у м. Ужгороді С. Мітряєва вважає, що «подвійне громадянство – це і виклик, і загроза 

національним інтересам України і ця проблема потребує вжиття невідкладних заходів у 

сфері національної безпеки» [7]. Водночас, вона наголошує на тому, що в українському 

законодавстві чітко прописаної відповідальності за отримання паспорта іншої держави немає 

ні в Кримінальному, ні в Адміністративному кодексах.  

Разом з тим, ужгородський політолог М. Вальо зауважив: «Деяким країнам вигідно, 

щоб громадяни іноземних держав мали паспорти саме їхньої держави. Як про це вже 

неодноразово говорилося, це може слугувати виправданням для різних акцій на кшталт 

«примушування до миру» чи для «висування територіальних претензій». Згадаймо 

поводження Росії щодо Грузії навколо проблеми Південної Осетії. Ця проблема актуальна не 

лише для Закарпаття, а й для інших регіонів. За деякими даними, у Криму проживає близько 

100 тисяч громадян, які мають два паспорти – України та Росії. Чимало паспортів іноземних 

держав і в жителів Волині та Львівщини. Тому, нашій державі однозначно треба подивитися 

на загрози з цієї точки зору й замислитися – чи не треба терміново посилювати 

відповідальність за подвійне громадянство» [7]. 

Крім того, деякі політологи прогнозують, що після набуття чинності Закону «Про 

подвійне громадянство» з 01.01.11 в Угорщини можуть погіршитись міждержавні стосунки з 

сусідніми державами. Зокрема, будапештський політолог З. Кішеллі зазначив, що «досить є 

імовірними конфлікти, переважно з Україною і Словаччиною, де в прикордонних районах 

проживає доволі велика кількість етнічних угорців. Ці дві країни остерігаються того, що 

коли з обох боків кордону житимуть громадяни Угорщини, то років, скажімо, через 20–30, 

угорський уряд змінить лінію кордону на основі етнічного принципу» [1]. 

Станом на 06.01.11 документи на отримання угорського громадянства подало близько 7 

тис. українців угорського походження. За прогнозами українських експертів «навесні ця 

цифра зросте в арифметичній прогресії. Не всі збираються виїхати на постійне проживання в 

іншу державу, де також панує безробіття. Угорський паспорт для багатьох – це лише 

«щасливий квиток» для вільного безвізового пересування по Європі, для працевлаштування 

там на тимчасову роботу» [9]. 

Ще одним з елементів реалізації зовнішньополітичного курсу «Велика Угорщина» є 

ідея створення окремого автономного округу на території компактного проживання 

угорської національної меншини в Закарпатті.  

Угорські організації для створення підґрунтя для створення автономії активно 

використовують законодавчі акти України. Відповідно до Закону України «Про ратифікацію 

Європейської хартії регіональних мов чи мов меншин» від 24.12.99 в разі, якщо число осіб, 

які належать до національностей, що перелічені в даному законі (в тому числі й угорська), 

перевищує в межах певної адміністративно-територіальної одиниці 20%, ця мова де-факто 

отримує в межах цієї одиниці статус офіційної. Водночас, існує нечіткість у визначенні 

відсоткового значення, яке дозволяє різне тлумачення. А саме: чи йдеться про 20 % 

представників саме національної меншини, чи йдеться про 20 % тих, хто говорять цією 

мовою.  
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Відповідно до проекту Закону України «Про мови» від 07.09.10 планується 

запровадити систему, у якій органи місцевої державної адміністрації та органи місцевого 

самоврядування на відповідній території можуть видавати акти регіональною мовою, що 

мають рівну юридичну силу. Регіональна мова повинна використовуватися нарівні з 

державною мовою в роботі, діловодстві і документації місцевих органів державної влади і 

місцевого самоврядування. 

Враховуючи перелічені законодавчі акти, регіональне відділення угорської 

національної меншини Закарпатської області «Nepsсava» зазначило: «Законопроект (Закон 

«Про мови»), який чекає ратифікації у Верховній Раді України, в значній мірі міг би сприяти 

використанню угорської мови представниками угорської общини в Закарпатській області. 

Так, наприклад, в Берегово та Берегівському районі стало б можливим використання 

угорської мови в державних установах, оскільки, чисельність угорської національної 

меншини в районі перевищує 30% населення. Це дуже хороший шанс позитивно вирішити 

мовні питання національних меншин України» [10]. 

Паралельно з виборами до місцевих органів самоврядування 31.10.10 в Закарпатській 

області проходив референдум щодо зміни назви міста Берегове з українського на угорський 

варіант. Ініціатором даного заходу був діючий мер міста та голова Демократичної партії 

угорців України І. Гайдош, який зазначив: «Люди мають право повернути історичну назву 

власному населеному пункту» [11]. 

Разом із намаганням запровадити угорську мову на рівні другої офіційної в місцях 

компактного проживання угорців, широко поширено використання державної символіки 

Угорщини разом з українською, що викликає незадоволення українських націоналістичних 

організацій. На їх думку, прапор Угорщини на будівлях деяких закарпатських сільрад та 

шкіл становить загрозу територіальній цілісності України.  

Заключення. Таким чином, зовнішньополітична діяльність Угорщини по відношенню 

до України спрямована на активне залучення угорської меншини, що проживає у 

прикордонних регіонах України, до відродження «Великої Угорщини» та об’єднання угорців 

усього світу. Завдяки збільшенню власних представників в органах місцевого 

самоврядування угорська національна меншина отримала можливість впливати на перебіг 

політичних та соціальних подій в інтересах материнської держави.  

В результаті використання угорської діаспори в якості керованого політичного 

фактора, Угорщина поступово збільшує свій політичний вплив в Закарпатті, створюючи 

підґрунтя для дестабілізації суспільно-політичної обстановки в цілому регіоні. Після вступу 

в дію закону Угорщини «Про подвійне громадянство» не виключається можливість 

поглиблення інформаційно-психологічного тиску на угорську діаспору на території 

Закарпатської області. В результаті даних дій виникають передумови для формування загроз 

національній безпеці нашої держави. 

Подальша ескалація зовнішньополітичного курсу Угорщини на відновлення «Великої 

Угорщини» на території Закарпатської області України може призвести до подальшого 

загострення національно-етнічної ситуації в регіоні, до загрози територіальної цілісності 

України. 
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РОЗРОБКА ПРИСТРОЮ ДЛЯ ПОДАВЛЕННЯ ЗАСОБІВ ПЕРЕДАЧІ, 

РЕЄСТРАЦІЇ ТА ПРИЙМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

 
У статті докладно описано схему роботи технічного засобу захисту інформації - 

пристрою, призначеного для захисту від засобів несанкціонованого з’йому інформації. 

Ключові слова: технічний захист інформації, зашумлення, інформаційний сигнал, ЕОМ, 

генератор шумоподібного сигналу.  

 

В статье подробно описана схема работы технического средства защиты информации - 

устройства, предназначенного для защиты от средств несанкционированного съема 

информации. 

Ключевые слова: техническая защита информации, зашумление, информационный сигнал, 

ЭВМ, генератор шумоподобных сигналов. 

 

In the article the diagram of the technical protection of information is detailed - a device designed 

to protect against the unauthorized removal of information. 

Keywords: information protection and noisy data signal, computer, generator noise-like signals. 

 

Вступ. Відомо ряд спеціальних технічних рішень, які призначені для захисту від 

засобів несанкціонованого з’йому інформації. Це пристрої для подавлення засобів 

передавання, реєстрації та приймання інформації, які засновані на встановленні завади у 

вигляді електромагнітних коливань, що мають шумоподібний характер. Це так звані 

генератори шуму, які випромінюють шумоподібні сигнали в широкому діапазоні частот зі 

спектральною густиною потужності, яка перевищує потужність випромінювання засобу 

передавання інформації. До таких пристроїв можна віднести, наприклад, генератори шуму 

ГШ-К-1000, ГШ-100, «Гном-3», «СМОГ» [1]. 

Принцип дії відомих пристроїв полягає в тому, що вони створюють активну 

широкосмугову заваду у зоні захисту інформації й створюють біля передавача або приймача 

такий рівень шуму, який заважає виявити та виділити сигнали, що приймаються. 

До недоліків відомих пристроїв слід віднести недостатню надійність подавлення 

радіопередавачів із кварцовою стабілізацією частоти й можливість, шляхом використання 

автокореляційної обробки при прийманні, виділення сигналів передавача навіть при 

наявності такого шумового генератора. Це відбувається внаслідок використання 

псевдовипадкових послідовностей з кінцевим інтервалом кореляції для формування сигналів 

завади, що створюються такими генераторами. 

Пристрій [2] дозволяє одержати широкосмугову перешкоду, що не містить 

псевдовипадкової послідовності, і містить  складові, які відповідають спектральному составу 

й потужності інформації, яку необхідно захистити. Але відомий пристрій має ряд недоліків. 

По-перше, згідно НД ТЗІ України, існує два діапазони зашумування: 10 Гц - 1 Мгц і 1 Мгц - 

1 ГГц. У той же час, генератори шуму згаданого вище пристрою працюють у діапазонах 

частот 300 - 500 Мгц, 500 - 800 Мгц і 800 - 1200 Мгц відповідно. Тобто, не перекривається 

перший частотний діапазон, що підлягає захисту.  

По-друге, при генерації шуму не враховуються спектральні характеристики переданої 

або прийнятої інформації. Відповідно, рівень захищеності інформації залишається 

постійним, оскільки в кожний момент часу пристрій однаково здійснює зашумування 

ефірного простору, незалежно від состава інформації, що підлягає захисту. 

Зроблено наступні зміни пристрою з метою його удосконалення: 

1. Для кожного звукового сигналу, що потребує захисту, генерується унікальний 

шумовий сигнал на основі його унікальних спектральних характеристик, що виконує 

функцію блокування засобів передачі, реєстрації та приймання інформації, що приведе до 
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підвищення стійкості алгоритму генерації шумоподібного сигналу до аналізу та підвищення 

складності виділення з результуючого сигналу вхідних мовних даних. Це дає змогу для 

одержання більш високого рівня захисту сигналу; 

2. Розміщення у пристрої електронно-обчислювальної машини (ЕОМ), що приведе до 

можливості застосування як завгодно складних математичних алгоритмів керування роботи 

пристрою, гнучкої модернізації пристрою за допомогою його програмування, дозволить 

створення декількох профілів захисту залежно від умов застосування пристрою. Це спрощую 

його конфігурування і реконфігурування. 

Основна частина. Поставлені завдання досягаються тим, що в пристрої для 

подавлення засобів передачі, реєстрації та приймання інформації, що містить генератор 

коливань, що модулюються, підсилювач потужності, генератор низькочастотного 

шумоподібного сигналу, перший, другий і третій генератори шумоподібних сигналів, 

перший суматор, другий суматор, модулятор, випромінювач, джерело електроживлення, 

ланцюг зворотного зв’язку, до якого входить приймач інформаційних сигналів, інвертор 

спектра, підсилювач, відповідно до винаходу, містить  електронно-обчислювальну машину, 

як інвертору спектру застосовано аналізатор спектру, внаслідок чого пристрій не містить 

ланцюг зворотного зв’язку і другий суматор, генератор коливань, що модулюються, 

складається із трьох генераторів шумоподібних сигналів з різними смугами граничних 

частот і одного генератора низькочастотного шумоподібного сигналу, виходи яких об'єднані 

входами суматора, причому керуючі входи цих генераторів з'єднані з керуючими виходами 

електронно-обчислювальної машини, що управляє режимом роботи генератора коливань, що 

модулюються, вихід приймача з'єднаний із входом першого підсилювача потужності та 

входом аналізатора спектру, вихід аналізатора спектру з'єднаний із входом електронно-

обчислювальної машини, вихід першого підсилювача потужності та вихід суматора об'єднані 

входом модулятора. 

При цьому за рахунок використання ЕОМ стає неможливим виявлення закономірності 

генерації шумоподібного сигналу через можливість застосування будь-якого математичного 

алгоритму керування режимом роботи генераторів шумоподібних сигналів. 

Робота запропонованого алгоритму роботи пристрою для подавлення засобів  

передавання, реєстрації та приймання інформації пояснюється функціональною блок-схемою 

(рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема пристрою для подавлення засобів передачі, реєстрації і приймання 

інформації 
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Робота пристрою для подавлення засобів передавання, реєстрації та приймання 

інформації пояснюється функціональною блок-схемою. 

Пристрій складається з генераторів 1, 2, 3 високочастотних шумоподібних сигналів і 

генератора 4 низькочастотного шумоподібного сигналу. 

Виходи генераторів 1, 2, 3 високочастотних шумоподібних сигналів і генератора 4 

низькочастотного шумоподібного сигналу об'єднані входами суматора 5, на який від джерела 

6 електроживлення надається струм зміщення робочої точки підсумовування до нелінійної 

області вольт-амперної характеристики напівпровідникового активного елементу. Вихід 

приймача 7 інформаційних сигналів з'єднаний із входами першого підсилювача 8 потужності 

та аналізатора 9 спектру. Вихід аналізатора 9 спектра з’єднаний із входом електронно-

обчислювальної машини 10. Виходи електронно-обчислювальної машини 10 з'єднані із 

входами генераторів 1, 2, 3 високочастотних шумоподібних сигналів і генератора 4 

низькочастотного шумоподібного сигналу. Вихід першого підсилювача 8 потужності та 

вихід суматора 5 підключені до входу модулятора 11. Вихід модулятора 11 підключений до 

входу другого підсилювача 12 потужності. Вихід другого підсилювача 12 потужності 

з'єднаний із входом випромінювача 13. 

Від джерела 6 електроживлення на модулятор 11 надається струм зміщення робочої 

точки вольт-амперних характеристик його активних напівпровідникових елементів. 

Реалізація схеми пристрою у програмному середовищі. Для створення максимально 

ефективного алгоритму захисту сигналу, що передається (який, у свою чергу складається із 

алгоритму генерації шуму та алгоритму накладання шуму на сигнал), необхідним є 

використання спеціального програмного забезпечення (ПЗ) (рис. 2.). Воно дасть змогу 

провести усі необхідні дослідження  поведінки алгоритму за шумування та побачити (і 

почути) результати зашумування (тобто чистий сигнал, змішаний з шумом). 

 

 
 

Рис. 2. Програма, що реалізує поведінку алгоритму зашумування сигналу з перекриттям 

 

Також, завдяки запронованому ПЗ, можна взагалі відмовитися від апаратної реалізації 

пристрою, використовуючи замість цього портативну ЕОМ з розробленим програмним 
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забезпеченням. Як видно на (рис. 2), ПЗ має лише базову функціональність, але може бути 

легко доповнене усіма необхідними функціями. 

Висновки. Таким чином, рішення, що пропонується, забезпечує значне розширення 

функціональних можливостей пристроїв для подавлення засобів передачі, реєстрації та 

приймання інформації, а також уводить принципово новий алгоритм генерації 

шумоподібного сигналу у вигляді динамічно регульованого рівня і состава шуму на основі 

спектрального составу вхідного інформаційного сигналу. 

З метою створення гнучкої конфігурації пристрою, пропонується використання 

спеціального програмного забезпечення, яке дає змогу реалізувати та протестувати всі 

необхідні алгоритми за шумування на базі електронної обчислювальної машини, зокрема, на 

персональному комп’ютері. 

За результатами роботи отримано патент України на винахід [3]. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Каталог МАСКОМ // Специальная техника защиты и контроля информации. 1998 г., с.9. 

2. Пат. 75641 Украина, МПК (2006), H04K 3/00 H03B 29/00. Устройство для подавления 

средств передачи, регистрации и приема информации / Жариков Ю.Ф., Кондратьєв Я.Ю., Орлов 

Ю.Ю., Платонов Л.Л., Рыбальський О.В.; заявитель и патентообладатель Киевский национальный 

университет внутренних дел. – № 2003109318; заявл. 15.10.03; опубл. 15.05.06, Бюл. № 5/2006. 

3. Пат. 91098 Украина, МПК (2006), H04K 3/00. Устройство для подавления средств передачи, 

регистрации и приема информации / Хорошко В.А., Петров А.С., Чирков Д.В., Петров А.А.; 

заявитель и патентообладатель Восточноукраинский национальный университет имени Владимира 

Даля. – № a200808410; заявл. 23.06.08; опубл. 25.06.10, Бюл. № 12/2010. 

 

Рецензент: д.т.н., проф. Лєнков С.В. 



 182 

УДК 519.676                                                                               Сальнікова О.Ф. (ВІКНУ) 

 

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ РОЗПОДІЛУ ТЕХНОПАРКІВ МІЖ РЕГІОНАМИ Й 

ПІДХОДИ ДО ЇЇ ВИРІШЕННЯ 

 
У роботі наведена спроба формалізації задачі розподілу технопарків між регіонами, вказані 

можливі підходи до вирішення цієї задачі, запропоновані нові методи кластерізації. 

Ключові слова: крітерій вибору, множина регіонів, технопарк, ієрархія критеріїв, 

кластерний аналіз. 

 

В работе показана попытка формализации задачи распределения технопарков между 

регионами, указаны возможные подходы к решению этой задачи, предложены новые методы 

кластеризации. 

Ключевые слова: критерий выбора, множество регионов, технопарк, иерархия критериев, 

методы кластеризации. 

 

In the article the attempt of formalisation of problem of distribution of technoparks between regions 

is shown, possible approaches to the decision of this problem are specified, new methods of clusterization 

are offered. 

Keywords: criterion of choice, set of regions, technopark, hierarchy of criteria, methods of 

clusterization. 

 

Вступ. Нехай задані множина R регіонів xiR й множина TP технопарків yjTP. 

Треба знайти відображення F(TPR) типу "один-до-багатьох", яке кожній вершині з 

множини технопарків співставляє деяку підмножину F(yjR (певну кількість F(yj)1) 

регіонів. 

Для кожного регіона треба вибрати "найкращий" (в сенсі певного критерію K) 

технопарк xiR yjTP[yj=
( , )

max
K x y

F(TP)]. 

Тобто, вважається, що для кожного регіону існує "найкращий" в сенсі певного критерія 

тип технологічного парку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Множини технопарків (TP) й регіонів (R) 
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Постановка проблеми. Ставиться завдання побудувати двочастковий (дводольний) 

граф Gz=(V,D), який  складається з множин вершин {V} = {TP}{R} й ребер DVV. 

Множина ребер {D} = {<yj, xi >}, описується бінарним відношенням, або кортежами, в 

яких на першій позиції стоїть вершина з множини технопарків, а на другій – вершина з 

множини регіонів. 

Зробити вибір кожної пари <yj, xi >можна двома різними шляхами з використанням 

МАІ (методу аналізу ієрархій). 

Основна частина. Перший шлях – для кожного регіону xi  R розробити схему ієрархії 

критеріїв вибору найкращого типу технопарку yj  TP.  
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Рис. 2. Схема вибору "найкращого" типу технопарку для конкретного регіону із 

застосуванням МАІ 

 

Це потребує побудови n схем ієрархії. На нижньому рівні, згідно із МАІ, треба 

оброблювати матриці розміром mm. 

Другий шлях – для кожного технопарку yj  TP розробити схему ієрархії критеріїв 

вибору найкращого типу регіону xi  R.   

       

С
х

ем
а

 і
єр

а
х

ії
 к

р
и

т
ер

ії
в

 

д
л

я
 в

и
б

о
р

у
 р

ег
іо

н
ів

 

Регіони 

для вибору 

 
Рис. 3. Схема вибору "найсприятливішого" регіону для розвитку конкретного типу 

технопарку із застосуванням МАІ 
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Це потребує побудови m схем ієрархії. На нижньому рівні, згідно із МАІ, треба 

оброблювати матриці розміром nn. 

Взагалі n>>m. Тому використання другого шляху затруднене через необхідність 

оброблення в МАІ матриць великої розмірності. 

Для полегшення практичного використання МАІ бажано зменшити n й m. 

Зменшення m (числа альтернативних технопарків. 

Показано, що число альтернатив технопарків можна зменшити до 3. 

Зменшення n числа регіонів. 

Зрозуміло, що кількість регіонів ми зменшити не можемо. Але можна зменшити 

кількість варіантів для вибору у схемі МАІ. 

Для цього скористаємося кластерним аналізом [16]. 

Кластерний аналіз - це сукупність методів, що дозволяють класифікувати багатомірні 

спостереження над nN системами (A1, A2, ..., An,) кожна з яких описується набором L 

вихідних змінних, наприклад, для i-ї системи будемо мати вектор (ai1, ai2, …, aij, …, aiL), де 

i=1, …, n, j=1, …, L Метою кластерного аналізу є утворення груп схожих між собою об'єктів 

(систем), які прийнято називати кластерами. Слово кластер англійського походження 

(cluster), переводиться як згусток, пучок, група. Родинні поняття, використовувані в 

літературі, - клас, таксон, згущення, отже кластерний аналіз варто вважати розширенням так 

званого таксономічного аналізу. 

На відміну від комбінаційних угруповань кластерний аналіз призводить до розбивки на 

групи з обліком всіх груповочних ознак одночасно. Наприклад, якщо кожна спостережувана 

система характеризується двома ознаками Z1 і Z2, то при виконанні комбінаційного 

угруповання вся сукупність об'єктів буде розбита на групи по Z1, а потім усередині кожної 

виділеної групи будуть утворені підгрупи по Z2. Такий підхід одержав назву монотетичного. 

Визначити приналежність кожного об'єкта до тієї або іншої групи можна, послідовно 

порівнюючи його значення Z1 і Z2 із границями виділених груп. Утворення групи в цьому 

випадку завжди пов'язане із вказівкою її границь по кожної груповочній ознаці окремо. У 

кластерному аналізі використовується інший принцип утворення груп, так званий 

політетичний підхід. Всі груповочні ознаки одночасно беруть участь в угрупованні, тобто 

вони враховуються всі відразу при віднесенні спостереження в ту або іншу групу. При 

цьому, як правило, не зазначені чіткі межі кожної групи, а також невідомо заздалегідь, 

скільки ж груп доцільно виділити у досліджуваній сукупності. 

Опишемо коротенько суть кластерного аналізу. Є N систем, кожна з яких 

характеризується L ознаками. Ознаки можуть допускати вимір за допомогою лінійних шкал 

(ефективність, вартість), а можуть і не допускати, і тоді доводиться застосовувати ординальні 

(порядкові) шкали. 

У просторі об'єктів уводиться метрика - відстань між об'єктами, тим або іншим 

способом обумовлена за допомогою їх ознак. Наприклад, якщо об'єкти - точки на площині, а 

ознаки - їх координати в декартовій системі координат, то розповсюдженим способом 

введення метрики є - вважати відстанню між точками число, яке дорівнює кореню 

квадратному із суми квадратів різниць координат по кожній осі.  

На підставі яким-небудь чином уведеної відстані між об'єктами, за допомогою різних 

методів ці об'єкти групуються в кластери - групи об'єктів, близьких один одному з погляду 

обраної метрики. 

Геометрична інтерпретація кластерного аналізу. 

Нехай є матриця спостережень Z розмірністю т  L, рядки i якої відповідають деяким 

порівнюваним регіонам, i = 1, 2, …, n, а стовпці j містять конкретні показники цих систем, j = 

1, 2, …, L, отримані в точці спостереження i (для i-ї системи) й виражені в шкалах вимірів 

довільного характеру (наприклад, наявність вищих учбових закладів, наукових установ, 

промислових підприємств певного профілю, філіалів відомих компаній і т.і. 

Якщо ці дані розуміти як точки в ознаковому просторі, то завдання кластерного аналізу 

формулюються як виділення "згущень точок" і розбивка вихідної сукупності на однорідні 



 185 

підмножини об'єктів. Кластерний аналіз можна розглядати також як метод редукції (стиску) 

деякої множини даних у більш компактну класифікацію об'єктів.  

Кластер визначається, як сукупність точок, що лежать на відстані не більше, ніж l від 

деякого "центра ваги" в L-мірному просторі (усередині гіперсфери радіуса l або гіперкуба зі 

сторонами 2l). 

Для визначення відстані між парою кластерів можуть бути сформульовані різні розумні 

підходи. Застосовуються такі методи, пропоновані на основі використання відстаней між 

об'єктами (системами): 

 Середня відстань між кластерами (Between-groups linkage).  

 Середня відстань між всіма об'єктами пари кластерів з урахуванням відстаней 

усередині кластерів(Within-groups linkage).  

 Відстань між найближчими сусідами - найближчими об'єктами кластерів (Nearest 

neighbor).  

 Відстань між самими далекими сусідами (Furthest neighbor).  

 Відстань між центрами кластерів (Centroid clustering).  

 Відстань між центрами кластерів (Centroid clustering), або центроїдний метод. 

Недоліком цього методу є те, що центр об'єднаного кластера обчислюється як середнє 

центрів поєднуваних кластерів, без обліку їх обсягу.  

 Метод медіан - той же центроїдний метод, але центр об'єднаного кластера 

обчислюється як середнє всіх об'єктів (Median clustering).  

 Метод Уорда (Ward's method). Як відстань між кластерами береться приріст суми 

квадратів відстаней об'єктів до центрів кластерів, одержуваний в результаті їх об'єднання.  

Відстані й міри близькості між системами (об'єктами).  

Зупинимося на характерних відстанях і мірах близькості для певних видів даних.  

Міри близькості відрізняються від відстаней тим, що вони тим більші, чим більш схожі 

системи (об'єкти).  

Нехай є дві системи (об'єкта) A=(a1,…,aR) і B=(b1,…,bR). Використовуючи цей запис для 

об'єктів, визначимо основні види використовуваних відстаней: 

Евклідова відстань (Euclidian distance).  
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Квадрат евклідової відстані  (Squared Euclidian distance)  
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Евклідова відстань й її квадрат доцільно використовувати для аналізу кількісних даних. 

Помітимо, що евклідова відстань (й її квадрат) обчислюються за вихідними, а не за 

стандартизованими даними. Це звичайний спосіб її обчислення, що має певні переваги 

(наприклад, відстань між двома об'єктами не змінюється при введенні в аналіз нового 

об'єкта, що може виявитися викидом). Проте, на відстань можуть сильно впливати 

розходження між осями, за координатами яких обчислюються ці відстані. Прикладом є, якщо 

одна з осей обмірювана в сантиметрах, а ви потім переведете її в міліметри (множачи 

значення на 10), при цьому остаточна евклідова відстань (або квадрат евклідової відстані), 

що обчислюється за координатами, сильно зміниться, і, як наслідок, результати кластерного 

аналізу можуть сильно відрізнятися від попередніх. 

Манхетенська відстань (відстань міських кварталів). Обчислюється як середнє 

різниць за координатами. При цьому вплив окремих більших різниць (викидів) зменшується 

(тому що вони не зводяться у квадрат). Обчислюється за формулою:  
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Відстань Чебишева. Використовується, якщо виникає необхідність визначити дві 

системи як "різні" при їх розходженні за якою-небудь однією координатою (яким-небудь 

одним виміром). Обчислюється за формулою:  

ii

i

baBAM max),( . 

Ступенева відстань. Використовується при необхідності прогресивно збільшити або 

зменшити вагу, що приписується координаті, для якої відповідні системи сильно 

відрізняються. Обчислюється за формулою:  
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де k і p - параметри, обумовлені користувачем.  

Параметр p відповідальний за поступове зважування різниць по окремих координатах, 

параметр k відповідальний за прогресивне зважування більших відстаней між системами. 

Якщо обидва параметри – k й p, дорівнюють двом, то ця відстань збігається з відстанню 

Евкліда.  

Відсоток незгоди. Ця міра використовується в тих випадках, коли дані є 

категоріальними. Ця відстань обчислюється за формулою:  

M(A,B) = (Кількість ai bi)/i. 

Як міру близькості використовують коефіцієнт кореляції між компонентами 

стандартизованих векторів A і B. Цю міру доцільно використати для виявлення кластерів 

змінних, а не об'єктів.  
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Відстань хі-квадрат виходить на основі таблиці спряженості, складеної з об'єктів A і B, 

які, приблизно, є векторами частот. Тут розглядаються очікувані значення елементів, а 

відстань хі-квадрят має вигляд кореня з відповідного показника  

.
)(

))((

)(

))((
),(

1

2

1

2










R

i i

ii
R

i i

ii

bE

bEb

aE

aEa
BAM  

Відстань Фі-квадрат є відстанню хі-квадрат, нормованою "числом об'єктів" у таблиці 

спряженості, що представляє рядками A і B.  

Безпосереднє використання змінних в аналізі може привести до того, що класифікацію 

будуть визначати змінні, що мають найбільший розкид значень. Тому застосовуються 

наступні види стандартизації: 

Спрощення процедури кластерного аналізу 

Суттєве спрощення процедури кластерного аналізу досягається використанням 

запропонованого автором цієї роботи вибором набору L вихідних показників у класі 

бінарних змінних (у вигліді ознак "пристосованості" технопарку. Замість, наприклад, "числа 

наукових установ", як характеристики регіону, пропонується бінарна змінна "наявність 

наукових установ", що приймає значення 1 (якщо установи є) або 0 (якщо їх нема). Кількість 

кластерів в цьому випадку визначається за формулою 

2Ls  . 

Суттєво спрощується й сама процедура кластерізації. Кожен кластер отримує бінарний 

номер від 0 до s й містить ті регіони, які задавольняють "коду ознак". Наприклад, обрані такі 

ознаки (за переліком): 

1) наявність вищих учбових закладів; 

2) наявність наукових установ; 

3) наявність промислових підприємств певного профілю; 

4) наявність представництв компаній певного профілю. 

Тоді код 1101 означає, що у цей кластер входять регіони, в яких є вищі учбові заклади, 

наукові установи й компанії, але нема промислових підприємств.  
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Висновок. Зробивши кластерізацію регіонів, отримаємо розбиття множини R на 

кластери 
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 . Тепер замість n регіонів у схемі вибору згідно МАІ буде фігурувати s 

кластерів. 

Оскільки число кластерів для регіонів значно менше за число самих регіонів s <<n, 

суттєво скоротиться процедура МАІ. 
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ПЕДАГОГІКА 

 

УДК 378.4(477)                                                               д.пед.н., проф. Білик Л.І. (ЧДТУ) 

 

ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ГУМАНІТАРНОГО  

ТА ІНЖЕНЕРНОГО ПРОФІЛЮ У ТЕХНОЛОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

 

 
У статті розглядається педагогічно-психологічна складова підготовки високопрофесійних, 

конкурентноспроможних фахівців магістерського освітньо-кваліфікаційного рівня в аспекті 

інтеграції України в Європейський простір відповідно до принципів Болонської декларації. 

Акцентується увага на особливості підготовки магістрів гуманітарного та інженерного 

напрямів. 

Ключові слова: освітньо-кваліфікаційний рівень, магістр, Болонська декларація, 

педагогічно-психологічна підготовка, ступені освіти. 

 

В статье рассматривается педагогически-психологическая составляющая подготовки 

высокопрофессиональных, конкурентоспособных специалистов магистерского образовательно-

квалификационного уровня в аспекте интеграции Украины в Европейское пространство в 

соответствии с принципами Болонской декларации. Акцентируется внимание на особенности 

подготовки магистров гуманитарного и инженерного направлений. 

Ключевые слова: образовательно квалификационный уровень, магистр, Болонска 

декларация, педагогически психологическая подготовка, степени образования. 

 

In this article pedagogic and psychological component of preparation of highly professional, 

competitive experts “Master” educational qualification level in aspect of integration of Ukraine in the 

European space concerning principles of the Bologna declaration are considered. Attention is focused on 

features of humanitarian and engineering directions masters preparation. 

Keywords: educationally qualification level, master's degree, Bolonska declaration, pedagogical 

psychological preparation, degrees of education. 

 

Постановки проблеми. Основними пріоритетами розвитку освітянської галузі 

сьогодення є підвищення якості освітніх послуг та конкурентоспроможності національної 

системи освіти з метою її інтеграції в єдиний європейський освітній простір шляхом 

забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти на всіх рівнях.  

Процеси європейської інтеграції охоплюють деталі більше сфер життєдіяльності, 

включаючи вищу освіту. Україна, чітко визначивши орієнтир на входження в освітній і 

науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті 

європейських вимог, дедалі наполегливіше працює над практичним приєднанням до 

Болонського процесу. 

У 1997 році під егідою Ради Європи та ЮНЕСКО було розроблено і прийнято 

Лісабонську конвенцію про визнання кваліфікацій, що належать до вищої освіти Європи. Цю 

конвенцію підписали 43 країни (Україна в тому числі), більшість з яких і сформулювали 

згодом принципи Болонської декларації. Лісабонська угода декларує наявність і цінність 

різноманітних освітніх систем і ставить за мету створення умов, за яких більша кількість 

людей, скориставшись усіма цінностями і здобутками національних систем освіти і науки, 

зможе бути мобільними на європейському ринку праці. 

Через рік чотири країни – Франція, Італія, Велика Британія та Німеччина – підписали 

так звану Сорбонську декларацію, завдання якої спрямовані на створення відкритого 

Європейського простору вищої освіти, який має стати більш конкурентоспроможним на 

світовому ринку освітніх послуг. Основна ідея цих документів – двоступенева структура 

вищої освіти, використання системи кредитів (ЕСТS) , міжнародне визнання бакалавра як 

рівня вищої освіти, що надає особі кваліфікацію та право продовжувати навчання за 

програмами магістра відповідно до положень Лісабонської угоди. Саме таким чином, 
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поступово створюються умови для інтеграційних процесів у сфері вищої освіти 

європейських країн. Україна була і є активним учасником цих процесів. У Національній 

доповіді „Цілі розвитку тисячоліття. Україна-2010” у підготовці якої брало участь понад сто 

представників урядових установ, міжнародних організацій, наукових агенцій ООН, ділових 

кіл, громадських організацій встановлено сім цілей розвитку третього тисячоліття, серед 

яких однією з головних є забезпечення якісної освіти впродовж життя, зазначається: „У 

вітчизняній системі вищої освіти за роки незалежності відбулися значні реформи, що 

відповідали засадам Болонської декларації”: 1) введено ступені бакалавра і магістра... 2) 

введено систему циклів вищої освіти... 3) запроваджено кредитний вимір трудомісткості 

навчальних дисциплін... 4) за кордоном навчається студентів і працює викладачів значно 

більше, аніж до 1991 року 5) ... розширюється співпраця із закордонними навчальними 

закладами в галузі навчання і досліджень [1]. 

Обрані Україною шляхи модернізації вищої освіти співзвучні загальноєвропейським 

підходам. Принципи Болонської декларації, зокрема, поліпшення якості підготовки фахівців, 

зміцнення довіри між суб’єктами освіти, відповідність європейському ринку праці, 

сумісність кваліфікації на вузівському та післявузівському етапах підготовки, посилення 

конкурентоспроможності та мобільність повною мірою вирішено було запровадити у 2010 

році, а 2005-й визначено як проміжний етап зробленого моніторингу. Основним завданням 

на той період було запровадження передбаченої Болонською декларацією системи 

академічних кредитів, аналогічній ЕСТS (Європейській кредитно-трансферній системі). Саме 

її розглядають як засіб підвищення мобільності студентів, щодо переходу з однієї навчальної 

програми на іншу, включно з програмами післядипломної освіти. Крім того, що ЕСТS  є 

багатоцільовим інструментом визнання мобільності, дана система є засобом реформування 

навчальних програм, а також засобом передачі кредитів зарубіжним вищим навчальним 

закладам. Важливим моментом запровадження акумулюючої кредитної системи є 

можливість враховувати всі досягнення студентів (наукові дослідження, конференції, 

предметні олімпіади), а не лише навчальне навантаження. 

Формулювання цілей статті. З метою приєднання до Болонського процесу в Україні 

було розроблено низку нормативно-правових актів для удосконалення системи вищої освіти. 

У „Положенні про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)” затвердженого 

постановою Кабміну України від 20.01.1998 р., №65 вказано „...програма підготовки магістра 

включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-

педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку” [2]. Саме психолого-педагогічна 

підготовка магістрів і покликана вирішити ключове завдання сьогодення – орієнтація 

системи навчання на розвиток особистості, здатної до самостійної навчальної діяльності, 

саморозвитку і творчого розв’язання інтелектуальних та практичних завдань.  

Виклад основного матеріалу. У відповідності з новою філософією навчання, яка 

розглядає цей процес не лише як оволодіння суб’єктом сумою знань, умінь і навичок, а як 

процес формування фахівця як індивідуальності, суб’єкту культури з елементами творчості і 

креативними професійними засадами, психолого-педагогічний цикл дисциплін, що 

викладається у технологічному університеті для підготовки магістрів сприяє формуванню їх 

гуманістичної спрямованості, психолого-педагогічної компетентності, розвиває педагогічні 

здібності та елементи педагогічної техніки, створює у студентів вихідну установку на 

формування позиції педагога. Серед основних завдань дисциплін, які викладаються для 

магістрів в університеті, а це „Педагогіка і психологія вищої школи”, „Методика викладання 

у вищій школі”, „Педагогіка вищої школи”, „Вища освіта і Болонський процес” наступні 

створення у студентів широкої теоретичної бази, що розкриває загальні та спеціальні 

закономірності процесу навчання як засобу спілкування, освіти, виховання й розвитку, і на 

цій основі формування уявлення про зміст і структуру педагогічної діяльності викладача; 

ознайомлення студентів з найбільш відомими методичними напрямами, технологіями, 

системами і методами, формами та засобами навчання та виховання, а також формування у 

них основи умінь творчо застосовувати свої знання на практиці з урахуванням конкретних 
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умов; на базі одержаних теоретичних знань розвивати у студентів творче мислення, яке стане 

в нагоді їм у вирішення різноманітних методичних задач, що виникають у навчально-

виховному процесі.  

Згідно вимог організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та 

узгодження з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою 

Європейською кредитно-трансферною системою, навчальна програма дисципліни 

„Педагогіка і психологія вищої школи” для інженерних та гуманітарних спеціальностей 

складає 36 годин (18 лекцій та 18 практичних годин), які включають два змістових модулі: 

„Педагогіка вищої школи” та „Психологія вищої школи”, завдання для самостійної роботи 

для студентів денної форми навчання, зміст та методичні вказівки до контрольної роботи для 

студентів заочної форми навчання, тестовий контроль знань, список рекомендованої 

літератури.  

Обрання студентами навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра 

відбувається у відповідності з вимогами ліцензованого обсягу відповідної спеціальності. З 

метою створення належних умов для сполучення теоретичної та практичної підготовки 

магістрів нормативний термін навчання магістрів з усіх напрямів становить 1- 1,5 роки, хоча 

в наказі МОН України № 99 від 10.02.2010р. пропонувалось продовжити термін навчання до 

1,5- 2 років, де при півторарічній тривалості магістерської підготовки відводиться останнє 

півріччя на практику та магістерську роботу без скорочення мінімального річного періоду 

теоретичного навчання. Що стосується педагогічних дисциплін в сучасних навчальних 

програмах, то визначених 36 годин, без врахування годин на самостійну роботу, є дещо 

замалим. Враховуючи те, що не всі випускники магістратури не мають змоги залишитися 

викладачами вищої школи і значна частина працевлаштовуються в навчальні заклади І-ІІІ 

рівня акредитації (зокрема магістри лінгвістичного факультету, студенти-екологи 

будівельного факультету), то значимість педагогічно-психологічного компоненту 

магістерської підготовки значно підсилюється. Саме цю особливість і враховують навчальні 

програми курсу „Педагогіка і психологія вищої школи”, де акцентується увага на структуру 

курсу педагогіки вищої школи, педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності, 

основні закономірності педагогічного процесу, поняття методів учіння, викладання та 

навчання, методів організації, здійснення та стимулювання навчально-пізнавальної 

діяльності. Особлива увага приділяється видам та формам організації навчання, освітнім 

технологіям, зокрема особистісно-орієнтованій та групової навчальної діяльності, 

розкриваються принципи застосування нових технологій навчання (інформаційного, 

дистанційного) в процесі становлення вітчизняного інформаційного освітнього середовища. 

Психологічний модуль даної дисципліни передбачає вивчення магістрами закономірностей 

функціонування психіки людини, структуру особистості з визначенням її темпераменту, 

характеру та активності, основних видів і типів діяльності та інтелектуальної діяльності 

зокрема, а також законів мотивації та стимулювання навчально-пізнавальної діяльності 

особистості. Останнє положення є надзвичайне важливим при визначенні мотиваційної 

сфери студентів-бакалаврів, які виявляють в подальшому бажання навчатись за 

магістерськими програмами. В результаті опитування, що було проведено серед бакалаврів 

лінгвістичного факультету (128 осіб) та студентів інженерних напрямів (факультет 

інформаційних технологій і систем, будівельний факультет – 163 особи) на питання „Чим Ви 

мотивуєте свій вступ на кваліфікаційно-освітній рівень магістра, обраної спеціальності?” – 

38% гуманітаріїв (лінгвісти) і 53% інженерів відповіли як „засіб розширення подальшої 

сфери працевлаштування”, при цьому 28% гуманітаріїв розглядають магістерський рівень як 

„засіб подальшого навчання за кордоном”, 30% - „можливість викладання у вищій школі”. У 

інженерів 22% - як „необхідну умову отримання магістерського ступеню згідно Болонської 

декларації”, 18% - як „об’єктивну реальність” сьогодення, не пояснюючи сутність свого 

вибору. Саме така невизначеність і вимагає особливих підходів до навчання зі сторони 

викладача у пошуках своєрідних методів і форм викладання, які б були націлені на 

конкретизацію та інтеграцію знань, що отримують магістри інженерного напряму і які б 
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допомогли їм чітко визначити свої майбутні професійні пріоритети. Це, в першу чергу, 

стосується і побудови робочих програм з циклу педагогічних дисциплін, де особливого 

змісту набувають для інженерів питання принципів навчального менеджменту, сучасних 

освітніх технологій та їх форм у розвинених країнах, пізнання розмаїття інноваційних 

навчальних технологій, а саме: проблемних, розвиваючих, проектних, інтерактивних, 

модульних, інформаційних, інтегрованих, дистанційних і інших, що спонукає майбутніх 

фахівців до активних форм мислення, креативу, творчого пошуку. А це обумовлює високу 

активність особистості, розвиток критичного мислення, сприяє пізнанню власних 

індивідуально-психологічних особливостей, внаслідок чого знання, уміння і навички 

студентів перетворюються на засіб розвитку їхніх пізнавальних та особистісних якостей, 

забезпечують здатність студента бути суб’єктом власного розвитку, рефлексивного 

ставлення до себе, що є передумовою подальшої професійної діяльності, яка в майбутньому 

може і не відповідати профілю їх освіти. З цим не можливо не погодитись, оскільки сучасний 

ринок праці диктує наявність потреби в працівниках з вищою освітою як такою, незалежно 

від профілю вузу і отриманої професії. Відповідно соцопитування, яке було проведено серед 

магістрів інженерних напрямів технологічного вузу (185 осіб) лише 55 магістрів, а це дещо 

більше 30% налаштовані працювати по спеціальності. Серед магістрів –гуманітаріїв цей 

відсоток (41%) значно вищий. Неабияку роль в мотивації обрання магістерського ступеню 

навчання серед гуманітаріїв відіграють нормативні державні акти, які носять стимулюючий 

характер. Зокрема наказ МОН України № 935 від 11.10.2010р. „Про затвердження Порядку 

надання одноразової адресної допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних 

закладів у 2010 році” на основі постанови Кабміну України від 26.09.2006р. № 1361 „Про 

затвердження Порядку надання одноразової адресної допомоги деяким категоріям 

випускників вищих навчальних закладів” передбачає одноразову грошову допомогу у 

п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати випускникам денної форми навчання, 

які навчалися за державним замовленням за напрямами і спеціальностями педагогічного 

профілю у ВНЗ ІІІ – IV рівнів акредитації державної форми власності, що підпорядковані 

МОН України та уклали на строк не менше як три роки договір про роботу у 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах. Враховуючи те, що напрям 

підготовки „Філологія” відноситься до даної категорії, а кваліфікація магістра спеціальності 

„Прикладна лінгвістика” передбачає викладання мов не лише у вищих навчальних закладах, 

то саме цим і пояснюється відносно високий відсоток (68%) обрання гуманітаріями 

магістерського ступеню навчання.  

Висновок. Таким чином результати дослідження свідчать, що достатньо високий 

відсоток студентів-бакалаврів усвідомлюють сутність магістерського ступеню освіти, який 

передбачає отримання магістром спеціальних умінь та знань інноваційного характеру, що 

налаштовує на певний досвід їх застосування та подальшого продукування нових знань для 

вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі народного господарства. І 

особлива роль в підготовці повинна бути відведена і в подальшому педагогічно-

психологічній складовій, як такій, що утверджує нову парадигму навчального процесу, 

сприяє пріоритетам духовного розвитку магістранта, його життєвому й професійному 

самовизначенню, самореалізації, життєтворчості відповідно до національних цінностей та в 

контексті інтеграції Української держави в Європейський простір. 
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ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ У 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ  

 
У статті йдеться про науково-методологічні засади проблеми розвитку індивідуальності 

людини, про освіту та виховання як суспільні явища, які відіграють провідну роль у розвитку 

особистості курсантів вищих навчальних закладів.  

Ключові слова: виховний процес, індивідуальність, інтелект.  

 

В статье идет речь о научно-методологических основах проблемы развититя 

индивидуальности личности, об образовании и воспитании как общественных явлениях, 

которые играют ведущую роль в развитии личности курсантов высших учебных заведений. 

Ключевые слова: воспитательный процесс, индивидуальность, интеллект. 

 

The article deals with the scientifically methodological principles of person’s individuality 

development. It also focused on education and training as social phenomena, which play the leading part 

in students’ personality development in high educational establishments.  

Keywords: educative process, individuality, intellect. 

 

Постановка проблеми. Які б проблеми ми не аналізували і не обґрунтовували як 

найважливіші тенденції сучасного світу, що окреслюють рамки наукового осмислення вищої 

освіти, культури і виховання сучасної студентської молоді, слід сказати про головне. У 

сукупності проблем сучасного світу, тенденцій його розвитку необхідно віднайти основний 

зріз, певний смисл, без аналізу чого розгляд і вирішення будь-яких проблем втрачає сенс. Це 

питання буття людини, особистості, індивідуальності.  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Можна стверджувати, що кожна 

епоха, держава, нація, суспільство займали в історії певну нішу, в якій вони культивували і 

реалізовували або не реалізовували ідею особистості. Тому що життєдіяльність особистості 

завжди була в центрі уваги суспільства і визначала міру його прогресивності. Така увага 

пояснюється тим надзвичайним місцем, тією роллю, яку вона відігравала у відносинах 

індивіда і суспільної спільноти. Адже відомо, що будь-яка конкретна модель суспільного 

буття буде ефективно існувати до тих пір, до яких вона повною мірою проявлятиме 

механізми власного розгортання. А це насамперед залежить від того, які умови створить 

конкретна модель соціуму для індивідуального, особистісного розвитку кожної людини, 

наскільки повно остання зможе в рамках цієї системи відбутися як особистість, як 

індивідуальність. 

Виклад основного матеріалу. Питання про людину, особистість, індивідуальність 

набуває особливого значення в соціально-філософському осмисленні будь-якої грані 

різноманітного буття. Таке осмислення завжди передбачає людиномірний характер буття, а 

тому його провідними темами є смисложиттєві, світоглядні мотиви. Адже все в історії 

створюється людиною і для потреб людини. Сучасна цивілізація з її надзвичайними 

досягненнями і глибокими кризовими явищами одночасно створена людством, історією і 

справляє відповідний вплив на людину, її буття. Нова цивілізація також буде створена 

людиною і задля виживання людини. Людина – центральна фігура історії та її головний 

творець. Це розуміли ще в стародавні часи. Формулюючи цю думку, давньогрецький 

філософ Протагор писав: «Людина є міра всіх речей: існуючих, що вони існують, і 

неіснуючих, що вони не існують». І далі: «Людина – є критерій всіх справ: існуючих, що 

вони існують, неіснуючих, що вони не існують» [1,с.66]. 

У цій статті ми спробуємо відповістити на запитання: що ми розуміємо під поняттям 

«індивідуальність». Щоб вирішити проблему неоднозначності тлумачення термінів ми 

здійснили теоретичний аналіз наукових праць, у яких засвідчені різні підходи до визначення 

найбільш використовуваних понять 
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Як зазначає Лихачов Б.Т., індивідуальність людини починає розвиватися в дитячому 

віці. Він підкреслює, що дитина як суб'єкт виховного процесу є індивідуальність, яка 

розвивається, на основі природних цінностей і задатків, володіє вихідними потребами, що 

виникають, мотивами та інтересами. Можливості формування і розвитку задатків, здібностей 

і потреб кожної дитини практично не обмежені, але обумовлені можливостями соціального 

середовища й виховання. Становлення дитини як індивідуальності здійснюється не тільки 

автономно, але й за внутрішніми спонтанними законами. Виховання як суспільне явище, 

соціальне середовище відіграють провідну роль стосовно індивідуальності, що 

розвивається[2, с. 43]. 

У цей же час дитина як суб'єкт виховання являє собою особистість, що поступово 

формується, акумулює суспільну свідомість, осмислює ідеї, формує власні мотиви й стимули 

поведінки, робить усе більше усвідомлений вибір вчинків. Поступово формуються 

особистісні якості, потреби, інтереси, активна життєва позиція, що допомагають здійснювати 

власний критичний аналіз зовнішніх відносин, взаємодій. З'являється можливість ставити 

перед собою мету для свідомого самовдосконалення, здійснювати самовиховання й сприяти 

становленню власної особистості. 

Дитина як суб'єкт виховного процесу являє собою активну індивідуальність, що 

саморозвивається, і особистість, котра прагне до задоволення своїх потреб у діяльності й у 

спілкуванні, що засвоює та акумулює в певних умовах виховні впливи, приймає їх або 

протистоїть їм. 

Індивідуальність і особистість дитини в ситуації будь-якого рівня виховується не 

вроздріб, а цілісно [2, с. 44-46]. 

Усяке цілеспрямоване навчання дає дитині певну освіту. Поняття освіти може бути 

розглянуте у двох планах. Насамперед освіта є відносний результат процесу навчання, що 

виражається у формованій у дітей систем1 знань, умінь і навичок, ставлення до явищ 

природи та громадського життя. Разом з тим освіта являє собою й процес зміни, розвитку, 

вдосконаленням системи знань і відносин протягом всього життя. Це абсолютна форма 

нескінченного, безперервного оволодіння новими знаннями, уміннями й навичками у зв'язку 

з умовами життя, що змінюються завдяки науково – технічному прогресу. Освіта не тільки 

сума знань, але й основа психологічної готовності людини до безперервності в 

нагромадженні знань, їхній переробці й удосконаленню (С.І. Гессен, Б.П. Лихачов) 

Навчання по відношенню до виховання є його органічною частиною, духовним 

стержнем. Воно формує духовне ядро особистості – її світогляд, морально-естетичне 

ставлення до дійсності. Навчання на відміну від виховання має свої специфічні особливості. 

Ці особливості полягають, насамперед, у строгому відборі змісту культури, наукового 

матеріалу, у своєрідності пізнавального матеріалу, у своєрідності форм і методів 

пізнавальної діяльності. 

Існує й діє об'єктивний закон: чим організованіше й інтенсивніше навчання, тим 

інтенсивніший і ефективніший розвиток дитини. У процесі життя навчання й розвиток 

взаємодіють між собою: навчання веде за собою розвиток, становлення здібностей, дарувань, 

а розвиток розширює можливості навчання (В.В. Давидов, Б.П. Лихачов). 

З функцією розвитку в процесі засвоєння знань, умінь і навичок органічно пов'язаної 

функції по формуванню у дитячій особистості основ духовного життя – духовних потреб, 

емоційно – вільній і дієво – практичній сферах. Навчання забезпечує, на думку Б.П. 

Лихачова, їжу для духовно-емоційного життя, що формує риси характеру, насамперед волю. 

Вища духовна потреба, що виникає й міцніє на основі пізнавальної, трудової, емоційної 

потреби, створюється в розвитку духовно-творчої потреби. У цьому процесі формування 

духу дитини, його духовно – емоційних і трудових потреб містяться внутрішні стимули 

навчальної діяльності дітей. 

Основний закон пізнання в процесі навчання полягає у взаємодії розумових процесів, 

що характеризують перехід від загального уявлення про об'єктивність явищ до зворотного 



 194 

знання про його окремі частини, сторони, якості, а від абстрактних і розрізнених понять до 

проникнення в сутність явищ цілого. 

Пізнання як суспільно – історичний процес має принципове, методологічне значення 

для наукового розуміння навчання. Загальне для пізнання й навчання складається в тому, що 

вони мають однакову вихідну позицію: визнання реального, об'єктивного світу; єдність 

логіки, діалектики, пізнання й практики; можливість пізнання загального, існуючого через 

частку, окреме, а окремого, особливого через загальне. Відмінність навчання від суспільно - 

історичного пізнання обумовлено специфікою завдань, змісту, форм і методів підготовки 

підростаючого покоління, а також віковими особливостями дітей. 

Всі основні функції навчання, що утворюють його глибинну сутність, взаємозалежні й 

взаємодіють між собою. До них Б.П. Лихачов відносить наступні функції:1) знання як основа 

світогляду, професійних інтересів є матеріалом для психологічного розвитку й формування 

духовних потреб; 2) духовні потреби стимулюють розширення пізнання й 

профорієнтаційного шукання; психічний розвиток полегшує процес освоєння знань; 3) 

емоційно - вільний та дієво - практичний розвиток виступає як сильний стимул навчальної, 

суспільно - корисної, продуктивної праці [2, с. 52-53]. 

Б.Т. Лихачов підкреслює, що навчальне пізнання є важливим елементом процесу 

суспільно - історичного пізнання. Воно спрямоване на формування творчого підходу людини 

до будь-якого виду суспільної діяльності. Навчання являє собою єдність, комбінацію 

засвоєння запам'ятовування й творчості, де сама творчість являє собою ефективний процес 

засвоєння готових істин. Якщо процес пізнання об'єктивної дійсності - це творчий процес 

відкриттів об'єктивних істин і створення нового, то процес пізнання в навчанні використовує 

творчість як спосіб мобілізації всіх духовно - інтелектуальних, емоційних і фізичних 

чинностей дітей з метою освоєння ними об'єктивного знання про реальний світ. 

Спроба представити людину як соціальну реальність у вигляді особистості й суб'єкта 

була розпочата А.Г. Ананьєвим. Він вважав, що суб'єкт характеризується сукупністю 

діяльностей, а особистість сукупністю суспільних відносин [3]. Суб'єкт виступає як 

особистість, на думку В.В. Давидова, лише тоді, коли в ньому спостерігається реальне 

перетворення предметної діяльності, культури й самого себе, тобто реальний акт творчості 

[4, с.55]. 

Виходячи з того, що людина реалізується в соціальному бутті як свідома, так і 

несвідома істота, доцільно виділити дві основні сторони її соціальної сутності: особистості й 

соціального індивіда [5]. Розвиток соціального індивіда пов'язаний з життям певної 

соціальної сукупності. Провідну роль тут відіграє оволодіння нормами існування. 

Соціальний індивід завжди виступає носієм суспільної думки. Необхідною умовою розвитку 

соціального індивіда є включення людини в соціальне життя певної соціальної групи. 

Взаємини між особистістю й соціальним індивідом у сучасному суспільстві обумовлюються 

протиріччями, в основі яких найчастіше перебувають потреби особистості й соціального 

індивіда. Якщо особистісні потреби здебільшого мають духовну виразність, то потреби 

соціального індивіда соціально-адаптивні. 

Аналізуючи наукову літературу ми помітили велику розмаїтість підходів до 

структурування  особистості. Зупинимося на структурі особистості, запропонованій К.К. 

Платоновим. Він виділив чотири підструктури особистості:1) винятково соціально - 

обумовлені властивості особистості (спрямованість, моральні властивості й ін.); 2) 

індивідуально придбаний досвід (знання, уміння й ін.); 3) індивідуальні особливості окремих 

психічних процесів (сприйняття, пам'ять й ін.); 4) біологічно обумовлені властивості 

особистості (темперамент, реакції й ін.) [6]. 

Як соціально-психологічні сфери соціальної сутності людини - соціального індивіда - 

С.В. Кондратьєв розглядає аксіологічну, інтелектуальну й комунікативну сфери. 

Аксіологічна сфера соціальної сутності людини характеризується системою цінностей 

морального порядку. Моральні цінності в основному характеризують духовний потенціал 

людини та визначають її особистість. Вони виражаються у вигляді моральних норм і 
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визначають соціальний індивід. Моральні цінності являють собою систему норм, що 

детермінують духовну реалізацію людини в соціальному бутті. Провідну роль тут відіграє 

усвідомлення духовної спрямованості особистості, що визначає реалізацію духовних потреб 

через норми гуртожитку. Моральні цінності відображають узагальнені життєво важливі 

потреби того соціального середовища, до якої належить людина [7]. 

Аксіологічна сфера включає також й особистісні змісти. Особистісний зміст Л.С. 

Виготський визначає як елемент структури відомості, що виражає відношення до 

зовнішнього світу [8]. 

Інтелектуальна сфера соціальної сутності людини характеризується особливостями 

загального, невербального й вербального інтелекту, що забезпечує життєдіяльність людини. 

Інтелект є однією з філософсько-психологічних категорій, яка по-різному трактується у 

науці. 

Психологічний словник одного з останніх видань визначає інтелект у так: "Інтелект 

(Intellectus - розуміння, пізнання) - 1) загальна здатність до пізнання й вирішення проблем, 

визначає успішність у будь-якій діяльності й лежить в основі інших здібностей; 2) система 

всіх пізнавальних здібностей індивіда: відчуття, сприйняття, пам'яті, уяви, мислення; 3) 

здатність до вирішення проблем без помилок "у розумі" [9, с.138]. 

Якщо звернутися до аналізу психологічних поглядів на суть інтелекту, то можна 

відзначити два основних підходи: а) гранично широке тлумачення інтелекту; б) прагнення 

звузити поняття інтелекту, беручи до уваги винятково розумові процеси. 

У найбільшому числі визначень і підходів інтелект представляється в трьох основних 

іпостасях: 1) здатність до навчання (навченість); 2) здатність до абстрактного мислення; 3) 

здатність до адаптації [10, с.54]. Найбільш значима в нашій країні є тенденція розглядати 

інтелект як здатність до навчання, що обумовлено тим, що психологія  значною мірою 

розвивалася під егідою педагогіки. 

Згідно Л. Полані інтелект є одним із способів набуття знань [11]. А В.Н. Дружинін 

вважає, що основним критерієм інтелекту як самостійної реальності є його функція в 

регуляції поведінки [12, с.76]. У кінцевому результаті в психології  виділилися три форми 

інтелектуальної поведінки особистості: 1) вербальний інтелект (запас слів, ерудиція, уміння 

розуміти прочитане); 2) здатність вирішувати проблеми; 3) практичний  інтелект (уміння 

домагатися  поставлених цілей й ін.) 

Ч. Спірмен виділив чотири типи інтелектуальності: 1-й тип: швидкість розуміння 

нового; 2-й тип: повнота пізнання; 3-й тип: здоровий глузд; 4-й тип: оригінальність рішень. 

Менш відомий інший напрямок, що зводить інтелект до особливостей індивідуального 

досвіду [13]. Цікава думка М.А. Холодної, що змістовний лад індивідуального інтелекту 

визначає індивідуальна система значень - семантичні структури. Індивідуальний інтелект 

виявляє себе в індивідуальних розходженнях стилів інтелектуальної діяльності. Людина 

повинна мати уявлення про свої індивідуальні інтелектуальні ресурси: 1. Знання своїх 

індивідуальних інтелектуальних якостей, а також знання своєї інтелектуальної діяльності. 2. 

Уміння оцінювати свої індивідуальні інтелектуальні якості. 3. Готовність використати 

прийоми стимулювання й настроювання роботи власного інтелекту. 

Комунікативна сфера соціальної сутності людини проявляється через вербальне й 

невербальне спілкування. У сучасній науці існує така кількість визначень спілкування 

(комунікації), що за словами А.А. Леонтьева, питання про визначення цього поняття може 

стати самостійною науковою проблемою [14, с.26]. Спілкування можна представити як 

специфічну форму взаємодії людини з іншими людьми, як взаємодія суб'єктів. Спілкування 

детерміноване відносинами й діяльністю. По своїй сутності спілкування 

багатофункціональне. Б.Ф. Ломов, виходячи з індивідуального рівня суспільного буття, 

виділяє три класи функцій спілкування: інформаційно - комунікативний; регуляційно - 

комунікативний; афективно – комунікативний [15, с.249]. 

Пізнання індивідуальності розглядається в психології як новий напрямок 

людиномислення, що є найважливішою основою вирішення найбільш гострих сучасних 
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соціально-економічних завдань, адаптації індивідуальності до колективу, створення 

оптимального психологічного клімату в трудових колективах, розвитку творчості, ініціативи 

й самостійності в праці й навчанні. 

Установлення різноманітних зв'язків між індивідуальними властивостями різного 

ієрархічного рівня й різних закономірностей привели В.С. Мерліна до думки про існування 

цілісної системи цих властивостей, що характеризують інтегральну індивідуальність. Цілісну 

характеристику індивідуальних властивостей людини він пропонує позначити як інтегральну 

індивідуальність В.С. Мерлін відзначає неможливість вивчення зв'язку між всіма 

ієрархічними рівнями індивідуальності з двох причин: невідомий вичерпний склад цих 

рівнів; немає знань про те, які властивості ставляться до його самого, а які до різних 

ієрархічних рівнів [16, с.21-23]. 

Тому він дійшов висновку, що дослідження індивідуальності буде інтегральним навіть 

тоді, коли його об'єктом виявляться лише деякі властивості двох-трьох ієрархічних рівнів. 

Висновки. Отже, в сучасному суспільстві освіта і виховання повинні забезпечити 

новий спосіб життя людей, збільшити можливості індивідуалізованого особистісно 

орієнтованого навчання і виховання. Система виховання у нашій сучасній школі повинна 

бути орієнтована на нові національні та загальнолюдські цінності, сприяти їхньому 

формуванню, розвивати творчі здібності особистості. Зміст особистісного розвитку повинен 

визначатися такими функціями в життєдіяльності індивіда як функції вибірковості, 

рефлексії, прийняття відповідальності, творчої реалізації, забезпечення автономності й 

індивідуальності буття суб'єкта. Складність і різноманіття завдань, що виникають перед 

суспільством, вимагає індивідуальної розмаїтості, тому вільний розвиток індивідуальності є 

умовою розвитку й еволюції суспільства. У відкритій освіті людина сприймається як 

центральний суб'єкт, що ініціює й організує свій власний процес освіти, тому у відкритій 

освіті важливий особистісний та індивідуальний підходи. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1.Антология мировой философии: Методический сборник философских текстов / Сост. М. А. 

Паршок, В. И. Даниленко. – К.: УМК ВО, 1991. – Т. 1, ч. 1. – С. 66. 

2. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций: Учебное пособие для студентов педагогических 

учебных заведений и слушателей МПК и ФПК. – 4-е изд. перер. и доп. – М.: Юрайт, 1999. – 523 с. 

3. Акопов Г.В. Социальная психология образования. – М.: Московский психолого-социальный 

институт: Флинта, 2000. – 296 с. 

4. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – М.,1977.  

5. Анурин В.Ф. Интеллект и социум. Введение в социологию интеллекта: Монография. Нижний 

Новгород, Издательство НГУ, 1997. – 436 с.  

6. Петровский А.В. Проблемы развития личности с позиции социальной психологии // Вопросы 

психологии. – 1984. – №4. – С.21.  

7. Кондратьев С.В. Социальная сущность человека и воспитание // Осознание бессознательного 

в процессе воспитания и обучения. – Нижний Новгород, 1996. – С.36-50.  

8. Выготский Л.С. Умственное развитие детей в процессе обучения. – М.; Л., 1995.  

9. Русанов В.М. Индивидуальность человека и проблема развития задатков //Философские 

науки, 1988. –№ 8.  

10. Гуревич К.М. Индивидуально-психологические особенности школьников. – М., 1988.  

11. Полани М. Личностное знание / Перевод с английского. – М.,1985.  

12. Леонтьев А.А. Психология общения. – М., 1997.  

13. Холодная М.А. Когнитивные стили как проявление своеобразия индивидуального 

интеллекта. – Киев, 1990.  

14. Климова. М.: Издательство "Институт практической психологии"; Воронеж: НПО 

"МОДЭК", 1996 -448 с. 

15. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М., 1984. 

16. Мерлин В.С. Психология индивидуальности. Избранные психологические труды /Под 

редакцией Е.А. Климова. – М.: Издательство "Институт практической психологии"; Воронеж: НПО 

"МОДЭК", 1996. – 448 с. 

Рецензент: д.пед.н., проф. Маслов В.С. 



 197 

УДК 378.147 3–63                                                                                 Зінченко А.В. (ЧНУ) 

 

АКСІОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА В НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНІЙ ВЗАЄМОДІЇ 

 
У статті проаналізовано аксіологічний складник комунікативної толерантності 

майбутнього вчителя в навчально-професійній взаємодії, окреслено його етичний та 

естетичний критерії, а також досліджено їхні показники. 

Ключові слова: комунікативна толерантність, майбутній педагог, навчально-професійна 

взаємодія, критерії та показники аксіологічного складника комунікативної толерантності. 

 

В статье проанализирована аксиологическая составляющая коммуникативной 

толерантности будущего учителя в учебно-профессиональном взаимодействии, очерчены ее 

этический и эстетичный критерии, а также определены их показатели. 

Ключевые слова: коммуникативная толерантность, будущий педагог, учебно-

профессиональное взаимодействие, критерии и показатели аксиологической составляющей 

коммуникативной толерантности. 

 

In the article axiological component of communicative tolerance of the future teacher in 

educational professional interaction is analysed, its ethic and aesthetic criteria are outlined, and also their 

parameters are defined. 

Keywords: communicative tolerance, the future teacher, educational professional interaction, 

criteria and parameters of axiological component of communicative tolerance. 

 

Постановка проблеми. У контексті гуманізації освіти проблема підвищення 

ефективності толерантного педагогічного спілкування набуває особливого значення, бо саме 

завдяки цьому реалізуються принципи рівності, партнерства і взаємної поваги, 

запропоновані педагогікою співробітництва [1, с. 144 – 177]. Істинність тези підтверджена й 

тим, що, ранжируючи якості в-вчителя, важливі для його професійної діяльності, науковці, 

педагоги-практики й майбутні вчителі на перше місце ставлять розвинену комунікативну 

толерантність. Як слушно наголошує Ш. Амонашвілі, «…дітям треба давати можливість, 

спілкуючись з учителем, почуватися рівноправними соратниками, відчувати, що вони 

потрібні педагогові, що без них йому важко» [2, с. 154]. 

Отже, комунікативна толерантність  одна з найважливіших особистісних якостей і 

водночас провідний принцип діяльності педагога. У структурі особистості студента  

майбутнього вчителя – цей феномен об’єктивно динамічний, оскільки базований на 

аксіологічних характеристиках, зокрема на ціннісних етичних та естетичних комунікативних 

орієнтирах, що позначається на розвитку численних психічних процесів спілкування в ході 

навчально-професійної взаємодії. 

Аналіз останніх досліджень. Аксіологічний складник у структурі комунікативної 

толерантності особистості досліджували Т. Білоус, В. Бойко, Я. Довгополова, О. Скрябіна, 

Ю. Тодорцева, С. Толстікова та інші вчені, однак наявні теоретичні напрацювання 

стосуються загально методологічних основ досліджуваного феномену. Зогляду на це 

актуалізується проблема виявлення аксіологічних характеристик комунікативної 

толерантності майбутніх педагогів, що пов’язані з особливостями спілкування на різних 

рівнях: студент  студент в академічній групі, студент  студент на одному курсі, студент  

студент на різних курсах, студент  викладач, студент  куратор академгрупи, студент  

адміністрація університету, студент – учень та студент – учитель під час педпрактики. На 

кожному із цих рівнів аксіологічні виміри комунікативної толерантності можна тлумачити як 

відповідний функціональний стан особистості студента, зумовлений спрямованістю 

навчально-професійної взаємодії, яка за своїм характером може бути індиферентно-

деструктивною, інформаційною, інтерактивною й світоглядною. Однак, яким би не був 
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характер цієї взаємодії, аксіологічний складник комунікативної толерантності можна уявити 

як сукупність стійких параметрів, що зберігаються в мінливих умовах спілкування. 

Мета статті полягає в аналізі аксіологічного складника комунікативної толерантності 

студентів педагогічних спеціальностей університетів у навчально-професійній взаємодії та в 

досліджені його критеріїв і показників. 

Виклад основного матеріалу. Комунікативна толерантність має аксіологічне 

підгрунття,оскільки вона тісно пов’язана зі спілкуванням і системою людських взаємин, 

головною умовою яких є ставлення до іншої людини як особливої нешвидкоплинної 

цінності. 

Категорійний апарат аксіології містить ключове поняття «цінність», тобто такі 

характеристики особистості (суб’єкта ціннісних взаємин), як значення, смисл, оцінка, потреба, 

мотивація, ціннісні орієнтації тощо [7, с. 24]. Ціннісні взаємини між людьми, базуючись на 

комунікації, об’єднують їх та утворюють осередки, як-от: сім’я, колектив, народність, нація, 

держава, суспільство. З огляду на це, цінності толерантної комунікації постають внутрішнім 

прагненням  людини до гармонії в спілкуванні. 

У низці фундаментальних досліджень (Б. Ананьєв, О. Леонтьев, І. Бех та ін.) ціннісні 

орієнтації слугують детермінантами моральної поведінки особистості, забезпечуючи її 

цілісність, стабільність і довершеність. Саме тому розвинені ціннісні орієнтації – ознака 

зрілої особистості. У контексті комунікативної толерантності усталена й несуперечлива 

сукупність ціннісних настанов у процесі спілкування зумовлює такі якості особистості, як 

чуйність, відданість моральним ідеалам, здатність до вольових зусиль заради цих ідеалів і 

цінностей, активність життєвої позиції. Зважаючи на це, ціннісне орієнтування майбутніх 

педагогів на толерантну комунікацію в навчально-професійній взаємодії має бути об’єктом 

цілеспрямованого педагогічного впливу. Як слушно зауважував О. Леонтьєв, цінності, що 

склалися в культурі, є лише тоді дієвими для людини, коли набудуть для неї «особистісного 

смислу» і коли людина, перетворивши їх на особистісному рівні, здатна проектувати 

майбутнє [10]. 

Ю. Габермас стверджував, що будь-яка комунікація за своєю природою- нормативна й 

випливає із визнання кожного з учасників акту спілкування як особи, гіднщї поваги. 

Визнання особистої значущості партнерів спілкування, що своєю чергою зумовлює 

відповідальне, раціональне, поважне ставлення до них  головний принцип універсалізації 

комунікативної етики, яка становить ядро толерантних взаємин. Тому для комунікативної 

толерантності конститутивним стає «етичний принцип взаємності, а проблемою  

відсутність взаєморозуміння, засобом розв’язання якої слугує дискурс (діалог), спрямований 

на волевиявлення і досягнення інтерсуб’єктного консенсусу щодо смислових взаємозв’язків, 

цінностей та норм» [14, с. 65]. У контексті комунікативної толерантності проголошуваний 

Ю. Габермасом принцип справедливого «залучення іншого» не лише до розмови, але й до 

буття  в розмаїтому світі означає передусім те, що межі будь-якої спільноти відкриті для 

всіх, навіть для тих, хто хоче бути для інших її членів чужим, а «невблаганний егалітаризм 

«справедливості» потребує натомість чутливості до відмінностей, які різнять індивідів: 

кожен вимагає від іншого поважати його інакшість» [5, с. 19]. 

У професійній підготовці майбутніх учителів використання парадигми теоретичного 

конструкту комунікативної етики дає змогу гармонізувати навчально-виховний процес у 

ВНЗ. До основних норм комунікативної етики зараховують такі: 

1) абсолютність волі до раціональності, що звучить у вигляді своєрідного 

категоричного імперативу: «аргументуй раціонально»; 

2) абсолютність волі до розумного консенсусу; 

3) обов’язкова умова розумної згоди у розв’язанні практичних питань; 

4)  розумна згода щодо розв’язання проблеми особливостей ідеальної та реальної 

комунікативної спільноти [8, с. 99]. 

Для реалізації окреслених норм комунікативної етики Ю. Габермас оперує поняттям 

«конструктивне навчання». Завдяки такому підходові вчений сформулював ключовий 
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принцип етики комунікативної толерантності: кожна норма повинна відповідати тій умові, 

щоб прямі та побічні дії, які працюватимуть для задоволення інтересів кожного окремого 

індивіда, могли без якого-небудь примусу бути прийняті всіма, кого вони стосуються [12]. 

Цей принцип має три компоненти:  

а) когнітивізм – передбачає розв’язання морально-етичних проблем через раціональне 

обговорення та аргументацію;  

б) універсалізм – кожен учасник дискусії принципово здатний дійти згоди стосовно 

суджень про норми дії;  

в) формалізм – елімінує ціннісні орієнтири, але залишає нормативні питання щодо 

справедливості, які можуть бути розв’язані в процесі дискусії. 

Отже, ціннісні етичні орієнтири комунікативної толерантності майбутнього педагога – 

це насамперед реалізація норм і принципів мовної етики. На цьому наголошує автор 

підручника з етики В. Малахов, стверджую, що дотримання елементарних вимог 

толерантності має принципове значення і своєрідну цінність цього виміру людського 

спілкування [11, с. 328]. 

Окрім етичних, у комунікації особливо чітко виявляються й естетичні норми. На думку 

А. Федя, «естетика спілкування повинна тлумачитись як розкриття в кожнім індивідуумі 

потенційно закладених можливостей прояву ідеї прекрасного, у якій відчувають потребу ті, 

хто спілкується» [13, с. 166]. Учений обґрунтовує схематичну теоретичну модель естетики 

спілкування  у вигляді піраміди, основою якої є загальнолюдські форми моралі, а її вершиною 

 любов. Тіло піраміди утворюють два будівельні блоки:  

1) мистецтво  естетика спілкування  інтелігентність;  

2) зовнішність  культурні форми спілкування  мова [13, с. 227].  

На наш погляд, окреслену теоретичну модель естетики спілкування можна обирати за 

основу естетичних орієнтирів комунікативної толерантності майбутнього вчителя як процесу 

професійної самоідентичності особистості студента, що, на думку М. Варбана, формується 

через рефлексію навчально-професійних інтересів, цілей, очікувань, дій, досягнень, 

результатів, якостей, які становлять потенціал професіонала, цінностей майбутньої 

професійної діяльності тощо [4, с. 81]. З огляду на це, естетична орієнтація комунікативного 

розвитку майбутнього вчителя передбачає усвідомлення необхідності самопізнання й 

самооцінювання краси та довершеності власного спілкування, ототожнення його з 

естетичним ідеалом учителя-професіонала, який майстерно володіє словом, бо саме слово, за 

твердженням А. Федя, «здатне нести ознаки глибинного проникнення думки в об’єкти 

дійсності, несе в собі красу» [13, с. 236]. Естетична цінність спілкування майбутнього 

вчителя полягає в тому, що воно спрямоване в гуманістичній орієнтації  на прекрасне  

невід’ємний аспект комунікативної толерантності й дієву основи педагогічного артистизму. 

Здатність учителя яскраво й емоційно-образно перекодовувати інформацію в 

потрібному руслі є якістю, що нині має  реальне право бути складником професіограми 

сучасного педагога. Саме тому формування артистизму майбутнього педагога  одне з 

провідних завдань його естетичного розвитку. 

В. Леві у своїй книзі «Мистецтво бути собою» пропонує портрет «генія 

комунікабельності», основними рисами якого є високий інтерес до інших людей, відсутність 

тривожності, адекватний зворотний зв’язок, пластичність поведінки, артистизм, деяка 

агресивність, що створює підтекст сили, оптимізм, не упередженість, уміння передбачати 

поведінку інших людей, яке розвивається внаслідок спостережливості, симпатії до людей, 

бачення в них хорошого і прийняття їх такими, якими вони є насправді [9, с. 11  14]. Серед 

цих рис особливу роль відіграє привабливість учасника комунікації, завдяки чому людина 

завойовує симпатію і повагу співрозмовників. Привабливість означає ефектну зовнішність, 

високу інтелігентність, артистизм тощо. У психології цю якість нормалізуються терміном 

«фасцинація» (англ. fascination  очарування). Серед її засобів  особливий погляд (прямий, 

променистий, твердий і водночас теплий), голос (багатий за тембром, гнучкий за 

модуляціями); ритм мовлення (подібний до музичного ритму, але неодноманітний), 



 200 

інтелектуальні якості (високий рівень здатності до імпровізації, насиченість мовлення 

словесними конструкціями, ситуативність розуму, наявність зворотного зв’язку з партнером 

у спілкуванні). 

У контексті естетики комунікативних властивостей педагога артистизм  «це особлива 

образно-емоційна мова творіння нового; проникливий стиль співтворчості педагога й учня, 

орієнтований на розуміння і діалог з Іншим» [3, с. 15]. Тому з позицій комунікативної 

толерантності слово учителя, як стверджує Л. Кассіль, «повинне координуватися з 

можливостями сприйняття слухачів-учнів» [6, с. 69]. Окрім словесного оформлення 

педагогічної дії учитель має володіти й іншими естетично-комунікативними вміннями, як-от 

темпоритмом, партитурою, налаштуванням, мізансценічним угрупуванням спілкування тощо. 

Такий характер педагогічного спілкування продукує гармонію зовнішніх і внутрішніх виявів 

учителя, стимулює в учнів переживання емоційного задоволення, відчуття прекрасного, 

запобігаючи появі естетичного бар’єру. 

Окреслені естетико-комунікативні риси педагогічного артистизму сприяють 

формуванню привабливого водночас з тим толерантного образу педагога. Саме тому 

естетична орієнтація в комунікативній толерантності майбутнього педагога передбачає 

ідентифікацію з пантомімічним (візуальний портрет, що створюється поглядом, усмішкою, 

пластичністю і темпоритмом рухів, їхньою красою і гармонійністю) та вербальним (портрет 

духовного плану, що складається завдяки багатству й мелодиці мови, ритмічності й 

енергетики фраз) образами вчителя. Успішний перебіг цього процесу в майбутній 

професійній діяльності вможливлює те, що студент під час педагогічного спілкування 

матиме змогу зреалізувати «мотиваційну» (формування переконань завдяки образному 

узагальненню картини світу), «мобілізаційну» (утвердження віри в успіх навчальної 

діяльності учнів), «атрактивну» (особистісна самопрезентація для впливу на соціально-

психологічні механізми сприйняття дитиною себе як особистості і своїх дій), 

«фаліситативну» (така взаємодія між учителем та учнем, що сприяє прийняттю, розумінню 

вияву терпимості  до чужої культури, суджень, віри), «стимулювальну» (підвищення творчої 

активності учнів на засадах педагогіки співпраці, ненасилля, співучасті й співпереживання) й 

«синтетичну» (синтез устремлінь педагога й учнів для досягнення емоційно-психологічної 

єдності шляхом спільного переживання радощів спілкування) функції педагогічного 

артстизму [3, с. 75  76]. 

Висновки. Критеріями аксіологічного складника комунікативної толерантності 

майбутнього вчителя в навчально-професійній взаємодії визначено: 

1) етична орієнтація комунікації за показниками:  

 ціннісні настанови на чуйність і відданість моральним ідеалам у спілкуванні;  

 визнання особистої значимості партнерів спілкування на основі відповідального й 

шанобливого ставлення до них;  

 прагнення розв’язати морально-етичні проблеми через раціональне обговорення та 

аргументацію в спілкуванні на засадах справедливості; 

2) естетична орієнтація комунікації за показниками:  

 прагнення до краси й довершеності (артистизму) спілкування; 

 бажання бути зовнішньо і внутрішньо привабливим учасником спілкування; 

 ідентифікація себе з пантомімічним і вербальним образами ідеального вчителя в 

процесі спілкування. 

Перспективи подальших досліджень. Подальшого аналізу та визначення критеріїв і 

показників потребують інші складники (індивідуально-типологічний, когнітивний, 

діяльнісний) комунікативної толерантності студентів педагогічних спеціальностей 

університетів у навчально-професійній взаємодії.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ТА РІВНІВ 

СФОРМОВАНОСТІ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ УМІНЬ ПРОФЕСІЙНО-

ОРІЄНТОВАНОГО АУДІЮВАННЯ 

 
У статті розкривається питання визначення критеріїв оцінки та рівнів сформованості у 

майбутніх офіцерів умінь професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою. 

Ключові слова: аудіювання, методика викладання, мовлення, навчальний матеріал, 

комунікація, лінгвістичні труднощі, фонетичні труднощі, граматичні труднощі, психологічні 

труднощі. 

 

В статье раскрывается вопрос определения критериев оценки и уровней 

сформированности у будущих офицеров умений профессионально-ориентированного 

аудирования на английском языке. 

Ключевые слова: аудирование, методика преподавания, речь, учебный материал, 

коммуникация, лингвистические трудности, фонетические трудности, грамматические 

трудности, психологические трудности. 

 

The article reveals the problem of determining the evaluation criteria and the level of formation of 

the future officers’ professionally oriented listening skills in English. 

Keywords: listening comprehension, methodology of teaching, communication, linguistic 

difficulties, phonetic difficulties, grammatical difficulties, psychological difficulties. 

 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку України позначився значним 

розширенням міжнародних контактів країни майже в усіх суспільних сферах. У зв’язку з 

європейськими та євроатлантичними прагненнями, тенденціями до взаємоінтеграції 

європейських країн все більшої актуальності набуває проблема володіння громадянами 

України іноземною мовою. Співробітництво України з військовими відомствами зарубіжних 

країн є важливою складовою міжнародного співробітництва держави і має особливе 

значення для зміцнення національної безпеки і оборони України. Розширення участі України 

в міжнародній миротворчій діяльності зумовлює зростання вимог до володіння іноземними 

мовами особовим складом ЗСУ. Формування іншомовної мовленнєвої компетентності у 

майбутніх офіцерів є одним з важливих завдань мовної підготовки курсантів у ВВНЗ.  

Навчання майбутніх офіцерів іноземній мові передбачає розвиток навичок та вмінь 

аудіювання, говоріння (монологічна та діалогічна мова), читання, письма. Аудіювання 

складає основу усього процесу оволодіння іноземною мовою і є обов’язковою складовою 

формування у курсантів ВВНЗ іншомовної комунікативної компетенції.  

Аналіз наукової літератури показав, що значну увагу проблемі навчання аудіювання 

приділяють у своїх дослідженнях Н.І.Гез, Н.В.Єлухіна, Н.Є.Жеренко, С.Л.Захарова, 

Т.В.Каріх, О.Б.Метьолкіна, Н.С.Харламова, В.В.Черниш. Вивченням питань навчання 

аудіювання у вищих навчальних закладах займаються Н.Ю.Абрамовська, Д.В.Агапова, 

І.М.Алексєєва, К.М.Бржозовська, М.С.Кіронова, Н.Ю.Крилова, Б.І.Ліхобабін, Ю.А.Нікітіна, 

О.О.Пильцин, А.І.Черкашина, Д.М. Шпринберг.  

Більшість робіт з питань організації навчання аудіювання у вищій школі присвячені 

підготовці майбутніх учителів, перекладачів, економістів та інженерів. Проте проблема 

навчання професійно-орієнтованого іншомовного аудіювання майбутніх офіцерів 

залишається практично нерозв’язаною.  

Мета даної статті  полягає в обґрунтуванні критеріїв оцінки та рівнів сформованості у 

курсантів вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) умінь професійно-орієнтованого 

аудіювання. 

Виклад основного матеріалу. Навчання курсантів професійно-орієнтованого 

аудіювання – складний керований процес. 
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Для отримання об’єктивних даних щодо сформованості у курсантів умінь професійно-

орієнтованого аудіювання було здійснено діагностику комплексу досліджуваної групи умінь: 

уміння вибирати нову інформацію з почутого, уміння співвідносити отриману інформацію з 

відомими фактами, уміння розуміти іншомовне повідомлення при одноразовому 

прослуховуванні, уміння сприймати й розуміти повідомлення в природному темпі мовлення; 

уміння розуміти різні за характером та стилем висловлювання, уміння виділяти головне з 

прослуханого повідомлення, уміння запам’ятовувати сприйняту інформацію, уміння 

членувати фахове аудитивне повідомлення на смислові частини із визначенням основної 

думки кожної, уміння передбачати можливе продовження або завершення усного 

повідомлення, уміння співвідносити зміст повідомлення з ситуацією спілкування, уміння 

використовувати отриману інформацію в професійній діяльності.  

Необхідність визначення рівнів володіння курсантами професійно-орієнтованим 

аудіюванням обумовила потребу виділення критеріїв оцінювання рівня сформованості у 

майбутніх офіцерів аудитивних умінь. 

Проблема критеріїв сформованості умінь у науковій літературі досить дискусійна. 

Поняття «критерій» у спеціальних джерелах трактується як ознака, відповідно до якої 

робиться оцінка, «мірило для визначення, оцінки предмета чи явища; ознака, яку покладено 

за основу класифікації» [7, с. 181]. 

У загальному розумінні критерій розглядається як ознака, на основі якої оцінюється 

що-небудь, мірило суджень [2]. Критерій вказує не лише на норму, але й виступає, головним 

чином, в якості ідеального еталону, який визначає найвищий, найбільш досконалий рівень 

того явища чи процесу, що вивчається.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що питання визначення критеріїв 

сформованості у курсантів ВВНЗ умінь професійно-орієнтованого аудіювання є недостатньо 

дослідженим. Більшість вітчизняних робіт з методики навчання професійно-орієнтованого 

аудіювання стосуються проблеми формування вмінь аудіювання в майбутніх учителів, 

інженерів, економістів. 

Так, В.В. Перлова, розглядаючи питання методики формування у майбутніх учителів 

професійно орієнтованих слухо-вимовних навичок, зазначає, що про їх загальний рівень 

сформованості свідчить здатність особистості ефективно використовувати власні слухо-

вимовні навички у професійно значущих для педагогічної діяльності ситуаціях [6]. На нашу 

думку, зазначений критерій є дуже важливим для оцінки і досліджуваних нами умінь 

професійно орієнтованого аудіювання. Але використання лише тільки зазначеного критерію 

пов’язане зі складністю об’єктивної оцінки здатності особистості до певного виду діяльності 

та отриманням повної інформації про сформованість умінь аудіювання. 

О.Ю.Бочкарьова в процесі вивчення особливостей організації навчання професійно 

спрямованого аудіювання англійською мовою майбутніх учителів в якості критерію 

ефективності методики формування в них уміння сприймання на слух та розуміння 

іншомовної інформації пропонує використовувати умовний коефіцієнт навченості [3]. Ми 

погоджуємось з тим, що коефіцієнт навченості свідчить про відсоток засвоєної студентом 

(курсантом) інформації, але він, на жаль, не забезпечує відтворення повної інформації про 

особливості протікання процесу аудіювання на кожному з його етапів. 

З.М.Корнєва, займаючись проблемою навчання майбутніх економістів англійського 

ділового мовлення, виокремлює критерії оцінювання сформованості навичок та вмінь 

англійського ділового мовлення за кожним видом мовленнєвої діяльності. Основним 

критерієм при оцінюванні якості аудіювання, на думку З.М. Корнєвої, виступає правильна 

передача всіх основних фактів тексту та відтворення цілісного нового тексту [4]. Ми 

погоджуємось з можливістю використання зазначених критеріїв, але вважаємо, що такий 

підхід дещо звужує розуміння процесу аудіювання, а відтворення цілісного нового тексту 

доцільно, на наш погляд, розглядати не як критерій, а як характеристику певного рівня 

сформованості умінь аудіювання.  

В.М.Александров, досліджуючи ефективність методики інтенсивного навчання 
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інженерів професійно-орієнтованої англійської мови, виділяє якісні та кількісні показники 

володіння різними видами мовленнєвої діяльності. Він зазначає, що для аудіювання як 

рецептивного виду мовленнєвої діяльності основним якісним показником є ступінь 

розуміння (загальне, повне та детальне), а кількісними показниками – тривалість звучання 

тексту і темп мовлення [1, с. 4]. Ми погоджуємось з необхідністю виділення якісних та 

кількісних показників володіння аудіюванням. Але в нашому дослідженні ми розглядаємо 

ступінь розуміння аудіотексту як певний рівень сформованості умінь професійно-

орієнтованого аудіювання, а тривалість звучання тексту та темп мовлення – як зовнішні 

фактори, які впливають на результативність аудитивної діяльності курсантів. 

Для нашого дослідження цікавим є підхід до визначення критеріїв сформованості 

мовної компетенції у майбутніх військових спеціалістів, запропонований Н. В. Фроловою, 

яка виокремлює кількісні (для оцінки мовних знань), якісні (для оцінки мовленнєвих умінь) 

та кваліфікаційні критерії [8, с. 112].  

Виявляючи критерії визначення рівня сформованості у майбутніх офіцерів умінь 

професійно-орієнтованого аудіювання враховувалиcь вимоги, що ставляться до вибору 

критеріїв взагалі: інформативність, об’єктивність, валідність, нейтральність, можливість 

якісного опису [5]. 

Аудіювання є одним з видів мовленнєвої діяльності. Відповідно до основних 

структурних компонентів діяльності (мотиваційного, змістового, діяльнісного та 

рефлексивного) було виділено критерії оцінки рівня оволодіння курсантами професійно-

орієнтованим аудіюванням: мотиваційний, змістовий та діяльнісно-оцінний. 

Мотиваційний критерій визначення рівня оволодіння курсантами професійно-

орієнтованим аудіюванням виявляється у загальній спрямованості курсантів на оволодіння 

уміннями професійно-орієнтованого аудіювання. Вона виражається в позитивній мотивації 

до комунікативної діяльності, наявності усвідомленої мети та потреби в оволодінні уміннями 

сприймати іншомовну інформацію на слух, прагненні курсантів до спілкування іноземною 

мовою під час виконання своїх службових обов’язків. 

Показником змістового критерію є, на нашу думку, знання, отримані курсантами під 

час прослуховування аудіоматеріалу професійного спрямування. Він характеризується 

глибиною, повнотою, чіткістю та систематизованістю інформації, отриманої в ході 

професійно-орієнтованого аудіювання. 

Діяльнісно-оцінний критерій характеризується такими показниками, як кількість 

правильних відповідей та кількість помилок. 

Рівні володіння курсантами професійно-орієнтованим аудіюванням – це якісний облік і 

взаємодія зазначених вище критеріїв та показників. За ступенем вияву показників ми 

виділяємо 4 рівні сформованості у курсантів умінь професійно-орієнтованого аудіювання: 

низький, середній, достатній та високий. 

Низький рівень має такі характеристики, як негативне ставлення до оволодіння 

професійно-орієнтованим аудіюванням, відсутність інтересу до спілкування іноземною 

мовою, неусвідомленість необхідності в оволодінні іноземною мовою для подальшого 

професійного зростання; розпізнавання на слух найбільш поширених слів та словосполучень, 

окремих простих непоширених речень й мовленнєвих зразків, побудованих на вивченому 

мовному матеріалі в мовленні, яке звучить в уповільненому темпі; поверхневе розуміння 

змісту прослуханого повідомлення, несистематизованість та нечіткість отриманої 

інформації; значне викривлення змісту почутої інформації, коефіцієнт засвоєної інформації 

менше 0,6. 

Середній рівень характеризується пасивним ставленням до оволодіння професійно-

орієнтованим аудіюванням, усвідомленням курсантами необхідності оволодіння іншомовним 

аудіюванням і в той же час незначною зацікавленістю у вивченні іноземної мови; частковим 

розумінням змісту прослуханого повідомлення (розуміння основного змісту поданих у 

нормальному темпі невеликих за обсягом текстів, побудованих на вивченому мовному 

матеріалі, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна 
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здогадатися), недостатньою систематизованістю та чіткістю отриманої інформації; 

частковим викривленням змісту почутої інформації, коефіцієнт засвоєної інформації 0,6.  

Достатній рівень має такі характеристики, як нестійке позитивне ставлення курсантів 

до оволодіння вміннями професійно-орієнтованого аудіювання, усвідомлення важливості та 

необхідності розвитку зазначених умінь для подальшої професійної діяльності, розуміння 

основного змісту стандартного мовлення у межах тематики ситуативного мовлення, яке 

може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися; 

сприймання основного змісту повідомлень та фактичної інформації, наданої у повідомленні; 

достатньо висока систематизованість та чітка впорядкованість отриманої інформації; 

коефіцієнт засвоєння інформації 0,7- 0,8. 

Високий рівень сформованості умінь професійно-орієнтованого аудіювання має такі 

ознаки, як позитивне ставлення до оволодіння професійно-орієнтованим аудіюванням; глибоке 

розуміння необхідності вдосконалення власної мовної компетентності  для подальшого 

професійного росту; курсант розуміє тривале мовлення, яке може містити певну кількість 

незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, розуміє основний зміст чітких 

повідомлень різного рівня складності, вміє знаходити в аудитивних текстах з незнайомим 

матеріалом необхідну інформацію, надану у вигляді оціночних суджень, опису, аргументації; 

характерна систематична самостійна робота з розвитку вмінь професійно-орієнтованого 

аудіювання; коефіцієнт засвоєння інформації 0,9-1,0. 

Висновки. Виділення конкретних критеріїв, показників та параметрів оцінювання 

володіння курсантами ВВНЗ іншомовним аудіюванням дозволяє ефективно діагностувати 

рівні сформованості у майбутніх офіцерів умінь професійно-орієнтованого аудіювання. Це, в 

свою чергу, сприяє більш ефективній організації навчальної діяльності курсантів на заняттях 

з військово-спеціальної мовної підготовки з метою підвищення іншомовної комунікативної 

компетентності майбутніх офіцерів.   
 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Александров В.М. Ефективність методики інтенсивного навчання інженерів професійно-

орієнтованої англійської мови / В.М. Александров // Науковий вісник Південноукраїнського 

державного педагогічного університету ім. К..Д. Ушинського – Одеса, 2009. – №1-2. – С.3-9. 

2. Большой энциклопедический словарь : в 2 т. / [гл. ред. Прохоров А. М.]. – М. : Советская 

энциклопедия. – Т. 2. – 1991. – 768 с.  

3. Бочкарьова О.Ю. Методика навчання майбутніх учителів англійської мови професійно 

спрямованого аудіювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 

«Теорія та методика навчання: германські мови» / О. Ю. Бочкарьова. – К., 2007. – 24 с. 

4. Корнєва З. М. Методика навчання майбутніх економістів англійського ділового мовлення на 

основі технології занурення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 

«Теорія та методика навчання: германські мови» / З. М. Корнєва. –   К., 2006. – 22 с. 

5. Кыверялг А. А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А. А. Кыверялг. – 

Таллин : Валгус, 1980. – 334 с.  

6. Перлова В.В. Методика формування у майбутніх учителів англійської мови професійно 

орієнтованих слухо-вимовних навичок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання: германські мови» / В.В. Перлова. –   К., 2007. –  21 с. 

7.  Украинский советский энциклопедический словарь: в 3 т. / [под ред. А. В. Кудрицкого]. – К. 

: Глав. ред. УСЭ, 1988. – Т. 2. – 1988. – 768 с.  

8. Фролова Н.В. Психолого-педагогические условия формирования языковой компетенции 

будущих воееных специалистов в вузе: дисс. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Фролова Надежда 

Викторовна. – Орел, 2005. – 209 с.   

 

Рецензент: д.пед.н., проф. Плахотнік О.В. 

 



 206 

УДК 378. 013.42                                  к.п.н., доц. Возняк А.Б. (ДДПУ ім. Івана Франка) 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З 

ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 

 
У статті проаналізовано проблему підготовки соціальних педагогів до роботи з 

обдарованими дітьми, соціально-педагогічні засади роботи, що забезпечують розвиток 

особистості, охарактеризовано моделі та компоненти підготовки соціальних педагогів, умови 

підвищення їх професійного рівня. 

Ключові слова: професійна підготовка, соціальний педагог, компоненти, рівні, моделі 

підготовки соціальних педагогів, робота з обдарованими дітьми. 

 

В статье проанализирована проблема подготовки социальных педагогов к работе с 

одаренными детьми, социально-педагогические основы работы, обеспечивающие развитие 

личности, охарактеризованы модели и компоненты подготовки социальных педагогов, условия 

повышения их профессионального уровня.  

Ключевые слова: профессиональная подготовка, социальный педагог, компоненты, уровни, 

модели подготовки социальных педагогов, работа с одаренными детьми.  

 

The problem of training of social workers to work with gifted children, social and pedagogical 

work, providing personal development, basic principles and components of the training of social workers, 

conditions of increasing their professional level.  

Keywords: vocational training, social pedagogue, components, levels, models of training of social 

workers, work with gifted children.  

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 

науковими або практичними завданнями. Різнотипні зміни, що відбуваються у 

суспільно-політичному й економічному житті, перетворення України на високорозвинену 

демократичну державу, активна модернізація освітнього простору потребують розв’язання 

багатьох важливих завдань сучасної школи, найстратегічнішим з яких є створення умов для 

формування творчої, обдарованої особистості, реалізації творчих можливостей. Безперечно, 

вкрай необхідною умовою у формуванні творчої особистості є виховна робота як система 

цілеспрямованого впливу на культивування дитини та плекання у неї високоморальних 

просоціальних поглядів, цінностей, установок тощо. 

Проте, на сьогодні не завжди враховується рівень сформованості творчої та 

обдарованої особистості, у школах панує “педагогіка проведення виховних заходів”, 

формальний підхід учительського складу до згаданої проблеми. Однак ситуацію, що 

склалася, не можна виправити окремими заходами. Потрібно впроваджувати більш 

ефективні методики. Частково цю проблему можна розв’язати, відкривши у педагогічних 

ВНЗ спеціальність “Соціальний педагог”. 

Виходячи з основної умови ефективного управління загальноосвітнім навчальним 

закладом: створення сприятливого психологічного та соціально-педагогічного середовища 

для розвитку здібностей учнів, особливого значення набувають питання підготовки 

спеціалістів, які б змогли впроваджувати технології, спрямовані на розвиток потенціалу 

кожного учня. Враховуючи вищезазначене, постає необхідність залучення соціальних 

педагогів до роботи з обдарованими учнями у загальноосвітніх навчальних закладах [3, с. 

286]. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Аналіз наукових досліджень з питань 

підготовки студентів до роботи у навчальних закладах свідчить про те що, незважаючи на 

значну кількість досліджень з питань формування готовності майбутніх педагогів та 

соціальних педагогів до роботи з сім’ями, учнями в межах закладу та у позанавчальний час, 

питання підготовки студентів – майбутніх соціальних педагогів до роботи з обдарованими 

учнями в умовах ВНЗ висвітлено недостатньо, і потребує розробки моделі підготовки 

студента – майбутнього соціального педагога до роботи з обдарованими дітьми в умовах 
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загальноосвітніх навчальних закладів. Необхідність упровадження нових технологій у роботі 

соціального педагога ВНЗ з обдарованими учнями, з одного боку, і недостатня розробленість 

питання підготовки спеціаліста до роботи із зазначеною категорією дітей - з іншого, 

породжує протиріччя, на розв’язання якого спрямоване наше наукове дослідження. 

Зміст сучасної професійно-педагогічної підготовки соціальних педагогів відображено у 

роботах А. Блінова, І. Звєрєвої, А. Капської, С. Хлєбік. Питання організації соціально-

педагогічної діяльності з обдарованими учнями розглядається у роботах С. Архипової, Г. 

Майбороди, Ю. Василькової, А. Капської. Так, С. Архиповою, Г. Майбородою розроблено 

спецкурс для майбутніх соціальних педагогів з метою формування готовності студентів до 

здійснення соціально-педагогічної діяльності у різних її напрямах. У даному спецкурсі є 

заняття з питання організації соціально-педагогічної діяльності з обдарованими учнями. Ю. 

Василькова серед напрямів роботи соціального педагога виокремлює роботу зі здібними 

учнями. А. Капська, С. Харченко описують технології роботи соціального педагога з 

обдарованими дітьми.  

Питання професійної підготовки соціальних педагогів розглянуто у роботах К. 

Бакланова, Л. Бондаря, Р. Вайноли, Ю. Галагузової, О. Гури, О. Межрицького, Л. Міщик, О. 

Москалюк, С. Пащенко, О. Пономаренко, З. Фалинської. Так, у працях К. Бакланова, Р. 

Вайноли, О. Пономаренко, Л. Міщик наведено моделі професійної підготовки соціального 

педагога з урахуванням етапів підготовки та визначенням її основних компонентів. 

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дослідження виконано 

згідно з темою науково-дослідної роботи кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка "Професійна 

підготовка соціального педагога в контексті досягнень вітчизняної та зарубіжної педагогіки". 

Формулювання цілей статті. Метою пропонованої статті є аналіз проблеми професійної 

підготовки майбутнього соціального педагога до роботи з обдарованими дітьми. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. На початку XXІ ст. в. Україні спостерігається стійке підвищення 

інтересу до вивчення особистісних, індивідуальних аспектів професійної підготовки 

соціальних педагогів – сукупності характеристик, що впливають на ефективність 

професійної діяльності.  

К. Бакланов розробив модель, яка містить три основні рівні професійного розвитку, які 

проходить соціальний педагог у процесі підготовки і самовдосконалення (рівень формування 

основ оволодіння майбутньою професією; рівень закінчення професійної підготовки і 

оволодіння системою професійних знань, умінь та навичок, рівень сформованого 

професіонала, який має досвід професійної діяльності і володіє професійною духовністю). 

Вважаємо, що зазначені автором рівні підготовки важливі у процесі формування готовності 

соціальних педагогів до роботи з обдарованими дітьми в умовах загальноосвітнього 

навчального закладу [1, с. 48].  

Р. Вайнола описує модель професійної підготовки соціального педагога в контексті 

його особистісного розвитку та у процесі здійснення професійної діяльності. Автор приділяє 

увагу особистісним якостям соціального педагога, розглядаючи їх як основу професійної 

підготовки майбутнього спеціаліста. На думку автора, формування творчого чи обдарованого 

школяра гальмується низьким рівнем підготовки вчителя до означеного виду діяльності. 

Така ситуація зумовлена недостатньою розробленістю дефініцій педагогічної творчості 

школяра, методів педагогічного оцінювання його творчих рис і властивостей. Творчі якості 

не враховуються при плануванні виховного процесу, виборі організаційних форм роботи [4, 

с. 223].  

З. Фалинська розглядає професійну підготовку соціальних педагогів через процес 

формування фахівця нового типу, здатного швидко й адекватно реагувати на зміни, що 

відбуваються у суспільстві, компетентно вирішувати соціально-педагогічні проблеми в усіх 

типах та видах навчально-виховних установ і закладів соціальної роботи, на всіх рівнях 

управління.[8, с. 9 - 11].  
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Так, О. Гура вважає, що професійні комунікативні якості соціального педагога є 

базовими, інтегративними характеристиками, які визначають продуктивність реалізації всіх 

функцій професійної діяльності соціального педагога. Отже, формування професійних вмінь 

та особистісних якостей соціального педагога є необхідною складовою у процесі його 

підготовки [6, с. 11].  

Ю. Галагузова, Г. Сорвачова, Г. Штинова здійснили аналіз практичної підготовки 

соціального педагога та визначили такі необхідні вміння соціального педагога у цьому 

процесі як: комунікативні, організаторські, діагностичні, проектувальні, дидактичні, 

аналітичні. Вважаємо за необхідне підкреслити важливість зазначених вмінь у роботі з 

обдарованими учнями [5, с. 184].  

Ю. Мельник, С. Шаргородська розглядають модель професійної діяльності соціального 

педагога з обдарованими учнями. Беручи за основу усі аспекти професійної діяльності, ця 

модель складається з таких компонентів [7, с. 6 - 7]: професійні та етичні стандарти 

діяльності соціального педагога з обдарованими учнями; функції соціального педагога, який 

працює з обдарованими учнями; принципи діяльності соціального педагога з обдарованими 

дітьми; якості соціального педагога, необхідні для роботи з обдарованими дітьми; знання та 

вміння, якими володіє соціальний педагог; права і обов’язки соціального педагога у роботі з 

обдарованими дітьми. 

Використання цих компонентів у системі підготовки майбутнього спеціаліста 

забезпечить ефективність його діяльності, сприятиме розвитку необхідних вмінь, 

професійних та особистісних якостей. 

Отже, майбутній соціальний педагог повинен володіти відповідною педагогічною 

технікою з метою стимулювання активності здібних до навчання та творчої діяльності учнів, 

а також мобілізувати власні творчі здібності з метою ефективної організації власної 

діяльності.  

Саме тому ми можемо констатувати, що сьогодні важливими умовами формування 

творчої особистості учня є: наявність соціального педагога, здатного показати шлях до 

самовдосконалення; творчого вчителя, орієнтація на пошук творчої особистості, на 

впровадження у практику особистісно орієнтованих технологій навчання; усвідомлення 

пріоритетності освіти, науки, що на сьогодні, на жаль, не є актуальним. 

Вищого рівня розвитку творчої особистості школяра можна досягти тоді, коли в 

навчально-виховному процесі забезпечуватиметься така педагогічна умова, як педагогічно 

доцільне поєднання традиційних та інтерактивних освітніх технологій, спрямованих на 

створення духовної взаємодії у процесі суб’єкт-суб’єктних відносин [3, с. 286]. 

Життя людини як члена суспільства в суспільному середовищі, розв’язання нею 

економічних, політичних, культурно-освітніх проблем вимагає не директивних рішень, а 

вільного, усвідомленого, самостійного їх практикування. Виховання людини − саме творчої 

людини – допоможе інтегруватися у європейський (економічний, політичний, культурний і т. 

ін.) простір і забезпечить процвітання нації.  

Отож, можна констатувати, що трансформаційні умови нашого суспільства 

потребують інноваційних підходів до розв'язання складних соціально-психологічних 

проблем. Нагальні потреби інтеграції в європейський соціокультурний контекст 

спричиняють особливу увагу сучасної вітчизняної освіти до проблем обдарованості людини. 

Селекція, пошук, відбір здібних, обдарованих дітей зумовлені факторами пошуку і плекання 

власної еліти, яка змогла б здійснити економічний і соціальний «прорив» до 

стабільного й забезпеченого суспільства [2, с. 142]. 

Проблеми обдарованості, здібностей, таланту, креативності особистості внаслідок своєї 

непересічної значущості набувають у сучасній психолого-педагогічній науці особливої 

актуальності та окремого наукового статусу. Наявність значної кількості концепцій, теорій, 

напрямків і шкіл з дослідження феномену обдарованості особистості засвідчують важливість 

окресленої проблематики для розвитку наукових засад оптимального функціонування 

людського суспільства, яке неминуче потребує здібної, обдарованої та продуктивної еліти, 
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що формується насамперед з талановитих і креативних людей. Творчий, 

інтелектуальний потенціал людей є рушієм прогресу суспільства, тому обдарованість 

необхідно своєчасно виявити і розвивати. Тому важливою є спеціальна підготовка 

соціальних педагогів до роботи з обдарованими дітьми. 
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УДК 37.013.74                                                                                   Кокоріна Л.В. (ГДПІІМ) 
 

ОСОБЛИВОСТІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В ІСПАНІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
 

Стаття має на меті розгляд особливостей середньої освіти Іспанії на сучасному етапі. В 

ній висвітлено процес реформування освітньої системи цієї країни протягом другої половини ХХ 

ст. Автором розглянуто та охарактеризовано основні етапи середньої освіти: обов'язкова 

середня освіта, післяобов'язкова професійна освіта, бакалаврат і професійна підготовка; а 

також визначено сутність кожного з етапів. 

Ключові слова: середня освіта, освіта в Іспанії, бакалаврат, професійна освіта. 
 

Статья нацелена на рассмотрение особенностей среднего образования Испании на 

современном этапе. В ней освещен процесс реформирования образовательной системы этой 

страны на протяжении второй половины ХХ ст.. Автором рассмотрены и охарактеризованы 

основный этапы среднего образования: обязательное среднее образование, постобязательное 

среднее образование, бакалаври ат и профессиональная подготовка; а также определена 

сущность каждого из этапов. 

Ключевые слова: среднее образование, образование в Испании, бакалаврат, 

профессиональное образлование.  
 

This article aims to consider the peculiarities of secondary education of Spain nowadays. It throws 

light on the process of the country’s educational system reformation during the second part of the XX 

century. The author considers and characterizes the main stages of secondary education: obligatory 

secondary education, postobligatory secondary education, baccalaureate and professional training; and 

also specifies the essence of each stage. 

Keywords: secondary education, education in Spain, baccalaureate, professional training. 
 

Постановка проблеми. Державні документи з питань освіти (Закони України “Про 

освіту”, “Про загальну середню освіту”, Державна національна програма “Освіта” (“Україна 

ХХІ століття”), Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепція 

педагогічної освіти, Державна програма “Вчитель” та інші), обґрунтовуючи головні цілі і 

принципи реформування української системи освіти, найважливішим стратегічним 

завданням визначають її інтеграцію у світовий і європейський культурно-освітній простір, 

що актуалізує дослідження, аналіз та вивчення світового й європейського передового 

педагогічного досвіду щодо реформування національних систем освіти розвинених країн 

Європи і світу. Це обумовлює зацікавленість в досвіді реалізації освітніх програм і в 

організації систем освіти західноєвропейських країн, зокрема, й Іспанії.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми реформування освіти на 

теренах України розглядаються такими вченими, як В. Кремень, О. Локшина, О. Овчарук, 

проблеми становлення і сучасного стану освітніх систем зарубіжжя, й Іспанії зокрема – О. 

Сухомлинською, Л. Пуховською, Н. Постригач та ін., але зміни в системі освіти Іспанії ще не 

знайшли свого відображення у вітчизняній науково-педагогічній літературі з порівняльної 

педагогіки. 

Мета даної статті полягає в узагальненні характерних рис системи середньої освіти в 

Іспанії та визначенні її особливостей. 

Виклад основного матеріалу. Значні перетворення, які характеризують сучасний 

розвиток європейської цивілізації, постійно спонукають до оновлення та вдосконалення 

систем освіти. Освітні системи майже всіх європейських країн перебувають у стадії 

реформування та модернізації. На тлі впровадження ідей та принципів Болонського процесу 

в нашій країні досвід Іспанії видається актуальним, оскільки ця країна так само, як і Україна 

на час приєднання до Болонського процесу мала структуру освітньої системи відмінну від 

запропонованої загальноєвропейської моделі.  

Система освіти в Іспанії, так само як і в інших країнах Європи від самого початку 

перебувала під впливом античної моделі, а саме Давньої Греції та Риму. Для підтримки своєї 

влади на теренах Римської Імперії римляни створили систему народної освіти. Ця система 

складалася з трьох ступенів: початкові школи, середні школи та професійні навчальні 
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заклади. Початкову школу відвідували діти 6-7 років. Середні школи – діти віком 10-14 

років. Відповідно до загальноприйнятої моделі освіта в середніх школах надавалась за двома 

програмами: тривіум (граматика, риторика і діалектика) і квадріум (арифметика, геометрія, 

музика та астрономія). Протягом мавританського володарювання на Піренейському 

півострові освіта знаходилась в руках приватних осіб. Халіфи іноді сплачували іноземних 

вчених, які давали лекції. Така освіта мала епізодичний характер, і тому окремі представники 

еліти організовували за власний кошт школи для бідних. Такі школи мали два ступеня: 

початковий і вищий. В початкових школах вивчали граматику та основи мусульманського 

віровчення. Вищі школи були вільними, вчителі не мали загальної програми навчання і 

викладали те, що вважали за потрібне. Під час Реконкісти (ХІ-ХІІІ ст.) система освіти набула 

узагальненого вигляду, базуючись на класичній античній моделі [1]. 

Таким чином, в ХХ ст., коли відбулися значні політичні зміни в країні, постала 

проблема реформування освіти. Початком великих реформ вважається 1990 р., коли було 

прийнято Закон про загальний порядок системи освіти (Ley Orgánica de Ordenación General 

del Sistema Educativo). Після прийняття цього закону знадобилася ще низка законодавчих 

документів, які сприяли втіленню положень задекларованих у Законі про загальний порядок 

системи освіти: Закон про участь, оцінювання та керівництво освітніми установами (Ley 

organica de participacion, evaluacion y gobierno de los centros educativos), 1995; Закон про 

університети (Ley organica de universidades), 2001р.; Закон про якість освіти (Ley de calidad de 

la educacion), 2002 р.; Закон про організацію освіти (Ley organica de educacion), 2006 р. та ін. 

[2]. 

Реформування освітньої системи Іспанії висунуло нові вимоги освітянам, оскільки 

відбулися значні зміни у загальноосвітній школі (наприклад, змінилися вікові рамки освітніх 

етапів: подовжився термін початкової базової освіти, і відповідно змінився вік учнів на всіх 

освітніх етапах), що потребує відповідних змін у змісті всіх навчальних дисциплін на всіх 

етапах навчально-виховного процесу [6]. 

На відміну від України, де середня освіта починається з 10 років, після отримання 

базової початкової освіти (1-4 класи загальноосвітньої школи, тривалістю чотири роки), 

середня освіта в Іспанії починається з 12 років, їй передує початкова освіта, яка складається з 

6 курсів, які викладаються дітям протягом шести років (6-12 років). Середня освіта 

складається з обов'язкової середньої освіти (Educación secundaria obligatoria) та 

післяобов'язкової або вищої середньої освіти, що спрямована на формування професійних 

вмінь та навичок, яка надає ступінь бакалавра (Título de Bachiller) або техніка (Técnico) [3]. 

Обов’язкова середня освіта складається з чотирьох курсів (12-16 років). Протягом 

перших трьох курсів учні вивчають стандартну програму, а саме: природничі науки, 

суспільні науки, географію та історію, національну мову і літературу, іноземну мову, 

математику та фізичну культуру. За бажанням учні можуть вивчати релігієзнавство, також 

факультативно можна вивчати другу іноземну мову або культуру. На четвертому курсі 

викладаються ті самі предмети, але учні ще обирають три дисципліни за власним бажанням 

серед наступних: біологія і геологія, фізика і хімія, інформатика, латинська мова, музика, 

друга іноземна мова, прикладні технічні науки та образотворче мистецтво. Факультативно 

учні можуть вивчати будь-який предмет відповідно до правил та настанов адміністрації 

навчального закладу. Крім того навчальні заклади мають організувати спеціальні навчальні 

програми: для посилення базових знань (для учнів першого та другого курсів), додаткові 

програми з різних предметів (для учнів третього та четвертого курсів) та програми з 

формування базових професійних умінь та навичок [5]. 

Вища середня освіта охоплює дітей віком 16-18 років. Бакалавріат (Bachillerato) 

складається з двох курсів, протягом яких вивчаються наступні дисципліни: національна мова 

та література, іноземна мова, історія Іспанії, історія філософії, філософія і громадянство, 

фізична культура. Існує три спеціалізації бакалавріата: мистецтво, науки та технологія, 

гуманітарні та суспільні науки, згідно з якими вивчаються спеціалізовані дисципліни. В свою 

чергу, спеціалізація “мистецтво” поділена на два профілі: сценічне мистецтво, музика і 
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танець та образотворче мистецтво. Отже, спеціалізація “образотворче мистецтво” передбачає 

вивчення наступних дисциплін: аудіовізуальна культура, малювання, креслення, дизайн, 

історія мистецтва, техніка графічної виразності; “сценічне мистецтво, музика і танець” – 

музичний аналіз, сценічне мистецтво, аудіовізуальна культура, прикладна анатомія, історія 

музики та танцю, світова література, мовлення і музична практика; “науки та технологія” – 

біологія, геологія, науки про землю та навколишнє середовище, креслення, електротехніка, 

фізика, хімія, математика, промислова технологія; “гуманітарні та суспільні науки” – 

економіка, економіка підприємств, географія, грецька мова, латинська мова, історія 

мистецтва, історія сучасного світу, світова література, прикладна математика і суспільні 

науки. За бажанням учні можуть вивчати релігієзнавство. Отримання ступеня бакалавра 

надає можливість отримання вищої освіти [4]. 

Альтернативою бакалавріату є професійна підготовка, яка спрямована на формування 

професійних умінь та навичок, і після отримання ступеня техніка дає можливість молоді з 18 

років розпочати свою професійну діяльність. Професійна підготовка має три профілі: 

загальні профілі середнього ступеня, середній ступінь з сценічного та образотворчого 

мистецтва, спортивний технік середнього ступеня. Якщо після отримання професійного 

ступеня студент бажає отримати вищу освіту, то йому необхідно буде пройти практику, 

відповідно до обраного профілю. 

Висновки. Таким чином, узагальнюючи, можна стверджувати, що середня освіта 

Іспанії складається з двох етапів: обов'язкова середня освіта та післяобов'язкова професійна 

освіта, яка втілюється у двох програмах – бакалаврат і професійна підготовка. 

Післяобов'язкова професійна освіта має свої профілі. Зокрема, бакалаврат має три 

спеціалізації: мистецтво (сценічне мистецтво, музика і танець і образотворче мистецтво), 

науки та технологія, гуманітарні та суспільні науки, а професійна підготовка надає середній 

ступінь загального профілю, середній ступінь з сценічного та образотворчого мистецтва і 

спортивний технік. Після закінчення середньої освіти учень отримує ступінь бакалавра або 

техніка, і має право продовжити навчання і отримати вищу освіту. Головною особливістю 

середньої освіти є її професійна спрямованість на другому етапі (післяобов'язкова середня 

освіта), де школи мають чітке розмежування спеціалізацій та навчальні плани відповідно до 

кожного профілю. 

Недостатнє висвітлення процесу оновлення освітньої сфери Іспанії спонукає до 

подальшого вивчення її досвіду, зокрема змістовного та процесуального аспектів 

реформування системи середньої освіти, а також аналізу позитивного досвіду країни у цій 

галузі. 
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ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ  

КРАЇН ЄС ТА НАТО В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 
Стаття присвячена аналізу деяких аспектів досвіду країн - членів ЄС та НАТО в 

реформуванні і трансформації збройних сил і пошуку можливостей та шляхів урахування їх в 

процесі розвитку Збройних Сил України. 

Ключові слова: трансформація, реформування, досвід, розвиток, співробітництво.  

 

Статья посвящена анализу некоторых аспектов опыта стран - членов ЕС и НАТО в 

реформировании и трансформации вооруженных сил и поиску возможностей и путей учета их 

в процессе развития Вооруженных Сил Украины. Ключевые слова: трансформация, 

реформирование, опыт, развитие, сотрудничество.  

 

The article is devoted to the analysis of some aspects of experience of krain- members of ES and 

NATO  in reformation  and transformation of military powers and search of possibilities  and ways   of 

account them in the process of development of Military Powers of Ukraine. Keywords: transformation, 

reformation, experience, development, collaboration. 

 

Вступ. Актуальною проблемою сьогодення є створення Збройних Сил, стан яких 

повинен відповідати „рівню існуючих і потенційних загроз у воєнній сфері”, а також 

гарантованному виконанню конституційних завдань щодо „оборони нашої країни, захисту її 

територіальної цілісності та недоторканості” [ 8 ].  

Глобальні зміни в середовищі безпеки, нові виклики та загрози у військовій сфері, інші 

чинники спонукали керівництво провідних країн світу до рішучих кроків з трансформації 

національних збройних сил, переведення їх на якісно нові стандарти, більш тісної інтеграції 

з іншими інститутами державної влади та кооперації в межах існуючої євроатлантичної 

системи безпеки.  

Враховуючи зазначене, свого часу постало завдання щодо проведення глибинної 

трансформації Збройних Сил України. Цей процес розтягнувся у часі як в результаті  

хронічного недофінансування, так і непослідовності  керівництва держави в реалізації 

стратегії розвитку сфери безпеки і оборони. 

Розбудова Збройних Сил України як процес. Створення та розбудову національного 

війська умовно можна поділити на три етапи. Протягом першого етапу, до 2000 року 

включно, проведено першочергові заходи з розбудови національного війська на базі 

великої частки колишнього угрупування радянських військ, створено нормативно-правову 

базу діяльності та розвитку Збройних Сил, розпочато скорочення їх особового складу, 

основних зразків озброєння та військової техніки. В подальшому, протягом 2001 – 2005 

років, з прийняттям Державної програми реформування та розвитку Збройних Сил України 

на період до 2005 року, продовжилося реформування та покращення якісних показників 

військової складової держави. Основні зусилля зосереджувалися на оптимізації та 

підтриманні у боєздатному стані військ (сил), вирішенні невідкладних проблемних питань їх 

життєдіяльності. 

Отже, протягом цих двох перших етапів, процес розбудови Збройних Сил України 

носив еволюційний характер. Відсутність практичного досвіду з питань військового 

будівництва, обмежене фінансування, пов'язане з кризовими явищами в економіці в 

перехідний період, інші проблемні питання не дозволили керівництву країни та Збройних 

Сил розпочати глибинні перетворення військової організації з метою приведення її у 

відповідність до майбутніх вимог щодо забезпечення національної безпеки у військовій 

сфері. 
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Лише у 2004 році вперше в історії незалежної України було проведено оборонний 

огляд, в ході якого проаналізовано тенденції змін у воєнно-стратегічній обстановці, які 

відбулися у Європі протягом останнього десятиріччя, виникнення нового спектра загроз у 

сфері безпеки на межі двох тисячоліть. Вперше воєнно-політичним керівництвом було 

поставлено завдання щодо визначення обрису Збройних Сил України зразка 2015 року, 

враховуючи офіційно проголошений Україною політичний курс на інтеграцію до Організації 

Північноатлантичного договору. 

За підсумками оборонного огляду було видано Стратегічний оборонний бюлетень 

України на період до 2015 року, введено в дію Державну програму розвитку Збройних Сил 

України на 2006 –2011 роки та розпочався новий етап розвитку Збройних Сил України [9].  

Враховуючи досвід провідних країн світу та завдяки постійній методологічній допомозі 

військових фахівців країн – членів НАТО, керівництво Збройних Сил України  розпочало 

проведення заходів, спрямованих на глибинні зміни в системах військового управління, 

всебічного забезпечення, військової освіти, комплектування та підготовки військ (сил).  

Було продовжено удосконалення системи управління, оптимізацію організаційно-

штатних структур з’єднань і військових частин, вивільнення Збройних Сил від невластивих 

їм функцій та надлишкових структур, розвиток функціональних структур Збройних Сил, 

розпочато створення нової організаційно-штатної структури – сил спеціальних операцій, 

розпочато впровадження нової системи кадрового менеджменту, підготовки військ (сил), 

оптимізації системи їх всебічного забезпечення, взято курс на прискорену професіоналізацію 

Збройних Сил та наближення їх за всіма показниками до стандартів, прийнятих в збройних 

силах країн Альянсу.  

Водночас, незважаючи на значні досягнення та незворотні зміни, що відбувалися у 

Збройних Силах України, головна мета їх розбудови, яка полягала у створенні невеликих та 

економічно необтяжливих, боєздатних, мобільних, багатофункціональних військ (сил), 

готових виконувати завдання щодо забезпечення національної безпеки у військовій сфері та 

приймати участь у операціях з підтримання регіональної стабільності та глобальної безпеки, 

за підсумками виконання трьох Державних програм не була досягнута. 

Проголошення перспективного членства України в НАТО вимагало приєднання 

Збройних Сил України до трансформаційних процесів, які відбуваються в Альянсі з метою 

досягнення постійної готовності до участі у операціях із запобігання конфліктам, управління 

кризовими ситуаціями, підтримання миру, реагування на стихійні лиха та надання 

гуманітарної допомоги. 

Збройні Сили повинні були долучитись до трансформаційних зусиль НАТО, які 

зосереджувались на розвитку спроможностей для проведення всього спектру майбутніх 

операцій і в зв’язку з цим здійснити трансформацію від статичних, важко озброєних та 

призначених для оборони національної території військ до високо мобільних, 

легкоозброєних і готових до розгортання та дій в операціях далеко за межами національної 

території модульних частин і підрозділів. Передбачалось перейти від доктрини реагування на 

загрози до концепції упереджувальних дій, покладаючись в питаннях забезпечення 

територіальної цілісності на систему колективної безпеки Альянсу.  

До 2010 року ці завдання не були вирішені. Як заявив бувший начальник Генерального 

штабу Збройних Сил України генерал армії Іван Свида, Програма розвитку збройних сил на 

2006-2011 роки через недофінансування втратила свою актуальність. Збройні Сили України 

недоотримали по ній 12 мільярдів гривень.” Ми не змогли перейти на цифровий зв'язок, не 

ліквідували непотрібні армії склади і арсенали - коштів на утилізацію не було виділено в 

потрібних обсягах. Не був впроваджений аутсорсинг невластивих армії функцій. Відповідно 

ми не змогли скоротити особовий склад до показників, визначених Програмою” [ 16 ]. 

В зв’язку з проголошенням позаблокового статусу країни необхідні нові концептуальні 

підходи щодо розвитку національних збройних сил. Проблеми їх трансформації, на наш 

погляд, втрачають актуальність. Відповідно до указу Президента від 17 листопада 2010 року 

(за результатами засідання РНБО) мова йде про реформування збройних сил, яке пов’язане з 
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оптимізацією центрального апарату і основних структур ЗСУ. Міністр оборони України М. 

Ежель наголосив, що скорочення і реформування збройних сил розтягнеться до 2015 року 

(загальну чисельність військовослужбовців планується зменшити зі 150 до 120 тис., а 

цивільних - з 40 до 30 тис.). Як бачимо, мова не йде про рівень боєздатності і якість бойової 

підготовки збройних сил. 

Таким чином, більш актуальним в умовах сьогодення може бути досвід реформування, 

і в перспективі - трансформації збройних сил  країн-членів НАТО і ЄС, а також напрямки та 

характер двосторонніх відносин, які сприяють визначенню шляхів подальшого розвитку ЗС 

України.  

За законом "Про принципи внутрішньої й зовнішньої політики" Україна буде 

продовжувати конструктивне партнерство з Північноатлантичним альянсом і іншими 

військово-політичними блоками у всіх питаннях, які становлять взаємний інтерес. Серед 

головних принципів у документі значиться забезпечення повноправної участі України в 

загальноєвропейській і регіональних системах колективної безпеки, отримання членства в 

Європейському Союзі при збереженні добросусідських відносин і стратегічного партнерства 

з Російською Федерацією, іншими країнами СНД, а також з іншими державами світу. 

При цьому із законопроекту вилучений пункт про отримання Україною членства в 

НАТО.  

Як відзначив начальник Генштабу ЗСУ генерал-полковник Г. Педченко під час зустрічі 

з верховним головнокомандувачем стратегічного командування НАТО з трансформації 

генералом Стефаном Абриалом, яка відбулася 4 листопада 2010 року в Києві, Україна і її 

Збройні Сили у відносинах з НАТО реалізують принцип послідовності й наступності, 

зосереджуючись на прагматичному співробітництві. Головною метою співробітництва з 

НАТО у військовій сфері є розвиток Збройних Сил України відповідно до кращих світових 

стандартів. "Основні зусилля в реформуванні Збройних Сил будуть зосереджені на 

вирішенні проблем, які знижують рівень їх бойової готовності", - сказав він, підкресливши, 

що практичне співробітництво з НАТО дозволяє українській стороні ефективно 

реалізовувати національні пріоритети у військовій сфері [ 15 ].  

Досвід як орієнтир перспективного розвитку. Об’єктом нашого аналізу  щодо 

сформульованої проблеми є країни  першої і другої «хвилі» розширення НАТО. Їх досвід є 

не тільки першим й особливим, але й специфічним з точки зору приналежності в минулому, 

як і України, до системи, далекої від принципів, на яких сформована і діє Організація 

Північноатлантичного договору. Це дає шанс наступним країнам, скориставшись ним, вийти 

на якісно новий, вищий рівень  стану своїх збройних сил.   

Про що говорить цей досвід?  Перш за все, треба  пам’ятати, що ці країни чітко 

визначились відносно членства в Альянсі. Польща, Угорщина і Чехія стали членами НАТО 

без спеціального підготовчого процесу. В рамках цього курсу країни  другої «хвилі» на 

протязі десятиріччя готували подання Щорічних національних програм підготовки до 

майбутнього членства за основними напрямками: розкривались політичні, економічні, 

оборонні аспекти, а також ресурси і питання безпеки. Такий механізм підготовки 

забезпечував зворотній зв’язок між НАТО та країнами-кандидатами щодо виконання 

програм. Також щорічно проводились засідання у форматі 19+1 на рівні Ради, на яких це 

виконання оцінювалось. 

Робота над розділом «військові та оборонні питання» ПДЧ ґрунтувалась на програмі 

"Партнерство заради миру", в якій країни-кандидати брали участь протягом багатьох років. 

До неї належав також Процес планування та оцінки сил (ППОС) та Індивідуальна програма 

партнерства (ІПП). В рамках ППОС, виконувалась оцінка стану оборонних планів кожної 

країни-кандидата та їхні успіхи у досягненні узгоджених цілей планування. Цілі партнерства 

обговорювались з усіма країнами-кандидатами, з тим, щоб забезпечити напрямки роботи в 

пріоритетних галузях задля забезпечення кращої підготовки сил до співпраці з військовими 

НАТО, та задля визначення ресурсів, які очікуються від країн, як повноправних членів 

Альянсу. ІПП, яка пристосована до потреб кожної країни-кандидата, визначала напрямки, на 
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яких країни-учасники ПЗМ мали зосередитись для ознайомлення з тим, як функціонує 

НАТО. 

Статус особливого партнерства України з НАТО дає можливість використовувати ці 

механізми співробітництва у військовій сфері, отримувати від НАТО необхідну допомогу в 

перебудові і розвитку збройних сил. Але при цьому, як  свідчить досвід постсоціалістичних 

країн, необхідно вирішити ряд проблем їх корінної перебудови, реформування і 

трансформації. Слід відзначити, що процеси реформування і трансформації збройних сил 

були послідовними, взаємообумовленими, продовжувались і після набуття членства в 

Альянсі.  

В ході виконання Плану дій до членства було досягнуто значного прогресу щодо 

здійснення військової та оборонної реформ, а саме: 

прийняті нові доктринальні документи, які регламентують на законодавчому рівні 

питання національної безпеки та оборони; 

здійснено заходи щодо реорганізації (або створення) збройних сил; 

розпочато (оскільки процес ще тривав і в рамках членства) перехід на стандарти НАТО 

щодо командування, управління та зв’язку та досягнення оперативної сумісності з 

підрозділами країн-членів НАТО;  

підготовлено підрозділи для участі в місіях під проводом Альянсу.  

Не всі зобов’язання до вступу в НАТО були виконані, процес реформування в цих 

країнах тривав і після вступу. Але досвід дій за ПДЧ країн, що вступали під час другої 

„хвилі" цінний та вартий для застосування країнами, які поставили за мету створення 

сучасних збройних сил, серед яких і наша держава. Аналіз цього досвіду орієнтує на 

відповідні дії, показує шлях досягнення нової якості в сфері безпеки і оборони. Для нас 

більш цінним може бути досвід країн, які мали власні збройні сили (Польщі, Угорщини, 

Чехії, Болгарії, Румунії, Словаччини). Як відомо, країни Балтії йшли  шяхом створення 

національної армії.[ 10 ] 

Узагальнений досвід постсоціалістичних країн свідчить про залежність позитивних 

результатів в реформуванні і трансформації збройних сил  від наступних факторів: 

1. Від визначеної стратегії держави і суспільної орієнтації щодо вирішення проблем 

національної безпеки і оборони. 

2. Від рівня фаховості і спроможнсті офіцерського корпусу (всіх його категорій) до 

радикальних змін в структурі і функціонуванні збройних сил і наявності відповідного 

механізму стимулювання суб’єктів цього процесу. 

3. Від методології управління цим процесом, чіткої і об’єктивної інформації щодо 

характеру змін та їх результатів. 

4. Від фінансового забезпечення заходів трансформаційного напрямку, цільового 

використання коштів і відсутність корупції. 

5. Від рівня і характеру міжнародної допомоги країн – членів Організації 

Північноатлантичного договору. 

Використання досвіду як шлях розвитку. Для України  позитивним слід вважати той 

факт, що більшість країн НАТО і ЄС виявляє готовність поділитись своїм досвідом в 

реформуванні і трансформації збройних сил в форматі двосторонніх відносин. Значну 

активність в цьому відношенні проявляють Польща, Словаччина, Болгарія, Данія. Всебічна 

допомога надається США, Німеччиною та іншими країнами. Обмін досвідом відбувається, як 

правило, в процесі двостороннього співробітництва.  

Так, заходи військового співробітництва у 2007 році було спрямовано на виконання 

Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006 – 2011 роки. Головними 

завданнями співробітництва у військовій сфері вважалося встановлення та розвиток 

партнерських відносин зі збройними силами зарубіжних країн, отримання і використання 

світового досвіду застосування збройних сил в сучасних умовах, удосконалення системи 

військової освіти, підготовки військових кадрів та підвищення рівня боєздатності української 

армії в цілому. 
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Основні зусилля зосереджувалися на таких пріоритетних напрямах, як удосконалення 

системи управління військами та реформування системи та структур оборонного планування, 

створення та розвиток Сил спеціальних операцій, підвищення ролі Генерального штабу в 

реалізації завдань у сфері оборони держави, удосконалення оперативних можливостей 

Військово-Морських Сил, забезпечення функціонування Об’єднаного оперативного 

командування, розвиток підрозділів (частин) ОСШР, створення єдиної системи управління 

адміністративно-господарськими процесами у Збройних Силах України, підвищення 

мотивації громадян України до вступу на військову службу за контрактом та у резерві [ 13].  

Військове співробітництво з країнами ЄС і НАТО у 2008 році було направлено на: 

підготовку до участі та проведення спільних повітряних операцій з країнами-членами 

НАТО; 

ознайомлення з питаннями удосконалення системи управління військами країн-

партнерів; 

забезпечення підготовки підрозділів ОСШР до дій у складі багатонаціональних сил; 

розвиток та вдосконалення системи управління ЗС України; 

удосконалення системи бойової підготовки особового складу ЗС України; 

реформування системи підготовки офіцерського складу;  

реформування систем підготовки, професійного розвитку, призначення на посади та 

використання сержантського складу;  

надання допомоги у розробці системи вербування та утримання на службі;  

підготовку пріоритетних підрозділів шляхом їхньої участі у багатосторонніх і 

двосторонніх навчаннях;  

надання допомоги у розробці реалістичних принципів і можливостей матеріально-

технічного забезпечення;  

розвиток військово-транспортних можливостей, включаючи відповідну підготовку 

екіпажів, літаків та аеродромів відповідно до стандартів НАТО та ІКАО; 

розвиток військово-морських можливостей відповідно до стандартів НАТО; 

підготовку представників ВМС Збройних Сил України для участі в операції «Активні 

зусилля». 

У 2008 році, за інформацією Департаменту міжнародного оборонного співробітництва 

Міністерства оборони України, найбільшою активністю, інтенсивністю, насиченістю та 

результативністю відзначався двосторонній діалог з оборонними відомствами США - 122 

заходи, Федеративної Республіки Німеччина - 58 заходів, Республіки Польща - 33 заходи. Ця 

тенденція збереглась і наступні роки. 

Заходи двостороннього співробітництва з країнами-членами НАТО у 2009 році 

складали біля 80% від загальної запланованої кількості заходів двостороннього 

співробітництва. 

Неупереджений погляд дає зрозуміти, що більшість наших контактів з представниками 

збройних сил країн НАТО пов’язана з проблемами перебудови і розвитку ЗС України.  

Переконатись у цьому можна аналізуючи направленість і характер співпраці з рядом країн.  

Співробітництво з Республікою Польща. Ще в лютому 1993 року була підписана 

Угода між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони 

Республіки Польща про військове співробітництво, яка була вже двічі пролонгована. В 

цьому документі вказувалося, що Україна та Польща здійснюють співробітництво на 

принципах рівноправності, партнерства і взаємної вигоди. Сторони погодились, що 

співробітництво охоплює, серед інших, такі головні галузі: 

організаційні структури, проблеми керівництва міністерством оборони, командування 

збройними силами, а також комплектування військ у мирний час; 

навчання штабів і військ; 

тилове і технічне забезпечення військ (логістика), співпраця між ремонтними 

підприємствами; 

соціальні питання, виховна і культурна діяльність у збройних силах;  
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питання співробітництва військ протиповітряної оборони, авіації та військово-морських 

сил; 

питання військового зв'язку, принципи його організації, а також використання 

технічних засобів; 

військова топографія та геодезія. 

Основними формами співробітництва були визначені:  

офіційні візити і робочі зустрічі на рівні  керівників міністрів оборони і генеральних 

штабів, комадуючих військовими округами, родами військ та інших представників, що 

займають керівні посади в міністерствах оборони та збройних силах; 

офіційні візити кораблів військово-морських сил; консультації, обмін досвідом, 

конференції, симпозіуми, семінари та виставки;  

підготовка офіцерів у військових вузах, а також курси, спеціальне стажування та 

фахова практика;  

обмін інформацією, в тому числі інформацією (демонструванням) про зразки озброєння 

та військової техніки, що пропонуються для оснащення армій обох країн; 

візити в штаби і військові частини збройних сил, а також навчальні екскурсії слухачів 

військових вузів; 

взаємні запрошення спостерігачів на тактичні навчання військ. 

Високої оцінки заслуговує рівень військового співробітництва, успішними прикладами 

якого є ефективна діяльність Українсько-польського миротворчого батальйону, спільна 

участь сторін у миротворчих операціях ООН (КФОР), стабілізаційній місії в Іраку, а також 

регулярних міжнародних навчаннях („Козацький степ”, „Щит миру”, „Кленова арка”). 

Польська сторона надає консультативну допомогу у здійсненні військової реформи у напрямі 

адаптації до стандартів НАТО. В серпні  2006 року начальники генеральних штабів ЗС 

України та Війська Польського підписали “Програму польських ЗС щодо підтримки 

імплементації Цілей партнерства для України”. В межах зазначеної програми проводяться 

стажування офіцерів командної ланки Міністерства оборони та Генерального штабу 

Збройних Сил України у відповідних інституціях польських ЗС. Ведеться робота над 

створенням українсько-польської військової частини транспортної авіації ВПС та спільної 

експедиційної бригади. Крім того, за допомогою польської сторони відбувається 

переговорний процес щодо включення українських підрозділів до Європейських сил 

військової жандармерії. Розпочалася робота щодо відновлення взаємовигідного військово-

технічного співробітництва. 

Співпраця з польськими колегами корисна і в тому плані, що переконання в 

необхідності трансформації збройних сил було незалежним  від рішення НАТО щодо вступу 

Польщі в цю організацію ( 12 ). 

Ця позитивна тенденція співпраці носить стійкий характер. Так, візит до Польщі 

міністра оборони України М. Єжеля  у вересні 2010 року завершився підписанням Договору 

про створення спільної польсько-литовсько-української бригади (досі існував українсько-

польський батальйон). 

Співробітництво із США. Співпраця між Міністерством оборони України та 

Міністерством оборони США здійснюється в рамках багатьох програм: 

програма "Спільного зменшення загрози"; 

програма управління оборонними ресурсами та плануванням; 

міжнародна програма військової освіти та підготовки кадрів; 

програма розвитку сержантського  корпусу; 

програма з національної безпеки для українських військових і цивільних осіб; 

програма співробітництва з Європейським центром досліджень проблем безпеки ім. 

Дж. Маршалла; 

міжнародна програма управління ресурсами в галузі охорони здоров'я; 

програма розвитку військової освіти; 
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програма фінансування продажу військового майна іноземним державам із залученням 

фондів "Варшавської ініціативи". 

Програми мають суттєву фінансову підтримку з боку США і надають можливість 

Збройним Силам України провести ліквідацію інфраструктури зброї масового знищення, 

бойових ракетних комплексів, готувати військові кадри, отримувати необхідне обладнання 

та техніку для українських миротворчих підрозділів. 

Аналіз двосторонніх заходів дає можливість вважати, що перспективними 

шляхами вивчення досвіду трансформації збройних сил країн-членів НАТО і ЄС в процесі 

розвитку Збройних Сил України можуть бути: 

- стажування фахівців ЗС України у військових відомствах з метою вивчення 

фахівцями ЗС України  досвіду впровадження середньострокового і короткострокового 

оборонного планування; 

- робочі візити представників  збройних сил цих країн, фахівців з питань вдосконалення 

системи стратегічного та оборонного планування з метою обговорення питань щодо процесу 

оборонного планування, складання програм розвитку ЗС у рамках оборонного планування, 

отримання консультативно-дорадчої допомоги стосовно адаптації організаційно-штатної 

роботи, процедур середньо- та короткострокового планування до стандартів НАТО; 

- запрошення робочих груп відповідних фахівців з метою аналізу системи бойової 

підготовки ЗС України та надання консультативно-дорадчої допомоги щодо її 

вдосконалення; 

- участь представників СВ ЗС України у щорічних Конференціях сержантів сухопутних 

військ країн Європи (м. Вайден, ФРН); 

- візити представників ЗС США та інших країн до підрозділів ЗС України з питань 

розвитку сержантського корпусу з метою ознайомлення з системою підготовки 

сержантського складу, оцінки  можливості приведення організації і змісту підготовки 

сержантів ЗСУ до вимог сучасного воєнного мистецтва, здобуття професійних знань у 

системі підготовки за стандартами НАТО; 

- семінари з питань функціонування та подальшого розвитку Об'єднаного оперативного 

командування ЗС України; 

- стажування фахівців логістики ЗС України у структурних підрозділах логістики ЗС 

країн НАТО з метою вивчення процесів реформування системи логістичного забезпечення 

збройних сил; 

- стажування представників ЗС України в управлінні особовим складом кадрових 

центрів ЗС  країн НАТО і ЄС . 

Перспективними шляхами використання досвіду трансфомації збройних сил країн 

– членів НАТО  та ЄС в процесі розвитку Збройних Сил України можна вважати 

наступні: 

1. Реформування та подальша трансформація збройних сил повинна ґрунтуватись: 

а) на єдиному розумінні політиками і суспільством основних положень стратегії та 

політики національної безпеки; на професійних якостях та досвідченості відповідних 

керівників; на створенні та відповідному розвитку нормативно-правової бази;  

б) на перегляді та уточненні існуючих концептуальних і доктринальних документів, які 

визначають обрис та основи застосування Збройних Сил України на довгострокову 

перспективу, вироблення концепції та стратегії їх трансформації;  

в) на переоцінці вимог до військ (сил), оновленні та приведенні до стандартів НАТО 

всіх сфер діяльності Збройних Сил України, в тому числі, оборонного планування, 

моніторингу та оцінки практичного виконання спланованих заходів.[ 5 ]  

2. Реформування і подальша трансформація збройних сил не можлива без 

визначення та впровадження нової системи одержання професійних знань та 

практичних навичок як офіцерів, так і солдат, сержантів[ 4 ]. 

У цьому відношенні показовою є структура базової підготовки офіцерського складу 

збройних сил ряду країн.  
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Так, в Чехії після отримання базової освіти і служби в військах на ротному рівні (три-

пять років) офіцерський склад має можливість підвищити кваліфікацію чи пройти 

перепідготовку на відповідних курсах. Основні з них: 

- короткотермінові курси (один тиждень-пять місяців); 

- командирські акдемічні курси (від батальйонного рівня до рівня Генерального штабу 

– 10 місяців);  

- академічні курси Генерального штабу ( три – пять місяців); 

- курси вдосконалення в галузі політики безпеки та оборонного менеджменту (сім 

тижнів). 

Аналогічна схема підготовки офіцерів (на основі базової університетської освіти) 

запроваджена і в Угорщині. 

У Польщі сформовані обов’язкові наступні вимоги до освітнього рівня офіцерських 

кадрів: 

По-перше, для призначення на перші офіцерські посади необхідно закінчити 

навчальний заклад та отримати відповідну цивільну освіту (інженерну, базову). 

По- друге, передбачалось обов’язкове направлення:  

а) по закінченню терміну перебування у військовому званні “капітан” на командній 

посаді - на командне-штабне навчання в Академії національної оборони або на отримання 

магістерської освіти у Воєнно-технічній академії, Академії ВМС, а також до цивільних 

навчальних закладів;  

б) на курси командирів батальйонів офіцерів, які плануються до призначення на ці 

посади;  

в) на курси оперативно-стратегічного рівня або навчальні заклади післядипломної 

освіти як в країні, так і за кордоном, а також у цивільні навчальні заклади офіцерів, які 

плануються до призначення на посади керівників відділів із посадовою категорією 

“полковник”;  

г) на курси оборонної політики офіцерів, які плануються до призначення на 

генеральські посади. 

Принциповими є деякі особливості навчання рядових і сержантів:[ 2 ] 

По-перше, воно зводиться в основному до оволодіння військово-професійними 

навичками. Як правило, питання про співвідношення теорії і практики, знань і навичок у 

процесі навчання рядових і сержантів однозначно вирішується на користь практики. 

По-друге, зміст професійного навчання рядових і сержантів звичайно визначається 

кваліфікаційними характеристиками. У ряді країн запозичено досвід збройних силах США, 

де вони розроблені на трьох рівнях:  

1) групи родинних військово-облікових спеціальностей (ВОС);  

2) окремої ВОС;  

3) конкретного “рівня кваліфікації” даної ВОС.  

При цьому, в кожній військово-обліковій спеціальності методами «індустріальної 

педагогіки» (хронометраж і експертна оцінка) виділені «базові» навички, що складають дві 

основні групи:  

1) загальновійськові навички;  

2) навички за фахом.  

Усередині груп навички підрозділяються за “рівнями кваліфікації”. 

По-третє, створена добре продумана система стимулювання процесу навчання. Вона 

заснована на тісному погоджуванні службового росту і військово-професійної 

підготовленості.  

Так, в американських збройних силах за військовими званнями і, відповідно, за рівнем 

військово-професійної кваліфікації рядові і сержанти розподіляються в такий спосіб:  

рекрути (категорія Е1);  

рядові (Е2);  

рядові першого класу (ЕЗ);  
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капрали (Е4);  

сержанти (Е5);  

штаб-сержанти (Е6);  

сержанти першого класу (Е7);  

майстри-сержанти (Е8);  

сержанти-майори (Е9). 

По-четверте, особлива роль у підготовці рядових і сержантів приділяється 

педагогічному тестуванню. Воно здійснюється як на кожному занятті, так і наприкінці 

періоду навчання. За результатами поточного тестування плануються наступні заняття. 

По-п'яте, у процесі навчання рядових і сержантів велике значення надається 

використанню нової навчально-методичної літератури. Наприклад, у збройних силах США 

до такої літератури відносяться “Настанова солдата”, “Посадові книжки солдата”. “ 

Настанова солдата” включає опис базових навичок за конкретним “рівнем кваліфікації” даної 

ВОС (зміст навички; умови її застосування, нормативи; література). “Посадова книжка” 

являє собою залікову книжку з повним переліком “базових” навичок по ВОС. У ній 

проставляються оцінки про оволодіння кожною навичкою. Усе це сприяє чіткій організації 

процесу навчання на основі однакових вимог. 

3. Трансформація збройних сил передбачає створення системи формування і 

розвитку у військовослужбовців позитивної мотивації до військової служби. Це 

досягається, головним чином, умілим використанням матеріальних і моральних стимулів. 

Окрім достатнього грошового забезпечення, наданням різноманітних пільг та соціальних 

гарантій (безкоштовне медичне обслуговування, можливість одержати вищу освіту за 

рахунок міністерства оборони та ін.). Наприклад, оклади американських 

військовослужбовців залежать від звання і вислуги років. Однак збільшення до них 

погоджується з підвищенням професійної майстерності. Грошове забезпечення рядового - 

контрактника в Польщі в тричі вище ніж в наших збройних силах (1000 гривен при середній 

заробітній платі в Україні біля 2000 гр.) У Словаччині квартирна проблема (яка в умовах 

України не вирішується роками) для військовослужбовців всіх категорій (солдат-

контрактників, сержантів і офіцерів) вирішується простим способом - щомісячною виплатою 

установленої грошової суми. Військовослужбовець сам вирішує, чи орендувати, чи придбати 

квартиру, взявши необхідний кредит.  

4. Нові підходи до кадрової політики, визначені в розробленій у 2007р. Концепції 

кадрової політики у Збройних Силах України, потребують реалізації з урахуванням 

ефективного досвіду наших партнерів. В кожній країні – члені НАТО кадрова політика 

відповідає загальним рисам, серед яких заслуговують на увагу наступні: 

-відповідність військового звання за штатно-посадовою категорією до фактичного 

військового звання військовослужбовця; 

- неможливість проходження військової служби на одній посаді більш ніж визначено 

терміном перебуванням на посаді; 

- перспективний багаторічний прогноз військової служби військовослужбовця; 

- підготовка військовослужбовця для проходження служби за кордоном; 

- вирішальна залежність кар’єрного росту від рівня виконання задач, який визначений в 

атестації; 

- чітке виконання правил та принципів службового росту (неможливість кар’єрного 

росту за „телефонним правом”). 

Необхідна також суттєва зміна кадрової політики у ЗС України в напрямі 

підвищення ролі молодшого командного складу і створення умов для поступового 

збільшення частки військовослужбовців за контрактом. 

5. Досвід трансформаційних змін в збройних силах Франції цікавий, і може бути 

корисним для нас, підходом до вирішення проблем, які виникли перед ними в зв’язку з 

поверненням до військової структури НАТО. Там інформація щодо змін доводилась до самих 

нижчих ланок збройних сил. Міністерство оборони віддавало директиви, а всі військові 
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частини пропонували рішення і шляхи подолання проблем. Таким чином, інформація і діалог 

функціонували зверху вниз і в зворотньому напрямку для  відпрацювання оптимального 

варіанту рішення. 

Висновки. 

1. З’ясовуючи можливі шляхи використання досвіду наших партнерів ми зосередились 

в основному на тих його аспектах, які пов’язані безпосередньо з умовами підготовки і 

функціонування військовослужбовців в арміях країн НАТО і ЄС.  

2. Представникам наших збройних сил надається можливість вивчати досвід 

трансформаційних змін у військові сфері. Для цього існують необхідні умови співпраці і є 

зацікавленість наших партнерів. 

3. Значна частина проблем розвитку ЗС України породжена їх недостатнім 

фінансуванням. В зв’язку з цим реалізація позитивного досвіду країн НАТО в плануванні і 

організації бойової підготовки, в системі матеріального і технічного забезпечення в наших 

умовах має обмежені можливості. Обмежений рівень фінансування потреб оборони вимагає 

впровадження ефективних методів менеджменту ресурсами та підвищення рівня контролю за 

їх використанням. 
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СУБ’ЄКТНІ ТА ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ ПЕДАГОГА ВІЙСЬКОВО-

СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 
У статті дається аналіз суб’єктних і професійно важливих якостей педагога, які йому 

необхідні у творчій педагогічній діяльності в процесі викладання військово-спеціальних 

дисциплін. Особлива увага звертається на наявність і актуалізованість цих якостей, творче 

ставлення до організації та здійснення педагогічної діяльності.  

Ключові слова: педагог, педагогічні здібності, педагогічна діяльність, суб’єктні якості, 

професійно важливі якості.  

 

В статье дается анализ субъектных и профессионально важных качеств педагога, 

которые ему необходимые в творческой педагогической деятельности в процессе преподавания 

военно-специальных дисциплин. Особенное внимание обращается на наличие и 

актуализованисть этих качеств, творческое отношение к организации и осуществлению 

педагогической деятельности. 

Ключевые слова: педагог, педагогические способности, педагогическая деятельность, 

субъектные качества, профессионально важные качества. 

 

The article analyses subjective and professionally significant qualities of the pedagogues of military 

special subjects, required in the creative pedagogical activity during teaching military special subjects. It 

particularly focuses on availability and ability to actuate these qualities, creative attitude to the 

organization and implementation of pedagogical activity. 

Keywords: pedagogue, pedagogical capabilities, pedagogical activity, subjective qualities, 

professionally significant qualities 

 

Актуальність статті. Особистість і постать педагога завжди була, є і буде предметом 

зацікавленості як науковців, так і практиків, що пов’язано з тими функціями, які він виконує 

в системі освіти взагалі та в суспільстві зокрема. До нього завжди обґрунтовано висувають 

підвищені вимоги. Напевно, немає такої спеціальності та постаті в українському суспільстві, 

де таку прискіпливу увагу звертали б на повсякденну поведінку, особистісні та професійно 

важливі якості як на педагога. Як відомо, складовими професіоналізму в будь-якій професії є 

компетентність. Але в педагогічній діяльності цього за мало, оскільки ця професія належить 

до типу «людина» – «людина». У зв’язку з цим йому обов’язково необхідні певні особистісні 

та індивідуально-психічні, професійно важливі якості, які, з одного боку, свідчать про 

готовність і здатність педагога до педагогічної діяльності, а з іншого – є інструментом 

опосередкованого та безпосереднього впливу на учня (студента, курсанта, слухача), на його 

поведінку та вчинки. І цим інструментом є його душа, емпатія, рефлексія, комунікативність, 

здатність чути та розуміти іншого, тактовність, суб’єктність тощо. Такі вимоги до його 

якостей досить обґрунтовані, оскільки педагог був і буде основною постаттю, яка формує і 

розвиває майбутнє України на всіх рівнях освіти, у тому числі й системі МНС України. 

«Педагогічний досвід доводить, що при наявності мотивації до педагогічної діяльності, 

професійної підготовленості, психолого-педагогічної компетентності, розвинутих 

особистісних властивостей, педагогічних здібностей та інших професійно-важливих якостей 

кожний педагог спроможний реалізувати такий підхід (гуманістичний – авт.) у цій 

діяльності. Головне, він має створити учня центральною постаттю цього процесу, його 

активним, свідомим, повноправним і самостійним учасником, тобто суб’єктом» [15, с. 369].  

У зв’язку з цим обґрунтування особистісних і професійно важливих якостей педагога 

військово-спеціальних дисциплін вищих навчальних закладів МНС України є актуальною як 

в теоретичному, так і прикладному аспектах.  

Мета статті: обґрунтування особистісних і професійно важливих якостей педагога 
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військово-спеціальних дисциплін вищих навчальних закладів МНС України. 

Аналіз результатів останніх досліджень. Проблема підготовки педагогів для системи 

військової освіти досліджується російськими і вітчизняними науковцями. Зокрема, слід 

підкреслити суттєвий вклад у розв’язання цієї проблеми російських дослідників 

О.В. Барабанщикова, С.С. Муцинова, а також вітчизняних – І.А. Зязюна, В.В. Ягупова. 

Окремі проблемні питання педагогічної діяльності військових педагогів були предметом 

наукового пошуку О.К. Бикова, І.Ф. Видріна, В.О. Водолазського, Ю.С. Красильника, 

О.В. Паврозіна, В.А. Солоніцина, С.В. Тентілова, І.О. Хорєва та ін.  

Виклад основного дослідницького матеріалу. Педагогічна майстерність педагога та 

його велич також містяться в його особистісних і професійно важливих якостях, а інколи і 

індивідуально-психологічних якостях, які породжують цю діяльність, надихають до неї, 

приносять педагогу насолоду від змісту цієї діяльності та отриманих результатів, 

забезпечують її успішність і ефективність, а також урешті-решт забезпечують його 

самоактуалізацію та самореалізацію як педагога, як фахівця, як особи, як громадянина. Це 

пов’язано із тим, що педагогічна діяльність – це одна із найвідповідальніших сфер людської 

діяльності та професій. Недаремно, Я.А. Коменський порівнював учителя із садівником, який 

любовно вирощує рослини у саду, з архітектором, який дбайливо забудовує всі куточки 

людської істоти, з скульптором, який ретельно обтісує та шліфує уми та душі людей, та з 

полководцем, який енергійно веде наступ проти варварства і нечеми [7]. У зв’язку з цим до 

неї можна допустити тільки тих осіб, які мають талант та інші якості, що сприяють її 

успішності. 

Дуже влучно про якості вчителя в навчальному процесі писав П.Ф. Каптєрев, на думку 

якого, особистість учителя в навчанні займає перше місце, а ті чи інші його якості будуть 

підвищувати або понижувати виховний вплив на навчання. Він виокремив у педагога 

“спеціальні учительські вміння”, які складаються з “наукової підготовленості вчителя” та 

“особистісного вчительського таланту”:  

– “перша властивість об’єктивного характеру і полягає у ступені знання предмету, що 

викладається, у ступені наукової підготовленості з даної спеціальності, у широкій освіті; 

згодом – у знайомстві з методологією предмету, загальними дидактичними принципами і, 

нарешті, у знанні властивостей дитячої натури, з якою вчитель має справу;  

– друга властивість – суб’єктивного характеру і полягає у викладацькому мистецтві, в 

особистісному педагогічному таланті та творчості” [5, с. 595]. 

Він також наполягав на необхідності мати вчителю “морально-вольові якості” – 

безпристрасності (об’єктивності), сумлінності, стійкості (особливо до слабких учнів), 

витримки, справедливості, справжньої любові до дітей. При цьому, на його думку, слід 

відрізняти любов до дітей від любові до вчительської професії: “...можна дуже любити дітей, 

глибоко симпатизувати юнакам і водночас не мати схильності до вчительської діяльності; 

можна, навпаки, нічого власне не мати проти вчительської діяльності, визнавати її краще за 

інших, але не мати ні жодної схильності ні до дітей, ні до юнаків” [5, с. 595].  

На думку І.П. Підласого, до особистісних якостей педагога, які становлять професійно 

значущі передумови сприятливих обставин у навчально-виховному процесі, належать 

“...людяність, доброта, терпеливість, порядність, чесність, відповідальність, справедливість, 

обов’язковість, об’єктивність, щедрість, доброта до людей, висока моральність, оптимізм, 

емоційна врівноваженість, потреба у спілкуванні, інтерес до життя вихованців, 

доброзичливість, самокритичність, дружелюбність, скромність, достойність, патріотизм, 

релігійність, принциповість, чуйність, емоційна культура і багато інших.  

...Важливими професійними якостями педагога ми повинні визнати працелюбність, 

працездатність, дисциплінованість, відповідальність, уміння поставити мету, вибрати шляхи 

її досягнення, організованість, наполегливість, систематичне й планомірне підвищення свого 

професійного рівня, намагання постійно підвищувати якість власної праці тощо” [13, с. 242-

243]. 

Професійно важливими якостями європейських учителів вважається високий рівень 
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самоконтролю, емоційна врівноваженість, комунікабельність, готовність до співробітництва, 

впевненість у собі, а також низькі показники депресії, неправдивості, психопатії, іпохондрії 

[18, с. 5].  

В останні роки проблема суб’єктних якостей педагога є предметом спеціального 

дослідження у науковій школі Н.В. Кузьміної, а також відображена в наукових здобутках 

А.К. Маркової, Л.М. Мітіної, В.І. Свистун і В.В. Ягупова [9-12; 15-17] та ін.  

Структура суб’єктних характеристик особистості педагога містить, на думку 

А.К. Маркової, такі блоки: об’єктивний (професіоналізм педагога, професійні знання, 

навички та вміння, психологічні та педагогічні знання) і суб’єктивний (особистісні якості, які 

містять в себе професійні та психологічні позиції, настанови, “Я” позицію, мотивацію) [11].  

Підхід А.К. Маркової має одну суттєву особливість у порівнянні з підходом 

Н.В. Кузьміної. Вона усі характеристики професійної компетентності поділяє з трьома 

сторонами суб’єктності педагога, а у Кузьміної компетентність є окремим складовим 

суб’єктності педагога.  

Отже, особливі вимоги до педагога витікають із специфіки його професійної діяльності, 

яка належить до соціономічних професій. На думку Є.О. Климова, такий тип професії 

вимагає від особистості таких рис, якостей і потреб, як стійке хороше самопочуття у процесі 

роботи з людьми; наявність потреб у спілкуванні; спроможність поставити себе на місце 

іншої людини; здатність швидко розуміти наміри, помисли та настрої інших людей; 

здатність швидко орієнтуватися у міжлюдських взаєминах; здатність добре пам’ятати, 

особистісні якості багатьох різних людей та ін.  

Ці прояви педагога містять в собі суб’єктні якості, які більш чітко виражаються, на 

думку Є.О. Климова, в таких професійних властивостях типу професій “людина” – 

“людина”, як в умінні керувати, вчити, виховувати, здійснювати корисні дії щодо 

обслуговування різних потреб людей; в умінні слухати та вислуховувати; у широкому 

кругозорі; у мовній культурі; в орієнтованості на розуміння душевних проявів інших, в 

умінні спостерігати та відмічати емоційно-почуттєві та інші особистісні вияви людини, її 

поведінку; в умінні та спроможності подумки уявляти, моделювати власне внутрішній світ 

іншої людини, а не приписувати їй свій, власний або інший, який знайомий з досвіду; у 

проектувальному підході до людини, який ґрунтується на впевненості, що вона завжди може 

стати краще; у здатності до співпереживання; у спостережливості; у здатності до рішення 

нестандартних ситуацій; у високій ступені саморегуляції [6, c. 176-181].  

На думку В.В. Ягупова, провідними якостями для педагога є такі: педагогічні здібності; 

комунікативність і педагогічно спрямоване спілкування;педагогічна спрямованість та її 

гуманістичний характер; педагогічна творчість [17, с. 300]. 

Суттєвий інтерес являють обмеження, які висуваються до соціономічних професій: 

“Протипоказаннями до вибору професій даного типу є дефекти мови, невиразна мова, 

поринання в себе, явні фізичні недоліки..., як це не сумно, некмітливість, надмірна 

повільність, байдужість до людей, відсутність ознак безкорисливого інтересу до людини – 

інтересу “просто так” [6, с. 181]. 

А професія педагога військово-спеціальних дисциплін серед соціономічних професій 

займає особливе місце, бо він має справу з молодими людьми, які знаходяться на шляху 

набуття фаху та професії, займається їх цілеспрямованою професійною та фаховою 

підготовкою до професійної діяльності в системі МНС України, формує основні види 

готовності до діяльності в екстремальних умовах. У зв’язку з цим до нього обов’язково 

висуваються такі додаткові вимоги як наявність високорозвиненої професійної культури, 

фахової та психолого-педагогічної компетентності, сформованість фахової та педагогічної 

майстерності, суб’єктність в сфері професійного буття, майстерне володіння різноманітними 

прийомами та способами, методиками та технологіями, які характерні для типу професій 

“людина” – “знак”.  

Наприклад, виокремлюють такі чотири групи знакових систем, які також активно 

використовуються педагогом військово-спеціальних дисциплін у педагогічній діяльності: 
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рухові дії (пересування, розташування, повороти та ін.); пізнавальні дії (ефективне 

функціонування усіх його психічних пізнавальних процесів); різноманітні прийоми, способи 

та навички міжособистісного спілкування (це – діагностичні дії; дія-вимога; дія, яка 

спрямована на інформаційне управління партнером); узгоджувальні дії (організація 

діяльності усієї навчальної групи, спільної діяльності педагога та курсантів, взаємонавчання 

між курсантами тощо).  

Отже, педагог військово-спеціальних дисциплін обов’язково повинен мати розвинуті 

суб’єктні та професійно важливі якості, які безпосередньо сприяють його успішності в 

педагогічній діяльності. Безумовно, їх наявність ще не забезпечує цю ефективність чи 

успішність, оскільки вона залежить від конкретних об’єктивних і суб’єктивних обставин, 

певної педагогічної ситуації тощо, у тому числі й від причин вибору конкретним педагогом 

педагогічної професії. 

Першою суттєвою передумовою є наявність і розвиненість у нього педагогічних 

здібностей: це – “сукупність психічних рис особистості, необхідних для успішного 

оволодіння педагогічною діяльністю, її ефективного здійснення, ...є передумовою для вибору 

особистістю педагогічної професії” [2, с. 253-254].  

Це, насамперед, чуттєвість і чутливість до вихованця й гуманне ставлення до нього як 

до неповторної та оригінальної особистості, яка має право як на здобуття фаху, а також і на 

помилки. В.А. Крутецький узагальнив структуру педагогічних здібностей і дав 

характеристику таким їх видам. 

1. Дидактичні здібності: “…включають здатність не просто дохідливо подавати 

знання, популярно та ясно їх викладати, але і спроможність організовувати самостійну 

роботу учнів, самостійне отримання знань, розумно й чітко “диригувати” пізнавальною 

активністю учнів, спрямовувати її в необхідний бік” [8, с. 294]. 

2. Академічні здібності: “Здібний учитель знає предмет не тільки в обсязі навчального 

курсу, а значно ширше й глибше, постійно слідкує за відкриттями у своїй науці, абсолютно 

вільно володіє матеріалом, проявляє до нього великий інтерес, веде хоча б найскромнішу 

дослідницьку роботу” [8, с. 295].  

3. Перцептивні здібності – це здатність педагога правильно розуміти та адекватно 

сприйняти внутрішній світ курсанта, його емоційно-почуттєвий і вольовий стани, мотиви та 

мотивації поведінки та навчальної діяльності.  

4. Мовні здібності: “Мова вчителя на уроці завжди звернена на учнів. Чи подає учитель 

новий матеріал, чи коментує відповідь учня, чи висловлює підтримку або осуд, мова його 

завжди відрізняється внутрішньою силою, переконаністю, зацікавленістю у тому, що він 

говорить. Висловлювання думок ясне, просте, зрозуміле для учнів” [8, с. 296].  

5. Організаторські здібності – виявляються спроможності педагога організовувати 

курсантський колектив взагалі та конкретного різновиду навчальної діяльності курсанта, 

зокрема, згуртувати цей колектив на основі професійних і фахових цінностей і усвідомлення 

смислу навчальної діяльності кожного курсанта; здатності правильно організувати педагогом 

як власну роботу, так і колективну та індивідуальну навчальну діяльність курсантів.  

6. Авторитарні здібності: “Здатність безпосереднього емоційно-вольового впливу на 

учнів та вміння на цій основі набути у них авторитету... Авторитарні здібності залежать від 

цілого комплексу особистісних якостей учителя, зокрема від його вольових якостей…, а 

також від почуття відповідальності за навчання і виховання школярів, від переконаності 

вчителя у тому, що він правий, від уміння передавати цю переконаність своїм вихованцям” 

[8, с. 297].  

7. Комунікативні здібності – здатність до педагогічно доцільного спілкування з 

курсантами, вміння знайти педагогічно оптимальний підхід до них, встановити з ними 

доцільні з педагогічної точки зору взаємини, наявність і розвиненість педагогічного такту.  

8. Педагогічна уява: “...спеціальна здібність, що виражається у передбаченні 

результатів своїх дій, у виховному проектуванні особистості учня..., в умінні прогнозувати 

розвиток тих чи інших якостей вихованця. Ця здібність пов’язана з педагогічним 
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оптимізмом, вірою у великі можливості виховання, вірою в людину” [8, с. 297].  

9. Здатність розподіляти увагу водночас між кількома видами діяльності: “Здібний, 

досвідчений учитель уважно слідкує за змістом і формою викладу матеріалу, за розвитком 

своєї думки (або думки учня), водночас тримає у полі зору всіх учнів, уважно реагуючи на 

ознаки стомленості, неуважності, нерозуміння, відмічає всі випадки порушення дисципліни і, 

нарешті, слідкує за своєю власною поведінкою (позою, мімікою і пантомімікою, ходою)” [8, 

с.299].  

І.П. Підласий наступним чином обґрунтовує необхідність педагогічних здібностей: 

“Насамперед, слід мати на увазі, що практична педагогічна діяльність лише наполовину 

побудована на раціональній технології. Інша частина її – це мистецтво. Тому перша вимога 

до професійного педагога – наявність педагогічних здібностей... Педагогічні здібності – 

якості особистості, які інтегровано виражається у схильності до роботи з дітьми, любові до 

дітей, отриманні задоволення від спілкування з ними” [13, с. 240]. 

Виходячи з основних видів діяльності педагога спеціальних дисциплін і його функцій 

можна відокремити такі педагогічні здібності: виховні, розвивальні, дидактичні, 

управлінські, перцептивні, комунікативні, дослідницькі та науково-пізнавальні. Безперечно, 

серед них найголовнішими є виховні, розвивальні, дидактичні, перцептивні, комунікативні 

та управлінські, а інші – допоміжними. Окремі педагогічні здібності перетворилися у 

провідні педагогічні властивості педагога, без яких неможлива педагогічна діяльність. До 

таких властивостей належать, наприклад, комунікативність і педагогічно спрямоване 

спілкування. 

Комунікативність – це одна із головних якостей педагога, яка складає основу його 

педагогічно доцільного спілкування, є підвалиною індивідуальності і проявом педагогічної 

та фахової майстерності, а також одним із основних засобів впливу на курсанта та 

курсантський колектив. У дослідженнях Л.В. Барановської, І.А. Зязюна, Г.М. Сагач 

звертається увага на те, що майстерність слова є “обов’язковим компонентом у діяльності 

педагога, хоча їй досі відводиться другорядне місце у комплексі професійно-педагогічних 

умінь” [3, с. 159].  

Зовнішній прояв комунікативності відбувається в процесі педагогічного спілкування. 

На думку Ш.О. Амонашвілі, “спілкування є основою, і сутністю, і інтегральними методом 

виховання” [1, с. 62]. Воно виконує такі функції: когнітивну; комунікативну; виховну; 

організаційно-управлінську; рефлексивну. Характер спілкування педагога з курсантами 

визначає основні стилі його педагогічної діяльності (авторитарний, демократичний і 

ліберальний).  

Стиль спілкування педагога знаходить свій прояв в педагогічному такті, сутність 

якого полягає «в педагогічно доцільному ставленні та впливі педагога на вихованців, в 

дотриманні почуття міри у спілкуванні з ними, в умінні налагоджувати продуктивний стиль 

спілкування у педагогічному процесі та у пошані до особистості вихованця» [16, с. 183]. Ще 

Я.А. Коменський сформулював основні вимоги до якостей учителя, які не застаріли до нині: 

він вважав, що головне призначення учителя полягає у тому, щоб своєю високою 

моральністю, любов’ю до людей, знаннями, працелюбністю та іншими якостями стати 

взірцем для наслідування з боку учнів і особистим прикладом виховувати у них людяність. 

Він вимагав, щоб вчитель уважно ставився до учнів, був привітливим і ласкавим, не 

відштовхував від себе дітей своїм суворим зверненням, а залучав їх батьківським 

ставленням, манерами та словами [7].  

Наступна важлива якість педагога – це його педагогічна творчість, без якої немає 

індивідуальності педагога. У педагогічній літературі сформульовано такі підходи до її 

розуміння: 1) як мистецтво; 2) як раціоналізаторство та винахідництво; 3) як науково-

розвивальна діяльність; 4) як заплановані зміни, як процес створення і опанування інновацій; 

5) як творча праця; 6) як саморозвиток.  

Отже, дійсно особистість педагога і педагогічна діяльність не можуть існувати без 

творчого початку. Недаремно науковці порівнюють професію вчителя з професію актора. 
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Наприклад, І.А. Зязюн урок визначає як “театр одного актора” [4, с. 44], безпосередньо 

підкреслюючи творчий характер педагогічної діяльності. На думку польського педагога 

Стефана Шумана, “Покликання  педагога є подобним до покликання артиста, оскільки у 

вихованні конкретна особистість педагога має вплив на особистість, яка формується, своєю 

індивідуальністю, певним стилем”. 

А вона має бути тільки такою, бо педагогу постійно приходиться вирішувати та 

розв’язувати на заняттях найрізноманітніші нестандартні навчальні, виховні, міжособистісні 

та інші проблеми як з усіма учнями, так і з окремими. Відповідно, вона нагадує справжню 

творчу наукову діяльність: отримання інформації та швидке її адекватне оцінювання; 

проектування та моделювання подальшої як своєї поведінки, так і усієї навчальної групи; 

організація активної міжособистісної взаємодії; обґрунтування отриманих результатів; 

визначення нових проблем і завдань тощо.  

Отже, як немає двох однакових педагогів, так і немає двох однакових методик. Велику 

увагу на формування педагогічної творчості учителя звертає С.О. Сисоєва, у наукових 

роботах якої викладені теоретико-методологічні і методичні основи творчої діяльності 

учителя, розроблена психолого-педагогічна структура творчої навчальної діяльності: 

“…педагогічна творчість є цілісним процесом професійної реалізації та самореалізації 

педагога в освітньому процесі. Центральною ланкою педагогічної творчості є особистісно-

орієнтована розвивальна взаємодія суб’єктів навчально-виховного процесу…” [14, с. 358-

358].  

Сумовито-одноманітна педагогічна діяльність педагога знищує його самого як 

особистість і педагога, губить мотивацію діяльності та самовдосконалення у вихованців, 

формує таких же сірих особистостей, яким він є сам.  

Можна виділити такі форми педагогічної творчості педагога військово-спеціальних 

дисциплін:  

1. Відтворення готових рекомендацій: він використовує результати зворотного зв’язку з 

навчальною аудиторією, корегує свої дії на основі отриманої інформації; проте переважно 

діє за шаблоном, впроваджує у практику своєї педагогічної діяльності окремі творчі 

елементи.  

2. Оптимізація як змісту, так і методики проведення кожного заняття на основі як 

власного досвіду, так і досвіду інших педагогів.  

3. Ефективне використання творчих можливостей міжособистісної взаємодії з 

курсантами; оптимальне внесення необхідних коректив у зміст і методику заняття в 

залежності від ситуації, яка склалася на ньому.  

4. Окреме проектування методики заняття для кожної навчальної групи.  

5. Обґрунтування авторської методики викладання свої навчальної дисципліни та її 

активне впровадження у практику власної педагогічної діяльності.  

6. Активна популяризація свого педагогічного досвіду.  

Творчість педагогічної діяльності безпосередньо пов’язана з психолого-педагогічним 

мисленням педагога, яке «передбачає нестандартний, пошуковий та інноваційний підхід до 

організації та проведення процесу навчання й постійне його вдосконалення, всебічний аналіз 

навчально-виховних заходів з точки зору сучасних досягнень психологічної, педагогічної та 

інших наукових досягнень, безперервне збагачення свого психолого-педагогічного досвіду й 

уміння бачити, знайти щось нове, оригінальне у кожному педагогічному явищі, на перший 

погляд, в повсякденному. Сучасне психолого-педагогічне мислення також передбачає 

відмову педагога від уторованих і стандартних шляхів здійснення навчально-виховних 

заходів і сміливого створення власних ефективних методик, які найбільш повно 

відповідають його індивідуально-психічним особливостям та випливають із сучасних 

педагогічних концепцій» [15, с. 186].  

Усі провідні якості педагога будуть актуалізовані та реалізовані в педагогічній 

діяльності за наявності педагогічної спрямованості, яка надає усій діяльності педагогічного 

спрямування, а усім діям педагога – педагогічно доцільний характер. Зміст цієї 
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спрямованості складають переконання, цінності, настанови, мотиви, мотивація педагогічної 

діяльності.  

Отже, педагогічна діяльність кожного педагога унікальна та неповторна, що також 

безпосередньо залежить від його суб’єктних і професійно важливих якостей, їх розвиненості 

та актуалізації. Завдання кожного педагога – це усвідомити їх наявність, з’ясувати їх 

розвиненість та максимально актуалізувати у своїй творчій педагогічній діяльності.  

Перспективними напрямами дослідження є розкриття специфіки прояву провідних 

професійно важливих якостей і характеристик педагога військово-спеціальних дисциплін.  
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СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ОБ’ЄКТИ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ДИДАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ МВС 

УКРАЇНИ  

 
У статті розглядаються питання щодо особливостей структури педагогічної системи у 

міліцейському навчальному закладі. Автор доводить, що головна відмінність педагогічної 

системи такого типу полягає в тому, що активізація її мобільності з метою вдосконалення, 

модернізації навчально-виховного процесу, його інтенсифікації, корекції дидактичних завдань 

можлива і найбільш ефективна на рівні її внутрішньої системної організації.  

Ключові слова: педагогічна система, дидактичні завдання. 
 

В статье рассматриваются вопросы относительно особенностей структуры 

педагогической системы в милицейском учебном заведении. Автор доказывает, что главное 

отличие педагогической системы такого типа заключается в том, что активизация ее 

мобильности с целью совершенствования, модернизации, учебно-воспитательного процесса, его 

интенсификации, коррекции дидактичных заданий, возможная и наиболее эффективная на 

уровне ее внутренней системной организации. 

Ключевые слова: педагогическая система, дидактические задания. 

 

In the article the questions are considered in relation to the features of structure of the pedagogical 

system in higher police educational school. An author proves that main difference of the pedagogical 

system of such consists a type in that activation of its mobility with the purpose of perfection, 

modernization of an educational process, his intensification, correction of didactics tasks is possible and 

most effective at the level of it internal system organization. 

Keywords: pedagogical system, didactic tasks. 

 

Системи, в яких представлені основні аспекти життєдіяльності людського суспільства 

сходні по своїй суті, що обумовлено цінностями, покладеними в їх основу. Але при цьому, 

що закономірно, є й відмінності. Головна з них полягає в тому, що кожна з них розвивається 

в своєму темпі і ритмі, обумовленому її цілями і завданнями.  

Суть проблеми полягає в тому, що нерідко, як доводить практика роботи, 

функціонування всієї системи і її структурних компонентів в цілому збалансовано по рівнях 

організації, а між рівнями спостерігається дисонанс, що ускладнює процес реалізації 

дидактичних завдань навчального процесу.  

Означена проблема має зв'язок з важливими завданнями науково-теоретичного і 

практичного характеру, обумовленими приєднанням України до Болонського процесу і, як 

наслідок, необхідністю пошуку нової моделі організації навчального процесу в навчальному 

закладі МВС України на засадах кредитно-модульної системи. 

Спираючись на результати аналізу останніх досліджень і публікацій в контексті 

визначеної проблеми можна стверджувати, що педагогічна система, як і будь яка система 

взагалі має певні рівні своєї організації [8, 9], зокрема такі: 

- перший: педагогічна система - держава; 

- другий: педагогічна система – громадянське суспільство; 

- третій: внутрішня системна організація. 

Кожне дидактичне завдання педагогічної системи у процесі свого вирішення проходить 

всі три рівні організації, і на кожному з них вирішується свій специфічний аспект цього 

завдання. Тобто, є очевидною наявність логічно обумовленого взаємозв’язку, що не потребує 

особливого доведення. Але, кожен з цих рівнів має свій режим і динаміку функціонування 

педагогічної системи. Найбільш мобільним представляється третій рівень організації.  
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Основними компонентами першого рівня є, в першу чергу, державні стандарти вищої 

освіти, освітньо-професійні програми, освітньо-кваліфікаційні характеристики, навчальні 

плани, програми, що є обов’язковим нормативним атрибутом функціонування педагогічної 

системи на цьому рівні управління [4, 7]. Зазначені компоненти працюють і взаємодіють у 

процесі управління педагогічною системою, її регулювання, забезпечення і контролю. У 

цьому випадку педагогічна система виступає в ролі субсистеми по відношенню до держави і 

тому є очевидним, що мета, завдання, характер і напрями її діяльності ініційовані ззовні і 

знаходяться під контролем системи більш високого порядку. 

Другий рівень організації педагогічної системи побудовано на засадах партнерства і 

співробітництва з громадянським суспільством на взаємовигідних умовах. До основних форм 

організації взаємодії можна віднести спільні заходи виховного характеру, спрямовані на 

формування у навчального контингенту необхідних суспільству якостей, наприклад, 

толерантного ставлення працівників правоохоронних органів до населення. Крім того, 

поширеною формою організації взаємодій є шефська робота, яка спрямована, головним 

чином, на підтримку та забезпечення процесів життєдіяльності системи у необхідних і 

вигідних для обох учасників напрямах. Наприклад, правова освіта населення, яка 

проводиться суб’єктами та об’єктами педагогічної системи на громадських засадах. Для 

громадянського суспільства це корисно, оскільки сприяє підвищенню правової культури 

населення, для навчального закладу тим, що майбутні правознавці проходять додаткову 

практику, результатом якої є зростання професійного рівня. Значну роль у формування 

професійного світогляду майбутніх фахівців відіграють різного роду ветеранські організації, 

особливо це актуально для майбутніх офіцерів. Є і багато інших форм взаємовигідного 

партнерства двох систем: громадянського суспільства і навчального закладу [1, 6]. 

Третій рівень, – внутрішньосистемна організація, - побудований і функціонує за 

рахунок власних ресурсів. Але особливістю його є те, що саме на цьому рівні відбуваються 

найбільш оперативні і мобільні процеси, пов’язані з реалізацією практичних претензій 

першого і взаємообумовлених проектів другого рівня організації [2]. 

До основних структурних компонентів педагогічної системи можна віднести такі: 

- стандарти освіти; 

- цілі професійної освіти; 

- завдання; 

- зміст освіти; 

- організаційна структура; 

- об’єкти; 

- суб’єкти; 

- предмет навчання; 

- об’єкт навчання; 

- інтелектуальний потенціал навчального контингенту; 

- науково-педагогічний потенціал; 

- результати функціонування системи; 

Кожен із зазначених компонентів функціонує на всіх трьох рівнях організації 

педагогічної системи, але при цьому вони одночасно тяжіють кожний до свого рівня. 

Мається на увазі, що для кожного компонента є свій рівень, на якому він реалізується 

найбільш повно. Таким чином, всі компоненти можуть бути розподілені на три групи, в 

залежності від того, на якому з них вони найбільш повно реалізуються. При цьому, слід мати 

на увазі, що практично всі компоненти працюють в маргінальному режимі – як на всіх 

рівнях, так і на міжрівневих позиціях. Справа лише в тому, на якому рівні і на якому 

компоненті можна поставити необхідний акцент. Так, наприклад, рівень реалізації 

державних стандартів не викликає сумнівів – перший і самий вищий, але він задіяний у 

процесах на всіх рівнях, де він, зберігаючи стратегічну мету, сприяє реалізації супутніх 

цілей. Так само й інший компонент, наприклад, науково-педагогічний потенціал системи [10, 

13]. Зрозуміло, що це є предметом турботи навчального закладу, але і він задіяний на інших 
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рівнях організації системи. Зокрема, на першому, оскільки педагог готується за існуючими 

державними стандартами, які мають розвиватися з випередженням загального культурного 

розвитку всього суспільства. У противному випадку суспільство буде працювати завжди з 

відставанням, на минулі завдання і цілі.  

Іншим форматом поділу компонентів на групи є їхня потенційна спроможність 

якнайповніше сприяти реалізації дидактичних завдань, у даному випадку – дидактичних 

завдань підготовки спеціалістів у вищому військовому навчальному закладі [14]. 

Дослідження, проведені у цьому напрямі та практичний досвід організації життєдіяльності 

педагогічної системи дозволяють зробити висновок, що такими компонентами є: 

- науково-педагогічний потенціал; 

- інтелектуальний потенціал навчального контингенту; 

- організаційна структура; 

- зміст освіти; 

- цілі; 

- завдання. 

Мова йде про те, як на рівні навчального закладу, без змін основних параметрів 

першого рівня організації педагогічної системи за допомогою певної групи структурних 

компонентів можна ефективно вирішувати дидактичні завдання. Пояснюються це тим, що 

зміни в суспільстві відбуваються значно динамічніше, ніж на першому рівні і доводиться 

вирішувати дидактичні завдання, які ще не мають необхідної нормативної підтримки. 

Прикладом може слугувати перехід до кредитно-модульної системи організації навчального 

процесу у вищому навчальному закладі [3, 5, 11, 12]. І подібних завдань може бути ще в 

перспективі чимало. Для цього й треба розумітися на цій проблемі, знати свої ресурси, їх 

можливості.  

На сьогодні невирішеною частиною загальної проблеми представляється 

недостатньо розроблений механізм трансформації результатів функціонування педагогічної 

системи з третього рівня на другий і перший. Це важливо через те, що й досі відсутні 

загальні дидактичні засади адаптації системи навчання у вищій міліцейській школі до 

європейських стандартів, що набуло гостроти й актуальності після підписання Україною 

Болонської декларації.  

Основними цілями цієї статті є: визначення рівнів функціонування педагогічної 

системи; визначення основних структурних компонентів системи на кожному рівні її 

організації; виявлення групи структурних компонентів та обґрунтування їх потенційної 

спроможності найбільш повно реалізувати дидактичні завдання, обумовлені переходом до 

кредитно-модульної системи організації навчально-виховного процесу.  

Найбільш актуальним для вищої міліцейської освіти на сьогодні представляється 

дидактичне завдання у контексті співіснування та співвідношення двох систем організації 

навчального процесу: класичної традиційної і кредитно-модульної. Суть дидактичного 

завдання у цьому контексті полягає в тому, щоб створити таку навчальну модель, 

орієнтовану на світові та європейські параметри, яка б не тільки зберегла кращі риси 

традиційної системи, а й дозволила б розвивати їх далі вже в умовах кредитно-модульної 

системи. Водночас потрібно враховувати те, що нова система за своїми основними 

параметрами буде вступати в конфлікт з традиційною: остання  побудована з урахуванням 

особливостей статутно організованої життєдіяльності навчального контингенту, а кредитно-

модульна технологія потребує більшої свободи і демократичності. 

Організаційна структура педагогічної системи, точніше - педагогічного процесу, є 

основним компонентом у вирішенні цього дидактичного завдання. Цей компонент 

складається з двох частин: базової і варіативної. Базова частина представляє собою 

регламентовану статутом діяльність, яка є обов’язковою і не може змінюватися у довільному 

режимі. Зміст, характер і спрямованість варіативної частини базується на засадах 

внутрішньої організації навчального закладу. Саме в цій частині структурного компоненту і 
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закладена можливість створення оптимальної моделі реалізації позитивного потенціалу 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу.  

У Національній академії внутрішніх справ на основі керівних документів МОН та МВС 

України щодо запровадження кредитно-модульної технології навчання було розроблено 

відповідне «Положення про організацію навчального процесу», яке значною мірою 

полегшило процес переходу на нові організаційні засади навчання курсантів.  

У Навчально-науковому інституті підготовки кадрів громадської безпеки та 

психологічної служби НАВС у результаті впровадження зазначеного положення довелося 

вийти на оригінальну модель організації навчального процесу з основними параметрами 

кредитно-модульної системи. Визначилися основні організаційні та методичні позиції, за 

якими відбулися зміни в організації навчальної діяльності курсантів навчального закладу 

МВС України, що відповідно позначилося на цілях та завданнях навчання. Не радикально, 

але в деяких моментах суттєво. В першу чергу там, де було внесено корективи до технології 

відпрацювання навчального матеріалу за новою схемою, системи контролю, форм і методів 

організації самостійної роботи курсантів та індивідуальної роботи з викладачами.  

Цілеспрямовано проводилася робота з такими структурними компонентами як науково-

педагогічний потенціал та інтелектуальний потенціал навчального контингенту. 

Особливістю цього процесу було те, що стратегічна лінія у модернізації системи була і 

залишається орієнтованою не на спрощення базових алгоритмів навчання, а на підвищення 

результативності і якості освіти при збереженні основних параметрів кредитно-модульної 

системи. З науково-педагогічним персоналом запроваджено постійно діючий науково-

методичний семінар, проведення відкритих занять на засадах кредитно-модульної системи в 

рамках роботи школи педагогічної майстерності, керівниками якої є досвідчені педагоги - 

доктор педагогічних наук, професор Гупан Н.М., кандидат педагогічних наук, доцент 

Сотниченко В.М. Вченою радою інституту за підтримки ректорату академії була 

запроваджена спеціальна система підготовки викладачів до практичної навчальної діяльності 

в умовах модульної технології навчання. Навчально-методичним центром академії, який 

очолює кандидат філософських наук Андреєв О.О., запроваджено нову технологію 

розрахунку навчального навантаження викладачів з огляду на збільшення часу 

індивідуальної роботи викладача з курсантами. 

Відносно покращення інтелектуального потенціалу навчального контингенту, то і цей 

компонент має позитивну перспективу реалізації. Робота проводиться в двох аспектах. 

Перший – це робота в аудиторіях та індивідуально з використанням діяльнісного підходу у 

навчанні, що дозволяє найбільш повно розкритися розумовим здібностям курсантів. 

Найбільш ефективним виявився метод проекту. Інший аспект – це підвищення вимог до 

абітурієнтів під час їх відбору, підготовки та прийому до навчального закладу. Робота з 

майбутніми курсантами починається за рік-два до вступу. Протягом цього часу формується 

образ майбутньої діяльності, відбувається адаптація абітурієнтів до умов, вимог і специфіки 

навчання в навчальному закладі МВС України.  

Висновок. Педагогічна система розвивається одночасно разом з іншими соціальними 

системами. В процесі цього спільного розвитку, через різні темпи і динаміку змін основних 

параметрів систем, виникають потреби вносити корективи в розвиток і функціонування 

педагогічної системи. Так приєднання України до Болонського процесу поставило вищу 

міліцейську школу перед необхідністю створення нової моделі організації навчального 

процесу. Результати науково-теоретичних дослідів і практика дають підстави говорити про 

те, що оперативне вирішення цього дидактичного завдання представляється можливим на 

третьому рівні організації педагогічної системи за рахунок таких структурних компонентів, 

як науково-педагогічний потенціал, інтелектуальний потенціал навчального контингенту, 

зміст навчання, цілі і завдання, але передусім за допомогою організаційної структури самої 

педагогічної системи, яка значною мірою регулюється внутрішніми ресурсами управління і 

забезпечення.  
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Перспективним в плані наукового розвитку, є й залишається робота над розробкою і 

створенням моделі організації навчального процесу у вищому  міліцейському навчальному 

закладі за кредитно-модульною системою. Особливість цього завдання полягає в тому, що 

результативність і ефективність його вирішення прямо залежить від того, як буде злагоджено 

функціонування педагогічної системи одночасно на всіх її трьох рівнях. Враховуючи 

ієрархічність рівневої організації системи можна припустити, що результати роботи 

структурних компонентів внутрішньосистемної організації (третій рівень) будуть покладені в 

основу функціонування всієї системи. Отже кінцевий результат на першому рівні організації 

педагогічної системи залежатиме від вихідного результату на третьому рівні.  
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УДК 37.046.16                                                      к.пед.н., доц. Марченко Г.В. (ГДПІІМ) 

РОЗВИТОК ЛІНГВІСТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ДО ХVІІІ СТОЛІТТЯ 

У світлі світових інтеграційних процесів, що мають місце у житті людства на сучасному 

етапі, знання іноземних мов набуває надзвичайно важливого значення як засіб кроскультурного 

спілкування, взаєморозуміння і взаємодії. Тому актуалізуються питання забезпечення якісної 

професійної підготовки вчителя іноземних мов. Для формування сучасного мовно-освітнього 

професійно орієнтованого середовища вищого педагогічного навчального закладу видається 

доцільним звернення до витоків лінгвістичної освіти в Україні. 

Ключові слова: лінгвістична освіта, історія освіти, братські школи, вищий навчальний 

заклад. 

 

В свете мировых интеграционных процессов, имеющих место в жизни человечества на 

современном этапе, знание иностранных языков приобретает чрезвычайно важное значение как 

средство кросскультурного общения, взаимопонимания и взаимодействия. Поэтому 

актуализируются вопросы обеспечения качественной профессиональной подготовки учителя 

иностранных языков. Для формирования современной культурно-образовательной 

профессионально ориентированной среды высшего педагогического учебного заведения 

представляется целесообразным обращение к истокам лингвистического образования в 

Украине.  

Ключевые слова: лингвистическое образование, история образования, братские школы, 

высшее учебное заведение. 

 

In light of the world integration processes taking place in human life at present, knowledge of 

foreign languages is of paramount importance as a means of cross-cultural communication, 

understanding and cooperation. Issues of ensuring quality of training teachers of foreign languages are 

very important. For the formation of modern linguistic and educational professionally oriented 

environment higher educational institutions it seems appropriate to address the origins of linguistic 

education in Ukraine.  

Keywords: linguistic education, communal schools, higher educational institution. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими 

або практичними завданнями. У світлі світових інтеграційних процесів, що мають місце у 

житті людства на сучасному етапі, знання іноземних мов набуває надзвичайно важливого 

значення як засіб кроскультурного спілкування, взаєморозуміння і взаємодії. Тому 

актуалізуються питання забезпечення якісної професійної підготовки вчителя іноземних мов. 

Для формування сучасного мовно-освітнього професійно орієнтованого середовища вищого 

педагогічного навчального закладу видається доцільним звернення до витоків лінгвістичної 

освіти в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особлива соціальна значущість професійної 

педагогічної підготовки обумовлює посилений інтерес науковців до означеної проблематики, 

про що свідчать чисельні дослідження. Так складові процесу професійної підготовки 

вчителів досліджувалися О. Бондарєвською, В. Кан-Каліком, В. Краєвським, З. Равкіним, О. 

Щербаковою, П. Щербанем. Особливості формування педагогічної культури розглядалися В. 

Гриньовою, О. Барабанщиковим, Н. Криловою та ін. Питанням педагогічної діяльності 

присвячені праці Ш. Амонашвілі, Н. Кузьміної, Ю. Кулюткіна, І. Прокопенка, педагогічної 

майстерності – Б. Абрамяна, Н. Бабич, Г. Брагіної, А. Мудрика, Є. Семащенко, Н. Тарасевич, 

педагогічної творчості – В. Загвязінського, В. Кан-Каліка, Ю. Львової, М. Нікандрова, А. 

Піскунова. Окремим аспектам розвитку системи педагогічної освіти в Україні, розробці її 

концептуальних засад присвячені праці С. Гончаренка, О. Дубасенюк, М. Євтуха, І. Зязюна, 

В. Кременя, В. Курила, В. Лугового, В. Лутая, В. Майбороди, Н. Ничкало та ін.  

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає в історико-ретроспективному аналізі 

процесу формування системи лінгвістичної освіти в Україні та умов вивчення іноземних мов. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Словник іншомовних слів визначає 

лінгвістику (франц. linguistique, від лат. Lingua – мова) як науку про мову; мовознавство [2, с. 

394]. Лінгвістика входить до складу філології (грец. philologia, буквально – любов до слова), 

яка, за визначенням Великої радянської енциклопедії, являє собою «співдружність 

гуманітарних дисциплін – лінгвістичних, літературознавчих, історичних та інших, що 

вивчають історію та з’ясовують сутність духовної культури людства через мовний і 

стилістичний аналіз письмових текстів. Текст у всій сукупності своїх внутрішніх аспектів і 

зовнішніх зв’язків – вихідна реальність філології. Зосереджуючись на тексті,створюючи до 

нього службовий «коментар» (найбільш давня форма і класичний прототип філологічної 

праці), філологія вбирає в себе всю глибину людського буття, перш за все, духовного. Таким 

чином, внутрішня структура філології двополярна. На одному полюсі – найскромніша 

служба «при» тексті, яка не припускає відходу від його конкретики; на іншому – 

універсальність, межі якої попередньо неможливо окреслити. В ідеалі філолог має знати 

буквально все – оскільки все може в принципі знадобитися для пояснення того чи іншого 

тексту» [6, с. 410-411]. Отже, лінгвістика з філологією тісно взаємопов’язані між собою. 

Навчальні заклади, де головним предметом вивчення виступають мови можна назвати 

лінгвістичними, а у широкому сенсі – філологічними. Філологія і лінгвістика також мають 

широкі зв’язки з історією, психологією, філософією та іншими науками, оскільки практично 

для всіх наук вони виступають джерелом знання про термінологію тієї чи іншої науки, перш 

за все, а також предмет їх дослідження – слово – слугує засобом ознайомлення людства з 

досягненнями будь-якої науки.  

Науковці вважають, що лінгвістика як наука має величезний потенціал для з’ясування 

історії будь-якого народу, оскільки взаємовплив мов дозволяє визначити мовних предків і 

місце того чи іншого народу серед різних мовних груп. Топоніміка як складова лінгвістичної 

науки, допомагає визначити ареал розповсюдження певного народу у різні історичні епохи, а 

також мовну приналежність його сусідів. В історико-культурному аспекті надзвичайно 

важливим виступає аналіз еволюції соціальної термінології, а також фольклорних матеріалів.  

Про значення мови у житті людського суспільства свідчить і той факт, що вихідним 

моментом початку історії слов’ян вважається «виокремлення слов’янської мовної сім’ї від 

індоєвропейського загалу, що датується лінгвістами ІІ тисячоліттям до Р.Х.» [10, с. 12]. Саме 

дані лінгвістики дозволили науковцям визначити межі прабатьківщини слов’ян – масиви 

Центральної і Східної Європи, де вони компактно оселилися у цей період. 

Широкі торгівельні зв’язки слов’ян з Римською імперією свідчать, що економічні 

контакти різних народів актуалізували необхідність вивчення іноземних мов, оскільки це 

детермінувалося потребами господарського життя людей. Особливо активними ці контакти 

були за часів римського імператора Траяна і протягом ІІ-ІV століть. Безумовно, про 

навчальні заклади для вивчення мов та і взагалі про навчальні заклади слов’ян того часу мова 

не йде, мови вивчалися слов’янами завдяки практичній діяльності, зокрема, торгівельній. 

Археологічні дані про матеріальні залишки давніх слов’ян, зокрема золоті медальйони з 

портретами римських імператорів, можуть слугувати свідченням того, що слов’яни були 

військовими службовцями у цих імператорів або ж переможцями у військових баталіях. 

Прокопій Кесарийський у книзі «Війна з готами» розповідає про слов’ян та антів, які 

служили візантійським імператорам та брали участь у війнах з готами, переживаючи поразки 

і виборюючи перемоги. Для того, щоб посісти високу військову посаду у Візантії та очолити 

військові з’єднання, які часто складалися з представників різних народів, щоб зрозуміти 

накази візантійського імператора, листуватися з ним антам-слов’янам було необхідне знання 

іноземної мови [13; 16-17]. А це знову підтверджує той факт, що мови люди навчалися у 

безпосередньому спілкуванні з носіями іноземної культури, на що вказують експортне 

землеробство, товарне виробництво, військова служба слов’ян в інших народів, широкі 

торгівельні зв’язки і міжнародні контакти, притаманні слов’янам ІІ-VІІ століть. Велике 

переселення народів, значні міграційні потоки слов’ян на південь і захід сприяли 

взаємопроникненню і взаємодії різних мов, їх взаємному збагаченню і становленню, про що 
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свідчать численні слов’янського походження топоніми Західної і Південної Європи. 

Протягом ІХ-Х століть на Русі з’являються вояки – варяги, що також сприяло поширенню 

знань іноземних мов на теренах слов’янських князівств. Стародавні літописи арабських і 

перських авторів повідомляють про жваву торгівлю з Києвом, купецтво Київської Русі 

діставалося навіть Багдаду. Руське купецтво було добре знаним і в країнах Центральної і 

Північної Європи, через Київ проходив шлях до Кракова і далі до Регенсбургу, а також 

широко відомий шлях «з варягів до греків». Отже і тут знання іноземних мов було 

необхідним для тогочасного людства. Так В. Янін доводить, що європейсько-арабська 

торгівля виникла наприкінці УІІІ століття як торгівля Східної Європи з країнами Халіфату за 

часів халіфа Харуна ар-Рашида [12]. 

Історики, зокрема, Б.О. Рибаков, розглядають Київську Русь ІХ-Х століть як першу 

державу східних слов’ян, яка об’єднувала понад 200 невеликих слов’янських, фіно-

угорських та латисько-литовських племен, поява якої символізувала якісно новий історичний 

етап розвитку слов’янських народів [10, с. 5].  

Представники історичної науки стверджують, що стародавні слов’янські літописи були 

чи не єдиним джерелом знань про інші народи і країни, а це, у свою чергу, свідчить про те, 

що автори історичних слов’янських пам’яток були достатньо освіченими і володіли 

іноземними мовами, оскільки знайомили слов’ян з життям і звичаями народів, які мешкали 

від Британії до Індонезії і Китаю [10, с. 5; 15]. Так Нестор, автор «Повести временных лет», 

«історик, який володів цілою бібліотекою російських, грецьких, західнослов’янських, 

болгарських книжок, найосвіченіша людина свого часу, намалював картину життя всіх 

слов’янських народів, спів ставляючи їх побут з побутом і звичаями інших народів усього 

Старого Світу» ведучи своїх читачів то до «лісових племен древлян, радимичів, в’ятичів, то 

до степових половців, то до туманної Британії, то до Індії до брахманів або ще подалі до 

островів Індонезії і до самого краю відомого тоді світу – до людей шовку, до Китаю» [10, с. 

140]. Ймовірно, що автори літописів: мешканці міст, ратники, священики різних санів, бояри 

та навіть князі, спілкувалися з тими, хто подорожував у торгівельних або державних справах 

і контактував з іноземцями, тоді ці люди мали бути обізнаними з мовою чужоземців. Тобто, 

значення знання іноземних мов у житті давніх слов’ян було надзвичайно великим, 

виступаючи важливою умовою продуктивності різного роду контактів між представниками 

різних народів. Тим більше, що прийняття християнства певною мірою сприяло поширенню 

писемності. Наприклад, Києво-Печерський монастир, заснований у середині ХІ століття, 

виступав, за даними істориків, своєрідною духовною академією, куди прагнули вступити 

діти панівної верхівки, які планували зробити кар’єру. Подібні монастирі мали великі 

бібліотеки; тут створювалися літописи, складалися проповіді, занотовувалися події 

внутрішнього монастирського життя, перекладалися книги з різних мов, головним чином, з 

грецької та латинської. Не зважаючи на негативні аспекти, пов’язані з діяльністю 

церковників, православна церков відіграла важливу роль у розвитку культури, її збереженні, 

прилученні до культурного спадку Візантії, у створенні і розповсюдженні видатних 

літературних і художніх цінностей. За часів Ярослава переписувалися книжки, 

перекладалися російською з грецької, наприклад, грецький історичний твір «Хроніка Георгія 

Амартола». Також відомі перекладені з грецької рукописні книжки «Шестоднев», 

«Физиолог», релігійно-моральні повчання Іоанна Златоуста. Оскільки першими духовними 

особами на теренах Русі були греки, то київська православна церква значною мірою 

залежала від Візантії, тому для здобуття більшої незалежності держава потребувала власних 

священників, і це визначалося не тільки релігійною, але і політичною необхідністю. 

Літописи Київської Русі відзначають 988 р., 1028 р., 1037 р. як роки, коли князі 

Володимир та Ярослав наказали навчати дітей з військових і церковних верств населення 

грамоті, оскільки і держава, і церква потребували освічених людей. У «Повченні 

Володимира Мономаха дітям» він радив молоді сумлінно вчитися, наводячи як приклад, 

свого батька, князя Всеволода, який володів 5 мовами. Сестра Мономаха, донька Всеволода. 

Ганна заснувала перше жіноче училище у 1086 році в Київському Андріївському монастирі. 
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Відомий історик, академік Б. Греков у своїй праці «Культура Київської Русі» обстоює думку 

про те, що за часів Володимира було відкрито не тільки елементарну школу грамоти, але й 

підвищену школу, яка забезпечувала освіту достатньо високого для того часу рівня, оскільки 

потреби життя держави в освічених кадрах необхідно було задовольняти [7]. Археологічні 

артефакти свідчать про поширення грамотності серед доволі широких верств населення на 

теренах багатьох слов’янських князівств. М. Константинов наводить слова одного з давніх 

літописів, які свідчать про ставлення слов’ян до книги і науки: «Велика бо бывает полза от 

учения книжного…се бо суть рекы, напаяющи вселенную, се суть исходяща мудрости; 

книгам бо есть несчетная глубина…». [9, с. 22]. Історики педагогіки М. Константинов, Є. 

Мединський, М. Шабаєва відзначають, що вже за часів Київської Русі деякі школи великих 

міст, при княжих палацах та кафедрах єпископів забезпечували вузькому колу осіб 

підвищену освіту, до змісту якої включалися й іноземні мови, що підтверджується 

літописними свідоцтвами про високий рівень культури й освіти київських князів та 

представників церкви, які обов’язково володіли грецькою і латинською мовами. Завдяки 

діяльності означених навчальних закладів у Київський Русі з’явилися власні філософи, 

письменники, історики, поети. Високо освіченими людьми були київські князі і князівни. 

Літописи відмічають надзвичайну любов Ярослава Мудрого до книжки, його першу 

бібліотеку, таємнича історія якої і зараз хвилює науковців, переклад і перепис книжок за 

його наказом. Святослав Ярославич Чернігівський був знаний своєю освіченістю, йому 

приписують авторство збірника творів філософського, історичного та релігійного характеру 

«Ізборнік Святослава». Донька Ярослава, Ганна, дружина неписьменного короля Франції 

Генріха І, вільно володіла рідною і латинською мовами і підписувала державні документи за 

свого чоловіка. Також слід зазначити таких відомих державних і церковних діячів, як: 

Всеволод Ярославич, Володимир Мономах, Роман Смоленський, Княжна Єфросінія 

Полоцька, митрополит Ілларіон, Кирило Туровський, ігумен Данііл, засновник Києво-

Печерської Лаври – Феодосій та багато інших, чиї імена до нашого часу донесла історія [8, с. 

50-51]. 

ХІІІ століття було надзвичайно важким етапом історії слов’ян, оскільки протягом цього 

періоду Русь зазнала ніщивних нападів татаро-монгольських завойовників. Постраждали 

навіть монастирі, які попри всі труднощі намагалися зберегти культурні здобутки Київської 

Русі, частково їм це вдалося, але культурне життя ледь-ледь жевріло і в монастирях. Тому на 

початку ХІV століття гостро відчувався брак грамотних освічених людей, що спонукало 

церковних ієрархів до усвідомлення необхідності відкриття шкіл для книжкового учіння. Так 

за рішенням Стоглавого собору 1551 року школи відкривалися у домах священників, 

поширенню писемності сприяли мандрівні дяки – майстри грамоти. Освічених людей 

потребували міжнародні контакти, які посилювалися протягом ХІV-ХV століть, рівень 

розвитку господарства і торгівлі тощо. Про поширення грамоти серед слов’ян: і чоловіків, і 

жінок у ХІІ-ХVІ століттях свідчать знайдені археологами свідоцтва у вигляді листів 

приватного і ділового характеру, що є особливо характерним для північних регіонів, зокрема, 

новгородської землі. Стародавні азбуковники, тобто словники енциклопедичного характеру, 

які були складені у Новгороді у ХV столітті і використовувалися для читання, свідчать про 

знання не тільки їхніми авторами грецької, болгарської та інших іноземних мов, оскільки 

містять сотні слів з різних галузей знань.  

Не зважаючи на те, що Русь знаходилася на перехресті шляхів зі Сходу на Захід, 

найбільше позначився на її розвитку вплив візантійських релігійних, освітніх, культурних 

традицій який зберігався до кінця ХVІ століття, як відмічає О. Сухомлинська [4, с. 51]. Цей 

вплив, за даними О. Мисечко, суттєво позначився на поширенні грецької мови у Київській 

Русі та обумовив потребу у знавцях грецької мови, які з’явилися ще за часів Ярослава 

Мудрого [1, с. 46]. В результаті занепаду Київської Русі внаслідок чужоземної навали на 

західнослов’янських територіях, які підпали під владу Польсько-Литовського князівства, 

почала поширюватися латинська мова, яка майже до кінця ХVІІІ століття залишалася мовою 

державності, науки, католицької церкви, дипломатії, культури, торгівлі. Прагнення 
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тогочасної влади і церкви покатоличити і полонізувати українське, російське і білоруське 

населення спричинило відкриття відповідних навчальних закладів на кшталт єзуїтських шкіл 

і колегіумів, але православних за духом. С. Сірополко зазначає, що для цього періоду 

характерними були дві суперечливі тенденції у світогляді українців: частина тяжіла до 

західноєвропейської культури, інша частина прагнула зберегти православні традиції предків, 

що позначилося на ставленні до визначення стратегії розвитку освіти, основа якої будувалася 

або на грецькій, або на латинській мові [3, с. 67]. О. Мисечко на підставі аналізу історичних 

джерел стверджує, що в епоху Відродження грецька і латинська мови були єдиними 

іноземними мовами, які вивчали студенти європейських навчальних закладів, на що 

витрачалася значна частина навчального часу, оскільки вони виступали «необхідною умовою 

читання і дослідження класичної спадщини в оригіналі» [1, с. 46].  

На західноукраїнських землях поширювалося вивчення латинської мови через 

навчальні заклади, які відкривалися за сприяння католицької церкви, що з одного боку, 

виступало суттєвим важелем впливу влади і церкви на православне населення, а з іншого – 

відкривало можливості до знайомства зі здобутками західноєвропейської науки і культури. 

Тобто, поширення вивчення латинської мови мало свої позитивні і негативні аспекти. Ці 

тенденції були характерними для розвитку лінгвістичної освіти в Україні у ХV-ХVІ 

століттях. Щоб протистояти експансії католицької церкви українці і білоруси наприкінці ХVІ 

століття почали об’єднуватися у своєрідні громадські організації – братства, які складалися з 

представників практично всіх верств тогочасного населення України. Братства намагалися 

протистояти національному і релігійному гнобленню, у чому найважливішу роль відігравала 

просвітницька і благодійна діяльність, яка була спрямована на створення і відкриття власних 

православних навчальних закладів, так званих, братських шкіл. Однією з перших таких шкіл 

була Львівська школа (1586), а згодом подібні навчальні заклади з’явилися у Вільно, Бресті, 

Мінську, Могильові, Луцьку, Києві, а пізніше майже в усіх містах України і Білорусі. На 

відміну від католицьких навчальних закладів, де вивчалася переважно тільки латинська мова, 

у братських школах головна увага приділялася вивченню саме мов: перш за все, 

слов’янської, грецької і латинської. До змісту навчання також як і в Європі були включені 

предмети тривіуму і квадріуму: граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, 

астрономія, музика і релігія [8, с. 58]. Завдяки просвітницькій діяльності православних 

братств рівень грамотності українців постійно зростав, і в середині ХVІІ століття іноземний 

мандрівник Павло Алеппський зі здивуванням відзначав у мандрівних нотатках той факт, що 

майже все населення України було письменним навіть жінки і діти не тільки у містах, але й у 

сільській місцевості.  

Бурхливий економічний і культурний розвиток України у ХVІІ столітті був частиною 

загального процесу розвитку Європи, відомого в історії як епоха Відродження. Тобто, як 

стверджує З. І. Хижняк, «культурне піднесення в Україні, коріння якого сягають духовного 

життя Київської Русі, було результатом подальшого соціально-економічного розвитку, 

пробудження національної самосвідомості, розповсюдження ідей гуманізму епохи 

Відродження» [11, с.15], чому сприяло і те, що протягом ХІV-ХVІ століть понад 800 

українців здобули освіту в провідних університетах Європи. У ХVІІ столітті тільки в 

Падуанському університеті навчалися майже 2 тисячі студентів-українців, найбільш 

відомими серед яких можна назвати: Юрія Дрогобича, Лукаша з Нового Граду, Павла Русина 

з Кросна, Станислава Оріховського з Перемишля та багатьох інших. Більшість з них 

поверталася на батьківщину, прагнучи долучити до світової культурної скарбниці свій народ. 

Певний внесок у розповсюдження знань на теренах України відігравали іноземці, які 

мешкали в Україні, представники польського, грецького, молдавського, валасського, 

вірменського, італійського та інших народів Європи. Наприкінці ХVІ - на початку ХVІІ 

століття на теренах України, за даними З.І. Хижняк, вже існували школи підвищеного типу, 

засновані домініканцями та єзуїтами, які сприяли поширенню знань і науки у суспільному та 

економічному житті українського народу, та внаслідок релігійної і культурної своєрідності і 

відмінності вони не мали змоги задовольнити духовні потреби українства [5, с. 3-4]. І все ж 
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європейські ідеї Реформації та Відродження певною мірою співпадали з необхідністю 

збереження і збагачення української культури, мови, віри, що спонукало прогресивну 

громадськість до консолідації зусиль для розвитку національних освітніх установ, 

необхідність створення яких обстоювали І. Борецький, М. Смотрицький, З. Копистенський, 

С. Зизаній, К. Сакович, П. Могила, С. Косов та інші. 

Протягом ХVІ століття зростає кількість монастирських шкіл в Україні, а також 

єзуїтських навчальних закладів, де здобуття знань зазвичай супроводжувалося прийняттям 

учнями католицької віри. Тому для збереження національної самобутності, віри пращурів 

потрібні були школи нового типу, якими стали так звані братські школи. Однією з перших 

подібних шкіл стала Острозька школа, викладачами якої були і прогресивні українці, й 

іноземці, головним чином, грецькі освічені люди, і яка започаткувала традицію створення 

грецько-слов’яно-латинських шкіл в Україні. Власне вже сама назва таких освітніх установ 

віддзеркалювала сутність навчальних програм, в яких головна увага приділялася вивченню, 

перш за все, слов’янської та української книжкової мов, оскільки своїм головним завданням 

школа вважала «відродження слов’янської мови, піднесення її значущості як мови пращурів, 

мови, яка об’єднує всіх слов’ян, а також мови слов’янської вченості» [11, с. 32]. Важливим 

для означених шкіл було вивчення грецької мови, оскільки саме вона виступала засобом 

давніх традиційних зв’язків України з Візантією та засобом прилучення до античної грецької 

культури, яка має світове значення. Латинська мова виступала засобом осягнення 

європейської наукової думки, також вона залишалася мовою католицької церкви, 

протистояти експансії якої прагнули православні слов’янські братства, і тому вивченню 

латинської мови також приділялася значна увага в братських школах, яких в Україні ХVІІ 

століття налічувалося майже 30. 

Найбільш значущою серед них виявилася Київська братська школа, яка згодом 

перетворилася на перший вищий навчальний заклад у східній Європі. На запрошення 

архімандрита Києво-Печерської лаври Є. Плетенецького до Києва приїздять тодішні відомі 

просвітителі: З. Копистенський – письменник, знавець слов’янської, грецької і латинської 

мов, П. Беринда – письменник, знавець мов, Т. Земка – письменник, лінгвіст, перекладач, Л. 

Зизаній – лінгвіст, автор букваря та слов’янської граматики, перекладач, перекладачі 

Дорофєєвич, О. Матура та багато інших. У розповсюдженні наук значну роль відігравали 

типографії тогочасної України, де друкувалися різноманітні книжки полемічного, 

історичного, теологічного, художнього, навчального характеру, які і сьогодні можна знайти у 

бібліотеках різних європейських країн. За педагогічною та лінгвістичною значущістю можна 

виділити «Лексикон» П. Беринди, який містить майже 7 тисяч слов’янських, латинських, 

польських, чеських, угорських, німецьких слів, перекладених українською мовою і 

супроводжуваних коментарями. Він тривалий час використовувався у братських школах як 

словник та енциклопедичний довідник при читанні української та слов’янської літератури. 

Завдяки «Лексикону» українська мова посіла гідне місце серед визнаних мов літератури та 

науки. 

Необхідність засвоєння культурного здобутку Сходу і Заходу, яка все більше 

усвідомлювалася просвітителями, освітянами, громадськістю, обумовлювала потребу 

вивчення мов, не тільки слов’янських (російської, польської, української) і грецької, але й 

латинської та інших європейських мов. Тому практично всі братські школи, а пізніше й 

об’єднана Києво-Братська колегія будували навчальні програми навколо вивчення мов та 

«семи вільних наук». Цьому сприяло й те, що переважна більшість викладачів означених 

шкіл здобувала освіту спочатку в братських школах України, а потім в європейських 

університетах, що сприяло засвоєнню багатьох іноземних мов представниками українського 

народу, які несли свої знання учням братських шкіл та інших освітніх установ. 

Здобувши у 1701 році статус вищого навчального закладу, Києво-Могилянська 

академія тривалий час залишалася у Східній Європі єдиним навчальним осередком такого 

типу, задовольняючи освітні, духовні, наукові потреби України, Росії і Білорусі та 

зберігаючи слов’янську культуру, віру та мову. За своєю структурою, принципами 
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функціонування, змістом і методами навчання Академія була подібною до європейських 

університетів, але й мала свою специфіку, обумовлену освітніми і культурними традиціями 

Київської Русі. Студенти граматичних класів, за своєю сутністю, підготовчих, вивчали 

слов’янську, українську книжкову, оскільки вони були так само важливі для слов’янських 

народів, як латинська для всієї іншої європейської людності, польську, грецьку та латинську 

мови, оскільки знання класичних мов було ознакою людини освіченої та відкривало широкі 

можливості для осягнення наукових знань не тільки в Україні, але й в університетах 

європейських країн. Як зазначає З. І. Хижняк, «підвищена увага до вивчення класичних мов 

була характерною для розвитку вищої освіти в усіх країнах Європи того періоду» [11, с.77].  

Києво-Могилянська Академія виховала у своїх лавах відомих знавців грецької мови: Є. 

Славинецького, А. Сатановського, В. Лащевського та ін., оскільки це відкривало шлях до 

скарбниці світової культури, дозволяло поширювати наукові зв’язки з науковцями 

колишньої Візантії та Греції, перекладати теологічну літературу. 

Майже до середини ХІХ століття латинська мова залишалася в Європі мовою церкви, 

дипломатії, науки й освіти, юриспруденції, виконуючи роль засобу міжнародного 

спілкування і порозуміння. Європейські університети користувалися латиною як мовою 

навчання, тому для продовження освіти в Європі, для виконання обов’язків державних 

службовців випускники Академії опановували й латинську мову. Як повідомляє З. І. Хижняк, 

знавець історії Києво-Могилянської Академії, для оптимізації процесу вивчення латинської 

мови в Академії штучно створювалося відповідне освітньо-мовне середовище через 

зобов’язання учнів і викладачів спілкуватися в аудиторіях і поза ними латинською мовою, 

що передбачалося однією з вимог академічної інструкції. Наслідком створення мовного 

середовища у виші було добре знання латинської мови студентами і викладачами, які вільно 

спілкувалися, листувалися, писали наукові і поетичні твори цією мовою. За даними З. І. 

Хижняк, Д. Туптало використовував латинську та польську мови для ведення особистого 

щоденника, Ф. Прокопович робив доповіді латинською мовою, І. Самойлович складав нею 

бібліотечний каталог, латина використовувалася і для офіційного листування [11, с. 80]. 

Випускники Академії, знавці латинської мови, виконували обов’язки перекладачів у 

державних та військових установах, перекладали праці науковців Європи, працюючи e 

наукових та освітніх установах. 

Разом з тим, Відродження актуалізувало вивчення тодішніх європейських мов, оскільки 

саме мова відігравала надзвичайно важливу роль у формуванні національної ідентичності і 

самосвідомості народів Європи. Для розвитку і збереження слов’янської мови дуже 

значущим було створення українськими науковцями, церковними діячами, викладачами 

греко-слов’яно-латинських шкіл численних підручників, граматик, словників, лексиконів: 

віленська «Кграматыка славянского языка» (1586), «Адельфотес» А. Елансонського та учнів 

Львівської братської школи (1591), «Грамматика словенска» Л. Зизанія, «Книга ку читанию и 

разумению письма славянского» С. Зизанія (1596), «Грамматика Словенска» М. 

Смотрицького (1619), «Лексикон Славено-роський и имен толкование» П. Беринди (1627) та 

ін. [11, с. 78]. 

Тривалі культурні зв’язки України та Польщі обумовлювали значний інтерес до 

вивчення польської мови, який тривав майже до кінця ХVІІІ століття. Про рівень володіння 

польською мовою та її широке застосування свідчить наявність значної кількості книжок 

польською мовою у бібліотеці Академії, а також твори її викладачів і студентів С. Косова, П. 

Могили, І. Оксеновича-Старушича, Л. Барановича, С. Полоцького, І. Галятовського, Д. 

Туптала, І. Гізеля, С. Яворського, Ф. Прокоповича та багатьох інших [11, с. 81]. 

Соціокультурні реалії європейського життя початку ХVІІІ століття обумовлюють 

посилення інтересу до вивчення мов народів Європи, у чому видатну роль відіграла Києво-

Могилянська Академія. З 1738 року започатковується викладання німецької мови та 

відновлюється вивчення давньогрецької, у 1753 році починається викладання французької та 

давньоєврейської, програму вивчення яких підготував відомий тодішній лінгвіст С. 

Тодорський, що вивчав грецьку, давньоєврейську, халдейську, арабську та німецьку мови за 
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кордоном тривалий час. Після того, як він був запрошений Синодом на посаду радника у 

1745 році, провідним фахівцем у галузі іноземних мов в Академії став його учень В. 

Лащевський, який з 1753 року очолив Московську грецько-слов’янсько-латинську академію. 

Знаним фахівцем іноземних мов був і ще один учень С. Тодорського Д. Нащинський, який з 

1758 року очолив Академію. Іноземні мови в Академії викладалися І. Самойловичем, Ф. 

Халчинським, І. Фальковським, К. Крижановським, а також іноземцями: М. де Зеємиліром, 

П. де Коветтом, Й. Форинелем, К. Фігеном, К. Ремером. Іноземні мови як предмет навчання 

були надзвичайно популярні, тому німецький і французький класи завжди були переповнені. 

Велика кількість випускників означених класів працювала у Малоросійській колегії, Колегії 

закордонних справ Російської імперії, у Петербурзькій академії наук, у різноманітних 

навчальних закладах. З 1751 року було розпочато викладання російської мови, з 1755 

відновлено вивчення польської [11, с. 103-107]. 

Складовою високого рівня володіння іноземними мовами випускників Києво-

Могилянської Академії була її бібліотека, до складу якої багато видатних просвітителів 

передавало свої особисті книжкові зібрання, вона поповнювалася книжками, надрукованими 

українськими типографіями, багато книжок замовлялося за кордоном. Про поповнення 

книжкового фонду Академії завжди дбали її очільники, громадські та церковні діячі. До 1780 

року бібліотека налічувала майже 12 тисяч найменувань, серед яких були видання 

типографій Росії, України, Білорусі, Голландії, Німеччини, Франції, Англії, Чехії, Польщі, 

Італії [11, с. 139]. 

Пильна увага до іноземних мов сприяла встановленню широких міжнародних зв’язків 

Києво-Могилянської Академії. Її випускники працювали в Росії, Білорусі, Валахії, Молдавії, 

Сербії, Греції, Болгарії, Хорватії та інших країнах Європи на ниві освіти, просвітництва, 

дипломатії, науки, засновуючи навчальні заклади, створюючи підручники і навчальні 

посібники з різних галузей знань для різних народів, відкриваючи друкарні, бібліотеки тощо. 

Той факт, що в Академії панували іноземні мови, приваблював студентів з багатьох 

європейських країн. Таким чином, вивчення іноземних мов в Академії, де для цього 

створювалось мовне освітнє середовище, слугувало поширенню культури й освіти 

європейськими країнами, порозумінню між народами, засвоєнню світової культурної 

спадщини. Отже, цілком слушною видається думка О. Мисечко стосовно того, що «вважати 

Київську академію однією з перших вищих шкіл, яка готувала вчителів латини і грецької 

мови для потреб Російської імперії» [1, с. 49].  

Висновки. Виходячи з вище зазначеного можна зробити наступні висновки. По-перше, 

іноземні мови завжди відігравали суттєву роль у життєдіяльності слов’янського соціуму, 

оскільки виступали засобом міжнаціонального спілкування. Для потреб держави і 

управління державою необхідні були освічені люди, яких готували навчальні заклади різних 

рівнів. По-друге, поширенню вивчення іноземних мов в Україні сприяли широкі міжнародні 

економічні, військові, релігійні, торгівельні, культурні контакти, які сприяли 

взаємопроникненню культур і мов. По-третє, видатну роль у формуванні української мови і 

вивченні іноземних мов відіграли греко-слов’яно-латинські школи, братські школи, а також 

Києво-Могилянська Академія, яку можна вважати першим вищим навчальним закладом 

України, де готували перших учителів іноземних мов. Для ефективності навчання у 

навчальних закладах створювалося мовне середовище, що дозволяло опановувати іноземні 

мови на високому рівні. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ ВВНЗ  

В КОНТЕКСТІ ВИМОГ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 
 

У статті розглядається проблема підвищення якості підготовки слухачів ВВНЗ, 

пропонуються шляхи її розв’язання через призму поняття “освітня технологія”, розроблені 

принципи підвищення якості вищої освіти в тісному зв’язку з гуманізацією і гуманітаризацією 

вищої школи в контексті Болонського процесу. 

Ключові слова: освітня технологія, якість підготовки, гуманізація  
 

В статье рассматривается проблема повышения качества подготовки слушателей и 

предложены пути ее решения сквозь призму понятия “образовательная технология”, 

разработаны принципы улучшения качества высшего военного образования, которые освещены в 

тесной связи с аспектами гуманизации и гуманитаризации высшей школы в контексте 

Болонского процесса. 

Ключевые слова: образовательная технология, качество подготовки, гуманизация  
 

The problem of enhancement the preparation quality of  master’s degrees  is considered and the 

ways of its decision are offered through the prism of notion “educational technology”. Principles of 

improvement of higher military education quality, which are lighted up in close communication with the 

high school aspects of humanization and humanitarization in a Bologna process context, are developed. 

Keywords: educational technology, quality of preparation, a humanization. 
 

Приєднання України до Болонского процессу є незаперечним фактом міжнародного 

визнання нашої системи вищої освіти, важливим кроком на шляху реалізації стратегічного 

курсу України до Європейського Союзу. Особлива увага до цих питань з боку різних 

державних інститутів насамперед пов’язана з необхідністю забезпечення відповідності 

вітчизняної вищої освіти європейським стандартам та успішного її входження до єдиного 

європейського простору як рівноправного партнера. 

Значні зміни у законодавчій базі з питань розвитку освіти в Україні,  зниження якості 

підготовки військових фахівців, особливо в частині формування у них військово-професійної 

компетентності, та ряд інших проблем свідчать про необхідність модернізації військової 

освіти. 

Головною метою модернізації військової освіти є виведення на якісно новий рівень 

системи підготовки офіцерських кадрів з урахуванням змін у національній системі вищої 

освіти в руслі вимог Болонського процесу, приведення всіх її параметрів у відповідність до 

сучасних вимог військово-професійної діяльності офіцерів, забезпечення оптимального 

формування і розвитку їх професіоналізму, всіх видів компетентностей, загальної та 

військово-професійної культури, надання процесу їх підготовки випереджального і гнучкого 

характеру відповідно до завдань і функцій Збройних Сил України. 

У зв’язку з цим, особливої актуальності набуває наукове обґрунтування інноваційних 

підходів до реформування військової освіти, підготовка проекту Концепції розвитку 

військової освіти в Україні, моделей галузевих стандартів вищої освіти військових фахівців 

оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів. 

Мета освіти чітко визначена в Законі України “Про освіту”. Це є “всебічний розвиток 

людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і 

фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних 

до свідомого суспільного вибору. Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, 

демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами”[1, с. 451]. 

Проблемні питання у вищій освіті вирішуються з урахуванням власних позитивних 

традицій ВНЗ, а також обов’язковим критичним осмисленням і сприйняттям зарубіжного 

досвіду, оскільки некритичне його запозичення може завдати шкоди вітчизняній системі 

освіти. У зв’язку з цим при реалізації інтеграційного процесу необхідно провести такі 

заходи:  
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ретельний порівняльнийо аналіз особливостей вітчизняної системи освіти та 

розроблення рекомендацій щодо її оптимізації;  

моніторинг стану і змін, що відбуваються у вищої освіті країн Європи, прогнозування її 

реформування;  

зміна законодавчої і нормативної бази багатоступеневої системи вищої освіти, розвиток 

академічної автономії ВНЗ;  

забезпечення інтеграції наукових структур і вищої школи;  

підвищення рівня інформованості керівництва ВНЗ і учасників навчально-виховного 

процесу про сутність і механізми реалізації “болонських стандартів”. 

Сучасний офіцер знаходиться перед проблемою постійного вдосконалення військово-

професійної компетентності, а сутність наростаючої кризи системи військової освіти полягає 

в неефективності підготовки фахівців до того, щоб самостійно впоратися з величезними 

потоками різноманітної інформації – загальновійськової, спеціальної, технологічної, 

управлінської тощо. Явище, в яке втілилась ця проблема, отримало назву “функціональної 

неграмотності” фахівців. 

У стратегічному плані подолання цієї кризи передбачає перехід до нової концепції 

вищої освіти військових фахівців і розроблення, в першу чергу, відповідної ідеології 

реформування військової освіти, в якій можна виділити такі головні орієнтири: 

безперервність; фундаменталізація і методологізм; гуманізація і гуманітаризація; інтеграція з 

воєнною наукою і практикою військової служби; інформатизація і комп’ютеризація. 

Військовий професіонал сьогодні – це висококомпетентний офіцер з широкими 

загальнонауковими і спеціальними військово-професійними знаннями, здатний швидко 

реагувати на зміни у військовій науці, озброєнні та бойовій техніці, тактиці та застосуванні 

підрозділів і військових частин в сучасній війні та воєнних конфліктах. Для виконання таких 

відповідальних завдань офіцеру потрібні фундаментальні знання у галузі міжнародного 

права, загальної юриспруденції, тактики дій іноземних армій та особливості ведення ними 

бойових дій, висока культура ділового і міжособистісного спілкування, проблемне, 

аналітичне, теоретичне та практичне мислення, соціально-психологічна, економічна та 

психолого-педагогічна компетентність, інтелектуальна культура.  

На жаль, педагогічна практика у вітчизняних вищих військових навчальних закладах 

(ВВНЗ) показує, що була частково загублена стрижньова лінія освіти на підготовку того, хто 

навчається як творчої особистості. Перебільшена увага до підготовки слухача як 

“універсального солдата”, готового у будь-який час із заданою точністю видати 

(відтранслювати) частину тієї або іншої професійної інформації. 

У зв’язку з цим, виникають актуальні питання: “Як цю проблему необхідно вирішувати 

у ВВНЗ”, “Яка роль і вплив науково-педагогічного працівника на цей процес”, “Як повинен 

працювати слухач” тощо. 

На нашу думку, для ліквідації такого “перебільшення” у військовій  освіті недостатньо 

керуватись тільки нормативними документами. Необхідно дотримуватися і безперервно 

удосконалювати, перш за все, наступні найважливіші складові педагогічного процесу: 

1) навчальне середовище;  

2) особистість науково-педагогічного працівника;  

3) зміст навчання;  

4) повсякденну роботу і старанність тих, хто навчається.  

Три перші позиції достатньо відпрацьовані у вітчизняній вищій школі. Немає 

особливих перешкод та завад, які б заважали подальшому розвитку, вдосконаленню та 

самовдосконаленню цих проблем у вітчизняній вищій школі, як у цивільній, так і у 

військовій. 

А ось повсякденна навчальна діяльність і старанність тих, хто навчається, на жаль, є 

проблематичними. Сьогодні в умовах майже тотального прагматизму відбувається 

об’єктивне зниження мотивації навчальної діяльності тих, хто навчається. Для того, щоб 

навчання не втратило своєї значущості і привабливості для слухачів, разом з багатьма 
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іншими факторами, необхідне підвищення емоційної віддачі науково-педагогічного 

працівника. Кожному науково-педагогічному працівникові належить зробити певний внесок 

у справу радикального поліпшення організації навчально-виховного процесу для досягнення 

триєдиної мети підготовки слухача у військовому університеті: його якісного навчання, 

всебічного виховання і професійного розвитку як майбутнього професіонала військового 

управління. 

Методологічні підходи до досягнення такої мети передбачають поняття “педагогічна 

технологія”, “освітня технологія”, “технологія навчання”. На нашу думку, найбільш 

зрозумілим і практично значимим є поняття “технологія навчання”. З аналізу світових 

тенденцій розвитку загальної і військової освіти випливають наступні основні контури 

сучасної освітньої технології у ВВНЗ [2]. 

1. Технологія навчання у ВВНЗ має враховувати характер і зміст майбутньої 

професійної діяльності тих, хто навчається. Ідеться про систематичне та цілеспрямоване 

навчання в контексті професійного майбутнього. Важливим наслідком такого контекстного 

підходу є те, що навчання перестає замикатися само на себе (учитися, щоб одержати деякі 

знання, або й того менше – оцінку), а виступає засобом прямого формування необхідних 

предметно-професійних якостей слухача. 

2. Технологія навчання у ВВНЗ має бути особистісною, тобто формувати і розвивати 

особистість кожного з тих, хто навчається, окремо. Педагогічний процес на основі 

особистісного принципу повинен являти собою наступний комплекс різнобічних заходів: 

докорінне поліпшення вивчення індивідуальних якостей особистостей учасників 

педагогічного процесу; 

поглиблення на цій основі індивідуалізації навчання і виховання; 

розширення свободи викладання та навчання; 

забезпечення глибокої самостійної розумової праці тих, хто навчається; 

перехід від авторитарної педагогіки до педагогіки співробітництва. 

Таким чином, мова має йти про корінне перетворення освітнього середовища до 

вигляду, який би сприяв максимальному розвитку особистості. ВВНЗ стає не “кузнею 

кадрів”, а місцем, де кожному окремому слухачу надаються особистісно орієнтовані освітні 

послуги. 

3. Стрижнем сучасної технології навчання у ВВНЗ має стати творчість, пошукова 

діяльність тих, хто навчається, в поєднанні з практичною реалізацією її результатів. Інакше 

кажучи, технологія навчання має носити креативний характер. У цієї проблеми є два аспекти. 

Перший – немає вищої освіти без науки. ВВНЗ може і повинний бути не тільки 

навчальним закладом, але й великим науковим центром із прямим виходом на реалізацію 

своїх наукових досліджень і широким залученням до них тих, хто навчається. Цілком 

зрозуміло, що не всім їм бути вченими. Однак наука – це найкраща база для підготовки 

творчої особистості. 

Другий аспект – творче мислення завдяки  постановці спеціальних курсів, широкому 

застосуванні відомих і нових підходів, форм і способів перетворення навчальної діяльності 

тих, хто навчається, у навчально-творчу. Найбільш загальновизнаним і теоретично 

проробленим підходом є проблемне навчання. Найбільш діючою формою перетворення 

навчальної діяльності тих, хто навчається, в навчально-творчу є проблемні ігрові заняття, 

особливо на тлі імітації умов і динаміки розвитку тих чи інших професійно-діяльнісних 

ситуацій. 

Таким чином, педагогічний процес у ВВНЗ має бути підпорядкованим не стільки 

інформаційному насичення, скільки формуванню продуктивного мислення, розвитку 

інтелектуального потенціалу особистості, становленню способів логічного аналізу і 

всебічного оброблення інформації,творчомуконструюванню. 

4. Освітня технологія у ВВНЗ має опиратися на сучасні інформаційні технології. 

Оскільки відбувається поступове перенесення центру ваги в суспільному поділі праці із 

сфери матеріального виробництва в область отримання, переробки, передачі, збереження, 
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пред’явлення і використання інформації. Під інформатизацією розуміють процес перебудови 

життя суспільства на основі більш повного використання достовірного, вичерпного і 

своєчасного знання у всіх суспільно-значущих видах людської діяльності.  

Інформаційні технології мають стати універсальним засобом пізнавально-

дослідницької діяльності, другим за значущістю після традиційної писемності знаковим 

знаряддям, що забезпечує оперативний обмін інформацією із змістом навчальної (а згодом і 

військово-професійної) діяльності. 

5. Сучасна  технологія навчання має забезпечувати формування у тих, хто навчається, 

не тільки продуктивного мислення, але і розвинених почуттів, без яких різко обмежується 

творчість, не говорячи вже про обмеженість і соціальні наслідки одностороннього 

технократичного розвитку особистості.  

Дуже важливо, щоб у технології навчання органічно поєднувалися раціональна та 

емоціональна основи. Відсутність останньої різко ускладнює і без того важке завдання 

формування почуття культури тих, хто навчається.  

6. Нова технологія навчання у ВВНЗ, звичайно, має органічно вбирати в себе всі кращі 

традиційні педагогічні рекомендації, які виправдали себе на практиці. Не можна 

заперечувати все старе, перевірене і прийняте практикою. У педагогіці більше, ніж у інших 

справах, неприпустиме двомірне мислення: або нове, або старе. Потрібний діалектичний 

підхід: пошук нового, відновлення старого, використання кращого закордонного досвіду, 

відмова від того, що зжило себе. Саме такий підхід може попередити від впадання в 

крайності і дозволити вибрати оптимальний шлях удосконалення педагогічного процесу. 

Отже, основним інструментарієм покращення якості вищої військової освіти:  

1) запровадження інноваційних технологій навчання;  

2) запровадження інноваційних технологій;  

3) розвиток критичного мислення, як у науково-педагогічного працівника, так і в 

курсанта. 

Зупинимося на цьому докладніше. 

1. Запровадження інноваційних технологій навчання.  

Сьогодні не можна досягти будь-якого успіху в навчанні без зміни парадигми 

організації навчального процесу. На зміну традиційній освітній моделі, що базується на 

пріоритеті простого засвоєння і відтворення інформації, має прийти нова модель, головною 

метою якої є всебічний розвиток особистості. Перш за все , це стосується впровадження 

кредитно-модульної системи навчання як сучасної моделі організації підготовки військових 

фахівців. 

По-друге, згідно з вимогами Болонського процесу впровадження системи залікових 

кредитів повинно супроводжуватися змінами в плануванні навчального процесу, що 

обумовлено, зокрема, збільшенням в структурі залікового кредиту складової праці слухача 

поза аудиторією (самостійна робота, консультації, виконання індивідуальних завдань тощо). 

Це, в свою чергу, викликає суттєве підвищення нормативного рівня методичного та 

інформаційного забезпечення позааудиторної роботи слухачів, регулярних індивідуальних 

консультацій, зміну акценту в академічному навантаженні науково-педагогічних працівників 

з аудиторної складової на навчально-методичну. Стає потрібною регулярна робота над 

оновленням змісту навчальних матеріалів, інформаційних джерел для самостійних занять, а 

також методик контролю знань тих, хто навчається, що ставить педагогів перед необхідністю 

постійного самовдосконалення і самонавчання. 

2. Запровадження інноваційних інформаційних технологій. 

Інтенсивний розвиток інформаційних та телекомунікаційних технологій сприяє 

формуванню прогресивних тенденцій у зростанні продуктивних сил, зміні структури та 

сутності громадських та міжнародних відносин, взаємозв’язків, інтелектуалізації всіх видів 

та сфер людської діяльності. 

Тому, запровадження інноваційної (інтерактивної) моделі навчання (ситуативне 

прийняття рішень, макетування) з використанням сучасних комп′ютерних, інформаційних та 
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телекомунікаційних технологій, нарощування дослідницького, експериментального 

потенціалу повинна розглядатися як основа підготовки військових фахівців [3].  

3. Розвиток критичного мислення учасників навчального процесу. 

Не викликає сумнівів, що критичне мислення тих, хто навчається повинно розвиватись 

у контексті розвиваючого навчання. На жаль, велика кількість науково-педагогічних 

працівників вважає, що основне завдання освіти – трансляція знань і умінь від науково-

педагогічного працівника до слухача. Це дуже характерно для вищої військової школи. Така 

трансляція може супроводжуватися покараннями слухачів, придушення їх своїм іноді 

надуманим “авторитетом” і “життєвим досвідом” і як наслідок острахом слухачів 

висловлювати свої думки, ставити питання. У підсумку виходить, що в тих, хто навчається, 

втрачається інтерес до навчання і якість їхньої підготовки істотно погіршується.  

Безумовно, зазначений інструментарій необхідно розглядати в тісному зв’язку з 

аспектами гуманізації та гуманітаризації вищої освіти, що є основними в контексті 

Болонського процесу, і обов’язково з урахуванням найбільш цікавих та водночас 

суперечливих його принципів. 

По-перше, це стосується системи ECTS (Європейська Кредитно-Трансферна Система), 

яку називають кодексом практичного забезпечення прозорості та визнання дипломів і 

кваліфікацій вищої освіти [4]. 

По-друге, це гарантії забезпечення європейської якості вищої освіти. Нормативно-

правова база освіти має надати вищому навчальному закладу можливість реалізувати високу 

якість навчання шляхом представлення інституційної автономії, свободи щодо процесу 

навчання та наукових досліджень [5]. Водночас автономія ВВНЗ означає покращення 

підзвітності щодо якості навчання, тому основна відповідальність за якість вищої освіти 

випускників лежить на кожному ВВНЗ. 

Таким чином, головним змістом діяльності ВВНЗ має стати формування 

інноваційного середовища з все більшим акцентом на якість вищої освіти через новаторство 

у навчанні, вихованні та науково-методичній роботі. При зростаючих потоках наукової 

інформації методологія сучасної вищої освіти акцентує увагу на переорієнтацію навчання 

слухача з суто лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану та особистісно-

орієнтовану форму. Ключовими проблемами переходу на підготовку військових фахівців в 

умовах євроінтеграції вищої освіти України згідно з принципами Болонського процесу є 

введення двоциклового навчання і прийняття системи прозорих і порівнювальних ступенів 

вищої освіти, запровадження європейської системи трансферу кредитів ECTS, сприяння 

європейській співпраці з забезпеченням якості вищої освіти. Ці ключові проблеми 

підготовки офіцерських кадрів мають бути вирішені на основі єдиної нормативно-правової 

бази освіти України. Основою концепції військової освіти має стати визначення загальних 

моделей підготовки професіоналів військового управління усіх освітньо-кваліфікаційних 

рівнів і ланок управління на засадах оптимізації стандартів вищої військової освіти у 

відповідності з посадовим призначенням випускників і термінів навчання у ВВНЗ. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ КУЛЬТУРОЗНАВЧОГО ЗБАГАЧЕННЯ 

ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ВНТЗ ГРУП З 

ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 

У статті досліджується моделювання процесу культурознавчого збагачення іншомовної 

комунікативної практики студентів ВТНЗ у групах з поглибленим вивченням іноземних мов. 

Визначено ряд суперечностей між сучасними вимогами, які ставить суспільство до вивчення 

іноземних мов та недостатньою підготовленістю до реалізації поставлених завдань. 

Ключові слова: моделювання, структурна модель, культурознавче збагачення, іншомовна 

комунікативна практика, діалог культур.  
 

В статье исследуется моделирование процесса культуропозна-вательного обогащения 

иноязычной коммуникативной практики  студентов ВТУЗ в группах с углубленным изучением 

иностранных языков. Определен ряд противоречий, которые ставит общество к изучению 

иностранных языков и недостаточной подготовкой к реализации поставленных заданий. 

Ключевые слова: моделирование, структурная модель, культуропознавательное 

обогащение, иноязычная коммуникативная практика, диалог культур.  
 

The author analyses the modeling process of cultural enrichment of foreign communicative 

practice of students of higher educational establishments in groups with deep learning of foreign 

languages. A number of contradictions between modern requirements which are set up by the society to 

the process of foreign languages studying and their insufficient development to realize the stated tasks are 

considered in the article. 

Keywords: modeling, structural model, cultural enrichment, foreign communicative practice, 

cultural dialogue. 
 

Вступ та постановка завдання. Орієнтація України на інтеграцію в Європейське та 

світове співтовариство актуалізувало врахування сучасних міжнародних тенденцій у сфері 

освіти. Однією з таких тенденцій є полікуль-турна спрямованість освіти. Одним з основних 

завдань сучасності є форму-вання компетенцій, котрі визначені як основні, в Рекомендаціях 

Комітету Міністрів Ради Європи і стосуються проживання у полі культурному суспіль-стві. 

У контексті зростаючої полікультурності сучасного суспільства особи-вого значення набуває 

орієнтація мовної освіти на виховання особистості, здатної вести діалог з представниками 

інших культур. В основних державних документах про освіту таких як Державна 

національна програма „Освіта” (Україна ХХІ століття), „Концепція громадського виховання” 

(2000 р.), „Національна доктрина розвитку освіти” (2002р.) знайшли своє відображення ідеї 

полікультурності та розуміння необхідності їх реалізації в процесі освіти та виховання 

студентської молоді. На сучасному етапі особливо цінними є теоретичні напрацювання та 

практичний досвід роботи університетів провідних країн світу. Вітчизняні педагоги 

(Н.Абашкіна, Г.Єгоров, Т.Кошманова, М.Красовицький, Н.Лавриченко, Н.Локшина та ін.) 

провели ряд досліджень, в яких вони зосередили свій науковий інтерес на вивченні проблем 

розвитку освіти в країнах Західної Європи та США. У теоретичних дослідженнях (М.Кагана, 

В.Біблера, В.Сафонової) представлені ідеї діалогу культур, які складають філософську 

основу гуманітарної освіти, мовної культури та втілюються в концепції соціокультурної 

освіти засобами іноземної мови. Міждисциплінарною основою для соціокультурної освіти 

слугує порівняльне культурознавство, за допомогою якого збагачуються знання й 

створюється основа для соціокультурного осмислення комунікативної поведінки в умовах 

іншокультурного та міжкультурного спілкування. 

У контексті діалогу культур значно розширюються функції іноземної мови як 

навчального предмета. Іноземна мова виступає  засобом пізнання тієї чи іншої культури, 

інструментом загальнокультурного і комунікативного розвитку індивіда і засобом 

усвідомлення загальнонаціонального та національно-специфічного в сутності культурних 

співтовариств, які вивчаються. Виникає завдання виховання толерантності у відносинах між 

людьми що представляють різні культурні світи. Розширення функцій іноземної мови дає 
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можливість усвідомити необхідність поглибленого вивчення іноземної мови у ВТНЗ, що 

сприяє передачі індивідові універсальних, національних культурних цінностей на основі 

порівняльного вивчення мов і культур. Поглиблене вивчення іноземної мови створює 

сприятливі передумови для подальшого спілкування з представниками інших 

лінгвокультурних спільнот. Наукові дослідження в галузі соціокультурної освіти, що 

припускають цілеспрямоване вивчення мов і культур у процесі оволодіння нормами 

міжкультурного спілкування в досліджуваних сферах (С.Ніколаєва, В.Сафонова, 

В.Фурманова, Т.Астахурова, M.Byram, G.Zarate та ін.) створюють реальні передумови для 

ціннісно-орієнтаційної, пізнавально-творчої моделі побудови навчального процесу. 

Інтенсивні дослідження в цій галузі дали можливість, виходячи з теоретичних основ 

міжкультурної освіти, притупити до розробки науково-методичних моделей, що поєднують 

вивчення іноземної мови та культури країни, мова якої досліджується (В.Плахотнік, 

П.Сисоєв, О.Соколова, І.Верещагіна, Г.Рогова).  

Разом з тим в названих роботах майже не розглядалися такі важливі питання, як 

моделювання та адекватне структурування ціннісно-орієнтованого процесу вивчення мови й 

культури в ВТНЗ в групах з поглибленим вивченням іноземних мов. Крім того у 

культурознавчому плані у навчально-методичному комплексі з англійської мови традиційно 

домінує орієнтація на культуру Великої Британії і набагато менше розкривається загальна 

національна культура США та інших англомовних країн, що звужує реалізацію принципу 

діалогу культур і цивілізацій у процесі вивчення англійської мови. Додатковий матеріал з 

англійської мови присвячений різним аспектам вивчення культури США та інших 

англомовних країн представлений з досить обмеженим вибором тем для культурознавчого 

осмислення.  

Метою дослідження є моделювання процесу культурознавчого збагачення іншомовної 

комунікативної практики студентів ВТНЗ в групах поглибленого вивчення іноземних мов. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Моделювання педагогічних процесів 

характеризується різноманітністю гносеологічних функцій, що дає можливість 

використовувати його як засіб розвитку творчих здібностей і наукового осмислення 

практики, як спосіб оцінки якості навчальних програм, форм навчання, удосконалення 

контролю знань, методики виконання, як засіб узгодження різних компонентів навчального 

процесу. Метод моделювання, як засіб педагогічних явищ і процесів, розглядається в працях 

як вітчизняних (А.Алексюка, С.Архангельського, В.Безпалько, О.Бернацької, В.Михєєва, 

М.Потєєва, М.Соловей та ін.) ,так і зарубіжних учених (П.Ходжа, Ф.Бултера та ін.).  

Моделювання зумовлює вивчення педагогічних явищ і процесів на спеціальному 

об’єкті – моделі, що є „думкою або матеріально реалізованою системою, що, відображаючи 

або відтворюючи об’єкт дослідження, здатна заміщати його так, що її вивчення дає нам нову 

інформацію про цей об’єкт. [1, с.71].  

У сучасній український педагогіці моделювання, як метод створення і дослідження 

моделей, використовується для покращення планування навчального процесу, для 

оптимізації структури навчального матеріалу, для управління пізнавальною діяльністю та 

навчально-виховним процесом, для побудови і класифікації нових законів, теорій, для 

перевірки гіпотези. 

Цінними, на наш погляд, видаються ідеї розгляду моделювання як методу створення та 

дослідження моделей. Поняття наукової моделі розглядається як уявна чи матеріально 

реалізована система, яка адекватно відображає предмет дослідження і здатна замінити його 

так, що вивчення моделі сприяє отриманню нової інформації про цей предмет [4, 615]. Метод 

моделювання також розглядається як сукупність моделей: соціально-педагогічні моделі, 

предметно-дидактичні моделі, психологічні моделі [5, 40]. Шляхом використання зазначених 

моделей ученими розробляються засади диференційованого навчання, індивідуального 

підходу до тих, кого навчають. 

Організація процесу культурознавчого збагачення іншомовної комунікативної 

практики студентів технічних вузів груп з поглибленим вивченням іноземних мов у вигляді 
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структурної моделі дає можливість простежити внутрішню будову та зв’язки між 

елементами цього процесу, а також розкрити динаміку діяльності викладача і студента 

залежно від етапу роботи. 

Виклад основного матеріалу. Недостатня розробленість проблеми культурознавчого 

збагачення іншомовної комунікативної практики часто призводить до змішування способів і 

прийомів презентації культури США та інших англомовних країн на заняттях з англійської 

мови і їхній різній інтерпретації. Це припущення підтверджують результати вивчення думки 

педагогічної громадськості на курсах підвищення кваліфікації у штаті Айова в 1996-1998 

роках. Дослідження в даній галузі дають можливість приступити до розробки науково-

методичної моделі, що поєднує вивчення англійської мови та культури англомовних країн.  

Виходячи з цього визначається ряд суперечностей: 

– між сучасними вимогами, які ставить суспільство до вивчення іноземних мов в ВНЗ 

стосовно культурознавчих аспектів і недостатньою  їх підготовленістю до реалізації 

поставлених завдань; 

– між орієнтацією мовної освіти на ціннісні аспекти діалогу культур та необхідністю 

здійснення культурознавчого аналізу різних сторін життєдіяльності суспільства на заняттях з 

іноземної мови та не розробленістю технології цього аналізу. 

Оскільки сьогодні роль іноземної мови як інструмента пізнання соціокультурної 

картини світу зростає, виникає необхідність розробки такої моделі яка б дала можливість 

формувати у студентів уявлення про ціннісний зміст інших культур і культурної поведінки 

його носіїв, забезпечуючи поєднання комунікативного й пізнавального аспектів їхньої 

діяльності, а саме розвиток навичок спілкування іноземною мовою з представниками інших 

культур.  

Специфіка культурознавчого збагачення пов’язана із прийняттям вивчення культури 

мови досліджуваної країни як частини світової культури. Підбираючи завдання та тематику 

навчального матеріалу, повинен бути реалізований принцип соціокультурної освіти як 

принцип навчання іншомовному спілкуванню в контексті діалогу культур і цивілізацій [6, 

79]. 

Культурознавче збагачення іншомовної комунікативної практики – це вивчення 

культури країн досліджуваної мови в процесі навчального спілкування іноземною мовою в 

контексті діалогу культур – рідної та нерідної культури. Щоб дати більш детальну 

характеристику зазначеного процесу необхідно розглянути сам процес навчального 

іншомовного спілкування враховуючи механізми сприйняття й пізнання культури як 

багатокомпонентного цілого. Для побудови моделі цього процесу, на нашу думку, необхідно 

дати визначення основних характеристик спілкування як багатокомпонентного явища. 

Спілкування – це „сукупність мотивованих і цілеспрямованих процесів активності 

взаємодіючих людей, у ході яких вони, впливаючи один на одного за допомогою знаків (у 

тому числі мовних), організують свою спільну діяльність” [2, 128]. Виходячи з такого 

визначення ми поділяємо спілкування на три види: предметно-орієнтоване, соціально-

орієнтоване та особистісно-орієнтоване. Кожному виду спілкування притаманні відповідні 

функції: інформаційно-комунікативна, регулятивно-комунікативна та афективна-

комунікативна.  

При навчанні міжкультурному спілкуванню, варто звернути особливу увагу на 

культурні бар’єри, що перешкоджають взаєморозумінню. Отже, навчальне культурознавчо-

орієнтоване іншомовне спілкування виступає як процес, що забезпечує, як трансляцію 

суспільних цінностей іншої культури, так і перетворення відносин з іншокультурними 

співрозмовниками.  

Завдяки дослідженням процесу навчання іноземної мови як моделі процесу 

спілкування, можлива побудова процесу культурознавчого збагачення іншомовної 

комунікативної практики в якому взаємозадіяні три способи спілкування: інтерактивний, 

перцептивний, інформаційний. Таким чином, у процесі культурознавчого збагачення 

іншомовної комунікативної практики виділяються три сторони:  
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когнітивна (пов’язана з пізнанням культурно значимої інформації);  

інтерактивна (пов’язана з розвитком умінь взаємодії як із представниками іншої 

культури, так і у контексті культури, яка вивчається); 

перцептивно-аксіологічна (пов’язана з виявленням ціннісних орієнтацій та 

формуванням особистісних змістів). 

Наближення навчальної моделі спілкування до реального спілкування вимагає також 

збагачення мотиваційного аспекту шляхом сполучення пізнавальних, комунікативних й 

емоційних мотивів. Конфлікт між партнерами по спілкуванню, між людиною і навколишнім 

світом  розглядають як стимул до спілкування. В результаті конфлікту виникає проблема у 

висловленні власної думки. 

Виходячи з тематики дослідження, наступні проблемні ситуації набувають особливої 

важливості: 

– неузгодженість в інформованості; 

– неузгодженість в оцінці явища, події тощо. 

Слід уточнити, що в навчальних умовах можливо лише наблизити навчально-мовну 

діяльність до реального процесу комунікацій, підготувати до нього. При моделюванні 

культурознавчо-орієнтованого навчального спілкування ми спираємося на: 

– діяльнісний характер мовної поведінки студентів, предметність процесу комунікації 

(тема, проблема т. ін.); 

– ситуації спілкування, як найбільш типові варіанти взаємин; 

– мовні засоби, що забезпечують процес спілкування і навчання. 

Передача знань, розвиток умінь, отримання культурознавчої інформації тісно пов’язана 

з поняттям „розуміння культури”. У цьому випадку ми маємо на увазі  розуміння культури 

при сприйнятті іншомовного тексту. Розуміння мовного повідомлення (розкриття на 

встановлення зв’язків і закономірностей) відповідно до теорії навчання іноземним мовам є 

одним з позитивних результатів процесу осмислення в акті мовного сприйняття.[7, 455]. 

Негативний результат виражається у встановленні помилкових зв’язків і відносин 

(неправильне розуміння прочитаного). Можливими причинами нерозуміння виступають: 

розбіжність культур комунікантів, що говорять різними мовами; нетотожність змісту 

концептуальних систем автора й адресата як представників різних соціумів. 

Процес усвідомлення прочитаного матеріалу передбачає розгляд тексту не лише с 

позиції адресата, тобто індивідуальної свідомості, але й під кутом суспільної свідомості. Цей 

рівень розуміння тексту дає можливість тим, хто вивчає іноземну мову включитися у 

найбільш широкий спектр спілкування, діалог культур, який починається з тексту.[3, 99]. 

Переходячи до розгляду інтерактивного компоненту необхідно вирішити питання, чи 

орієнтуємося ми під час навчання міжкультурному спілкуванню між певними національними 

співтовариствами і чи враховуємо більш широку палітру міжкультурної взаємодії в 

сучасному світі. Важливо підкреслити, що в цій статті структурна деталізація інтерактивного 

компоненту спирається на трактування міжкультурного спілкування в рамках 

соціокультурного підходу, де під іншомовним культурним спілкуванням розуміється 

комунікативна взаємодія людей, які виступають носіями різних культурних співтовариств. 

Як інструмент спілкування виступає мова, нерідна для всіх або певної частини учасників цієї 

між культурної взаємодії. 

Аналізуючи результати вітчизняних досліджень, а також закордонних науково-

методичних робіт (S.Dunnet, E.Archer та ін.) можливо деталізувати інтерактивний компонент 

процесу культурознавчого збагачення іншомовної комунікативної практики як пов’язаний з:  

– пізнанням, розумінням і неупередженою оцінкою типових зразків у фактах 

комунікативної поведінки; 

– виявленням сигналів нерозуміння з боку представників іншої культури; 

– вибором способів установлення й підтримки міжкультурного контакту; 

– моделюванням поведінки, що відповідає ситуаціям взаємодії; 

– прогнозуванням сприйняття й поведінки носіїв іншої культури. 
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Говорячи про вивчення ціннісних орієнтацій суспільства, важливо звернути увагу не 

тільки на визначення геополітичних ціннісних пріоритетів країни, але і визначення  в них 

національно-спеціфічних елементів, оцінку діапазону поширення в сучасній світовій 

культурі. При вивченні лінгводидактичної специфіки важливо щоб студенти усвідомлювали 

що ціннісні орієнтації можуть або сприяти кооперації для вирішення глобальних проблем, 

або прийняття позиції опонентів. Проблема вивчення ціннісних орієнтацій тісно пов’язана з 

проблемою формування неспотворених даних про історію і культуру народів. 

Перцептивно-аксіологічний компонент пов’язує когнітивний та інтерактивний, 

оскільки пов’язаний з формуванням особистісних змістів за посередництвом мовних значень. 

Вищевказані компоненти являють собою базу для моделювання культурного простору 

на заняттях з іноземної мови за допомогою навчальної літератури. 

Підсумовуючи основні ідеї статті, слід зазначити, що процес культурознавчого 

збагачення іншомовної комунікативної практики складається з трьох взаємозалежних 

компонентів (когнітивного, інтерактивного й перцептивно-аксіологічного). 

– Когнітивний пов’язаний із засвоєнням знань про культуру й розуміння культури при 

сприйняті іншомовного тексту і візуальних матеріалів. У самому процесі розуміння 

виділяють наступні етапи: сприйняття на рівні образу; розуміння на рівні значення; 

усвідомлення змісту; інтерпретація; усвідомлення. 

– Інтерактивний пов’язаний з вивченням комунікативної, вербальної й невербальної 

поведінки представників іншого культурного співтовариства. 

–Перцептивно-аксіологічний пов’язаний з формуванням особистісних смислів за 

посередництвом мовних значень, а також розумінням ціннісних орієнтацій, що лежать в 

основі як способу життя, так і світогляду й національної ідентичності; виробленням 

толерантного ставлення до співрозмовника.  

Таким чином, розуміння усного й письмового спілкування як діяльності, що включає 

навчання мовній взаємодії наближає процес навчання іноземної мови до процесу реального 

спілкування як взаємодії комунікантів, у якому взаємозалежні всі види мовної діяльності. Всі 

виділені раніше етапи в розумінні світосприймання мають на увазі обмін ідеями, значимою 

інформацією, що є змістом комунікативного навчання. 

Подібні особливості рецептивних і продуктивних видів мовної діяльності повинні 

братися до уваги при розробці системи завдань,  які мають культурознавчий характер.  
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 

У статті йдеться про те, що функціонування класичного університету має досить 

різноманітний спектр ознак, за якими його можна розглядати. Класичний університет і в епоху 

постмодерну і інформаційної революції зберігає свою суть як співтовариство викладачів і 

студентів, будучи невід'ємною частиною цивільного суспільства, нерозривно пов'язаною з 

демократичними його інститутами. Як показує досвід, стан освіти молоді має вирішальне 

значення для модернізації суспільства, для збереження і зміцнення його демократичних основ. 

Ключові слова: класичний університет, вища освіта, освітнє співтовариство, система 

освіти. 

 

В статье идет речь о том, что функционирование классического университета имеет 

достаточно разнообразный спектр признаков, за которыми его можно рассматривать. 

Классический университет и в эпоху постмодерну и информационной революции хранит свою 

суть как содружество преподавателей и студентов, будучи неотъемлемой частью 

гражданского общества, неразрывно связанной с демократическими его институтами. Как 

показывает опыт, состояние образования молодёжи имеет решающее значение для 

модернизации общества, для сохранения и укрепления его демократических основ. 

Ключевые слова: классический университет, высшее образование, образовательное 

содружество, система образования. 

 

In the article speech goes that the various enough spectrum of signs which he can be examined 

after has functioning of classic university. Classic university and in an epoch postmodern and keeps the 

essence as concord of teachers and students informative revolution, being inalienable part of civil society, 

indissolubly to link with his democratic institutes. As experience shows, a decision value has the state of 

education of young people for modernization of society, for a maintenance and strengthening of his 

democratic bases. 

Keywords: classic university, higher education, educational concord, system of education. 

 

Постановка проблеми у загальному виді та її зв’язок із важливими науковими або 

практичними завданнями. У ХХІ столітті відбудеться знаменна подія – виповниться 

тисяча років від початку діяльності першого університету в світі – університету в м. Болонья. 

Університети, які були започатковані у ХІІ столітті, стали значним соціальним інститутом, 

важливість якого була засвідчена усією майже тисячолітньою історією. За цей період 

відбулася маса подій місцевих і планетарного масштабу, але університет як соціальний 

інститут, як осередок накопичення і трансляції культурної спадщини світової цивілізації, 

продовжував жити і діяти. 

На сучасному етапі розвитку суспільства питання університетської освіти  

залишаються актуальними з огляду на нові умови його існування. Досить давно ведеться 

полеміка з приводу того, чия ж університетська освіта краща наша чи американська. Часто 

можна почути: "у нас краща освіта, у них – кращі спеціалісти". Те, що їх фахівці кращі, 

доводиться тим загальновизнаним фактом, що XX століття завершилося як "американське 

століття" - "оскільки траєкторія руху американської нації в XX ст. виявилася найбільш 

вражаючою і найуспішнішою: від, по суті другорозрядної, напівпровінційної держави 

початку століття до єдиної супердержави, "центру всесвіту", що найпотужнішого і швидко 

розвивається економіки, - в його кінці" [1]. У цьому прориві чимала заслуга належить і 

американській системі вищої освіти, яка, не дивлячись на безліч нових і старих проблем, 

перетворилася на останні десятиліття в потужний економічний ресурс. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї 

проблеми. Функціонування класичного університету XXI ст. має досить різноманітний 

спектр ознак, за якими його можна розглядати. Наприкінці XX ст. поширилися спроби 

визначити ті чи інші відмінності класичного університету з погляду на те, яке місце у 
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суспільстві посідає такий університет, базуючись на культурологічних, соціологічних 

засадах, засадах філософії освіти тощо. Одним із підходів став підхід, відповідно до якого 

акцентувалася увага на такому типі університетської освіти, який зафіксував наприкінці XX 

ст. характерні ментальні риси того чи іншого суспільства. Як зазначав ректор Російського 

Університету дружби народів В. Філіппов, «подобається нам чи ні, але, як свідчить практика, 

національні традиції визначають стратегічні напрямки розвитку вищої освіти» [2, с. 23]. 

У більшості авторів, відповідно до такого підходу та з огляду на історичний розвиток 

університету, йдеться про чотири - п'ять моделей, які вважаються основними. 

Спостерігаються лише деякі варіації у такому наборі моделей. Дотримуючись класифікації, 

яку наводить у своїй роботі Т. Хюсен  (перша модель - інтернаціональний заклад надання 

вищої освіти, сформований у Франції та Італії, друга модель - англійська, третя - «Великі 

школи» у Франції, четверта - університет Гумбольдта, п'ята - американська «чиказька 

гуманітарна» модель) [3, с.28], К.В. Корсак та його співавтори,  додають до цих моделей 

шосту модель - Відкритий університет британського походження і згадує про 

підприємницький університет. Інші дослідники здебільшого виокремлюють італійську, 

французьку, англійську, німецьку моделі університетської освіти [3; 4; 5], додаючи до них 

при переході до розгляду ідеї університету у світовому вимірі ще й американську модель. 

Найчастіше йдеться про моделі, які переважали в більшості країн протягом тривалого часу. З 

огляду на це, з наведеного прикладу дещо випадає італійська модель. Крім того, різні автори 

по-різному оцінюють американську модель університету. Більшість з них віддають перевагу 

як представницькій американській моделі - моделі «дослідницького університету», хоча 

відомий нам Т. Хюсен вважає представником американської моделі «чиказьку модель», 

розроблену Хатчинсом, яка представляла собою загальноосвітню програму з яскраво 

вираженою гуманітарною спрямованістю. Ця модель набула значного поширення в Америці. 

Процес виникнення такої моделі американського університету, як «дослідницький 

університет», став цікавим для української системи освіти тому розглянемо його основні 

ознаки. Це структура, у якій сильно розвинута функція наукового пошуку, наукових 

досліджень переважно через систему дослідницьких центрів при університеті. Як зазначають 

М.В.Поляков і В.С.Савчук[6], чиказький університет є одним із найяскравіших 

представників моделі «дослідницького університету», який втілив у собі ще й принципи 

загальноосвітньої гуманітарної підготовки. Роль дослідницьких університетів у США 

надзвичайно важлива. Вони складають невелику частку від усіх вищих навчальних закладів 

США (усього 3 %) [3, с.226].  Але їх частка в загальній кількості ступенів бакалавра, що 

надаються, складає 32 %, а більш ніж 50 % бакалаврів отримують надалі ступінь доктора [3, 

с.227]. 

Найпоширенішою у світі, як відомо, стала гумбольдтівська модель університету, 

основною ознакою якої було поєднання дослідницької і навчальної діяльності. До 

основоположних ознак такого університету належить також свобода вибору як у викладача, 

так і у студента та автономія університетської корпорації як виявлення академічної свободи. 

Англійська модель університету була елітарною, поєднувала у собі незалежність, тісне 

неформальне спілкування студентів та викладачів у формі так званого тьюторства і являла 

собою, за висловлюванням Т. Хюсена, «модель інтернатного типу (модель Оксбриджа)» [3, 

28]. 

Модель, яка існувала останнім часом у Франції, характерною ознакою мала жорстку 

централізовану систему управління, орієнтацію переважно на навчання та виховання і 

підготовку на принципах меритократизму державної супереліти. Найяскравішими 

представниками такої моделі є «Великі школи» [3, с.227]. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Сьогодні вища освіта в США - це не лише 3,3 тис. коледжів і 

університетів (включаючи дворічні) з більш ніж 14 млн. учнів, але і високоприбуткове 

виробництво з доходом в 225 млрд. дол. в рік. На початок 90-х років всі вчителі 

американських загальноосвітніх шкіл мали університетську освіту і понад половину з них 
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володіли професійною вченою мірою магістра. Вже в той період близько 40% всіх 

американців старше 20 років мали вищу освіту (для порівняння - в СРСР близько 11% 

населення мали університетські і інститутські дипломи).  

Сучасний етап розвитку для США - це прагнення зберегти своє лідируюче положення в 

світі в умовах глобалізації і об'єктивного процесу втрати минулої переваги зважаючи на 

появу нових центрів сили. Роль освіти в забезпеченні подальшого процвітання країни 

загальновизнана. Згідно даним опитів 1999 р. найважливішим національним завданням 77% 

американців вважали вдосконалення системи освіти. Для України  сучасний перехідний 

період означає входження в систему постіндустріального, інформаційного, демократичного 

суспільства при збереженні національно-культурної самобутності і історичної специфіки 

євроазіатської країни. Відповідно і університетські моделі обох країн знаходяться в процесі 

глибокої трансформації.  В Україні, не дивлячись на загальну глибоку структурну кризу і 

значне скорочення державних витрат на науку і освіту, вища школа залишилася, мало не 

єдиним сектором національної економіки (тіньова економіка не в рахунок), який 

продовжував екстенсивно розвиватися. "Криза американського університету", про яку 

говориться не менше, є також прояв перехідного періоду в розвитку системи вищої освіти. 

Питання про його суспільну функцію, про роль класичного університету перестає в наші дні 

бути чисто академічною проблемою. Американський досвід переходу від суто педагогічної, 

інформаційної функції викладача і університету до інноваційної, дослідницької системи 

представляє, на наш погляд, безперечний інтерес і для України. Як сучасні держави, 

Сполучені Штати і Україна почали розвиватися приблизно в одному історичному відрізку 

(друга  половина XVIII ст) Перші американські коледжі виникли, як відомо, головним чином 

за ініціативою місцевого співтовариства колоній (Гарвард в 1636 році), а зовсім не по волі і 

бажанню колоніальних властей. Це були виключно приватні елітарні коледжі англійського 

зразка, малодоступні для більшості американців і церкви, що знаходилися під значним 

впливом. У роки Війни за незалежність у Томаса Джефферсона народилася ідея створення 

національного суспільного університету, в якому класична гуманітарна освіта поєднувалася 

б з викладанням природничонаукових дисциплін і цивільним вихованням. Ідея ця після 

багатьох років боротьби і зусиль втілилася в 1819-1825 роках в його улюбленому дітищі - 

Віргінському університеті. Відомо, що політичний опонент Т. Джефферсона А. Гамільтон в 

цей час також пропонував створити в країні Центральний державний  університет за 

німецьким зразком, але проект залишився нездійсненим.  

Пройшло ще майже півстоліття, перш ніж в Сполучених Штатах виник суспільний 

доступний і орієнтований на сучасну професійну освіту і наукове дослідження університет 

(мається на увазі прийняття в 1862 федеральні "закони Моррілла" і діяльність таких відомих 

реформаторів американського університету, як Ч. Еліот, Е. Уайт, Д. Гиллмен, Дж. Дьюї, Ч. 

Пірс). 

Український університет, який виник у XIХ столітті виключно як державний, зазнав 

також відомої еволюції, поступово набуваючи демократичнішого характеру в ході гострої 

політичної боротьби, що виражалася у виступах за прийняття прогресивнішого 

університетського статуту і проведення глибокої університетської реформи.  Таким чином, 

майже одночасно (напередодні Першої світової війни) в США і Україні склалися національні 

університетські моделі. При всіх відмінностях в історії і культурі обох країн впадає в очі 

наявність загального підходу інтелектуального співтовариства до визначення місії 

університету. Досить порівняти, наприклад, вислови про характер і сенс сучасної 

університетської освіти, зроблені свого часу ректором Московського університету М. 

Новіковим (висланим з країни в 1922 р.) і почесним президентом державного університету 

Орегона М. Бурхливому. У обох випадках найважливішими принципами сучасного 

класичного університету вважаються культивування вищого знання, свобода думки і 

суспільне служіння. 

Історія показує, що в період кардинальних суспільних, економічних і політичних змін 

класичний університет, за визначенням що є аполітичним, в той же час майже дзеркально 
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відображає політичну систему суспільства і перетворюється на арену далеко не академічних 

баталій. На зорі історії американської держави більшість авторів "Декларації незалежності" і 

майже третя частина що скріпляють її своїми підписами в 1776 році були випускниками 

американських коледжів. Цей факт наочно свідчить про формування потужного 

демократичного ресурсу в північноамериканській республіці вже в перші роки її існування.  

У XX ст.. практично вся вища правляча еліта в США (президенти і віце-президенти країни, 

сенатори і більшість членів палати представників) рекрутувала з випускників престижних 

коледжів і університетів. У 1912 р. двадцять восьмим президентом США став відомий 

історик і президент Прінстонського університету В. Вільсон - до цього дня єдиний серед 

представників вищої виконавчої влади володар професійної докторської міри, отриманої до 

вступу до президентської посади. Такі відомі фігури політичної еліти як, наприклад, колишні 

держсекретарі Р. Киссинджер, Дж. Шульц, колишній радник президента Дж. Картера з 

національної безпеки 3. Бжезінський вийшли з академічного середовища і, після закінчення 

політичної кар'єри, продовжують викладати в університетах. Публічні лекції і виступи 

американських політиків у провідних, а часто і в не дуже відомих університетах, стають 

обов’язковим атрибутом політичного життя країни.  

Фактична ліквідація класичних університетів в роки Великою французькою і Великою 

Жовтневою революцій, маоістської культурної революції в Китаї, фашизація італійських і 

німецьких університетів в 20-х - 30-х рр., ісламізація іранських і афганських університетів 

переконливо доводять, що "знання і влада мають і родову близькість, обумовлену тим, що 

обидва вони є засобами встановлення тотального контролю над членами суспільства". 

Відомо, що створені 1100 років тому європейські університети виконували, головним чином, 

охоронні функції. Зрозуміло, йдеться не лише про функції релігійних і політичних (папа, 

король - заступники університету), але і про функцію збереження і культивування чистої 

істини і корпоративного знання. Досить нагадати про відому суперечку двох поважних 

докторів - Хоми Аквінського і Альберта Великого в Сорбонні на тему про наявність або 

відсутність органів зору у крота. Кінець кінцем, середньовічні школи, покликані виконувати  

важливу виробничу функцію - підготовку елітарного і інтелектуального суспільного ресурсу 

(богослов, юрист, медик), увійшли до непереборного протиріччя з інтересами суспільства, 

що і привело в XVII-XVIII ст. до глибокого занепаду моделі середньовічного Universitas. За 

влучним виразом відомого російського дослідника і педагога Н.Сперанського, "університети 

створювали розум, який сам себе  смиренно підкорював вірі".  

На початку XIX ст в Германії народився класичний (гумбольдівський) університет, 

який головною своєю метою вважав створення товариства високоосвічених людей. "Те, що 

надає значення вищій школі - це визнане змагання в одному місці двох шкіл думки" -так 

характеризував суть гумбольдівського університету О. Розеншток-Хюссі [7, c.128]. Проте 

цим місія університету не обмежувалася, оскільки, як далі пише цей німецький філософ, що 

прожив з політичних причинз  велику частину життя в США, - "громадськість Німеччини 

бачила в університетах охоронців національної совісті". Провідні європейські (включаючи і 

українські) університети були і є донині державними. В той же час, як відомо, саме з 

незалежності стосовно держави виростає цивільне або відкрите суспільство. Тут і полягає 

певне протиріччя між суспільною функцією класичного університету і його корпоративною 

організаційною структурою. Національна модель американського університету, як відомо, 

багато що узяла з німецької, але з однією істотною обмовкою: американський прагматизм 

запанував над німецьким ідеалізмом; у результаті виникла і нині чинна триступінчата 

система вищої професійної освіти: бакалавр - магістр - доктор. Термін "public", в 

американському вживанні, означає зовсім не "державний", а "суспільний", а "state college 

(university)" - це навчальний заклад, який субсидується властями конкретного штату, точніше 

його платниками податків. В Україні, як, втім, і в Германії, термін "державний" означає дещо 

інше.  В умовах неперервної дискусії, що триває протягом десятиліть, про роль університетів 

в сучасному американському суспільстві виникали і виникають все нові концепти 

удосконалення громадянської освіти. Досить згадати, наприклад, ідею мультіверситета, 
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висунуту ще в 60-х роках президентом Каліфорнійського університету (Берклі)  Кларком 

Керром або формування університету-корпорації (Cor-porate University), найтіснішим чином 

пов'язаного з найбільшими промисловими компаніями і фірмами. Саме процес 

комерціалізації, що посилюється, поряд з поширенням так званих деконструктивних 

концептів викликав масовану критику вмісту сучасної американської вищої освіти, зроблену, 

зокрема, професором університету Чикаго Аланом Блумом і його прибічниками. Суть цієї 

критики зводиться до того, що в нинішньому стані американський університет "вже не 

служить джерелом поширення фундаментальних наукових цінностей а еволюціонує у 

напрямі обслуговуючого персоналу, що пропонує ефективні продукти, готові до вживання" 

[8]. Останнім часом усе більш упевнено стверджується концепт електронного віртуального 

університету: ставлячи під питання ідею існування класичного університету, він провокує 

нову хвилю жвавої полеміки в академічному середовищі і серед звичайних громадян США. 

Проте, вища освіта в США залишається, як відомо, наймасовішим в світі і з 14,3 млн. 

американських студентів 11 млн. (тобто майже 80% від всієї їх чисельності) вчаться в 

суспільних університетах і коледжах. У Сполучених Штатах склалися 4 типи культур, 

характерних, у тому числі, і для національної моделі вищої освіти: традиційна, або 

корпоративно-колегіальна (collegial);  

1. Управлінська (managerial);  

2. Розвиваюча (developmental);  

3. Переговорна (negotiating) [9, с.40]. 

Сучасний американський університет представляє собою поєднання (синтез) всіх цих 

моделей і направлений не лише на поширення, але і активне створення нових культурних і 

суспільних цінностей. Окрім федеральних урядових органів і організацій (Міністерство 

освіти, Національний науковий, Національна дослідницька рада і так далі) величезну роль в 

розгортанні і активізації цивільних зв'язків університетів із співтовариством відіграють такі 

організації, як Американська рада з освіти, Асоціація американських коледжів, 

Американська асоціація вищої освіти і Асоціація американських університетів. Чималий 

вклад в цивільну освіту вносять і 1400 кафедр (departments) політичних наук і більше 30 тис. 

членів Американської асоціації політичних наук (ААПН).  

Звернемося до кількох фактів. До кінця 1930-х рр. у всіх університетах СРСР 

налічувалося близько  4 тис. студентів, тобто менше ніж в середині XIX століття. У 1940 р. з 

650 тис. студентів лише 70 тис. вчилися в університетах. Ситуація дещо змінилася після 

Великої Вітчизняної війни. У 1955 році вже 185 тис. студентів і 5 тис. аспірантів вчилися в 

33 університетах СРСР. В середині 1970-х в 63 університетах країни вчилося 560 тис. 

чоловік. Проте, починаючи з 1971 року відносна  доля студентів у структурі населення 

країни неухильно знижувалась. Фактично було призупинено і створення нових університетів.  

В умовах тоталітарного режиму, а потім командно-адміністративної системи для 

радянських університетів був характерний квазіполітичний характер суспільної діяльності, 

жорстко детермінованої певними ідеологічними нормами і установками. Окремі спроби 

студентства заявити про свої самостійні політичні настрої (зазвичай під гаслом поліпшення і 

демократизації існуючої системи, а зовсім не її ломки), як правило, збігалися з періодами 

ідеологічної відлиги і терміново та жорстоко присікались владою.  

У даний час, на тлі складної економічної і політичної обстановки в країні український 

університет стикається з якісно новими явищами, серйозно впливають  на його статус в 

суспільстві. Не дивлячись на зростаючий престиж вищої освіти і розширення складу його 

споживачів (у університети і інші вищі навчальні заклади в останні два-три роки вступають 

до 70% випускників середніх шкіл), в наявності криза змісту і цільових установок 

університетської (і вузівської в цілому) освіти. Так як, і в Сполучених Штатах Америки, 

українські споживачі вищої освіти сьогодні перш за все цінують найбільш доступну освіту 

або її  "зручність", тобто максимальне скорочення фізичних зусиль для отримання 

результату; економічну усередненість та ефективність, максимальну  комерційну 

реалізованість отриманих знань.  
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Усе більш відчутним стає і процес соціального розшарування студентства, що 

супроводиться погіршенням умов життя і навчання значної частини студентів і вимиванню 

найменш забезпечених шарів з престижних учбових закладів. З іншого боку - з'явилася і 

поступово збільшується категорія учнів, прагнучих здобути освіту, у тому числі і платне, як 

усередині країни, так і за її межами. Формальна деідеологізація і деполітизація вищої освіти 

призвела до різкого зниження і без того невисокої політичної активності студентів. Ці 

процеси характерні не лише для якогось одного університету, але і для вищої школи всього 

пострадянського простору, де, не дивлячись на окремі факти участі студентів в політичних 

кампаніях (події в Києві і Львові в 1992 р., в Мінську і Алма-Аті, в Єкатеринбурзі), в цілому 

студентство не стало, як можна було чекати, своєрідним "градусником" вимірювання 

політичної температури.  

Співставляючи процеси, що відбуваються в сучасному українському університеті 

неважко відмітити, що частенько вони дзеркально відображають аналогічні кризисні 

моменти, з якими зіткнулася американська вища школа в 1970-80 рр. Це сповна з'ясовно, бо, 

не дивлячись на всі відмінності в двох суспільствах, є і чимало співпадань, наприклад в 

менталітеті, в цивільній і художній культурі наших народів, в способах подолання життєвих 

проблем і так далі. Якщо ж говорити про кризові прояви в діяльності класичних 

університетів, які багато в чому (але не у всьому) Сполучені Штати успішно здолали або 

долають, а українські лише починають долати, то до них можна віднести наступні: криза 

чисельності, в основі якої лежить невідповідність між загальною чисельністю студентів і 

змістом суспільної доктрини освіти. Не дивлячись на всі розмови про надвиробництво 

юристів, філологів, істориків і філософів, доля студентів, які вчаться на гуманітарних 

спеціальностях в українських університетах, ледве більше 30%, тоді як в країнах з 

розвиненими демократичними структурами в загальній кількості випускників гуманітарії 

повсюдно переважають (США в цьому немає кризи фінансування. До останнього часу 

університети отримували лише 30-40% від необхідних засобів. Необхідне створення 

матеріальної бази, відповідної сучасним вимогам. У наявності і помітне зниження життєвого 

рівня більшості університетських викладачі . 

Сьогодні відмічається криза функціональної придатності університетських програм, в 

тому числі з гуманітарних і суспільних дисциплін. У більшості наших університетів (елітні 

теж не є виключенням) спостерігається дивний симбіоз традиційних і нових курсів, 

створених за західними (частіше американськими) технологіями. Ця обставина частенько 

призводить до поверхневого засвоєння матеріалу, до змішування завдань загальноосвітньої і 

професійної підготовки під виглядом впровадження універсальних підходів до навчання. 

Безумовно, велике значення має і вирішення проблеми переходу на багаторівневу систему 

навчання, чіткішого розмежування цілей і завдань загальної вищої і професійної освіти.  

Криза так званої "нової першочерговості", обумовлена необхідністю вироблення в 

політичній свідомості і поведінці студента справедливого ставлення до всіх членів 

суспільства, відмовою від неперспективних, витратних і егоїстично-споживчих моделей 

соціального і економічного життя. Ця криза породжена дилемою: у чому цінність 

університету: чи в тому, щоб служити нейтральною ареною придбання знань і проведення 

інтелектуальних дискусій, або ж в тому, щоб стати важелем суспільних реформ. 

При всьому суперечливому відношенні до терміну "демократія" більшість населення 

Україні приймає в цілому базові ідеї, що входять в систему цінностей відкритого 

суспільства: самоцінність людського життя, особиста гідність, свобода і рівність всіх 

громадян перед законом, право власності. В той же час, однією з найважливіших суспільних 

функцій університету повинні стати подолання екстремізму і боротьба проти закликів до 

насильства в будь-якій формі, подолання тієї специфічної форми самовираження, яку  

голландський історик І. Хейзинга визначив як "пуєрилізм". "Пуєрилізм" - так ми назвемо 

позицію суспільства, чия поведінка не відповідає рівню розумності і зрілості, яких воно 

досягло через свою здатність судити про речі; яке замість того, щоб готувати підлітка до 
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вступу до дорослого життя, свою власну поведінку пристосовує до середнього віку 

("отроцтва") [10].  

Проблема критики всіх академічних основ ("боротьба за канон") залишається  

актуальною і для сучасного американського університету. Аналізуючи характер обговорення 

в американській літературі і публіцистиці проблем університетської освіти, можна 

переконатися, що ця дискусія зосередилася довкола ідеї доцільності збереження традиції 

класичної персоніфікованої освіти, заснованої на діалозі вчителя і учня і доповненої 

потужним сучасним інструментарієм для створення системи безперервної освіти впродовж 

всього людського життя (характерна та, що продовжується в американській  академічному 

середовищу полеміка довкола концепції університету, висунутої ще півтора століття тому 

кардиналом Джоном Генрі Ньюменом - переконаним прибічником необхідності 

культивувати в університеті класичну ліберальну освіту і виховувати справжніх аристократів 

духу [11].  

Висновки. Класичний університет і в епоху постмодерну і інформаційної революції 

зберігає свою суть як співтовариство викладачів і студентів, будучи невід'ємною частиною 

цивільного суспільства, нерозривно пов'язаною з демократичними його інститутами. Як 

показує американський досвід, стан освіти молоді має вирішальне значення для модернізації 

суспільства, для збереження і зміцнення його демократичних основ. Головна суспільна 

функція класичного університету незмінна: підвищення якості освіти при збереженні його 

доступності і демократичної цілеспрямованості. 
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ГЕОГРАФІЯ 

 

УДК 332.1(477)                                                 к.г.н., доц. Коропатник Т.В. (ЧернігівДІЕ) 

 

ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ЧЕРНІГІВСЬКОГО РЕГІОНУ 
 
Стаття присвячена сучасним тенденціям соціально-демографічного розвитку регіону. 

Проаналізовано вплив деморафічних чинників на формування його трудового потенціалу. 

Запропоновано заходи щодо удосконалення соціально-демографічної ситуації на регіональному 

рівні. 

Ключові слова: природний приріст, міграція, трудовий потенціал.  

 

Статья посвящена современным тенденциям социально- демографического развития 

региона. Дан анализ влияния демографических факторов на формирование его трудового 

потенциала. Предложены меры по усовершенствованию социально-демографической ситуации 

на региональном уровне. 

Ключевые слова: естественный прирост, миграция, трудовой потенціал. 

 

Article is devoted to the modern lines of socially-demographic development of region. The analysis 

of influence of demographic factors on formation of its labor potential is given. Measures on 

improvement of a socially-demographic situation at regional level are offered. 

Keywords: a natural gain, migration, labor potential. 

 

Постановка проблеми. Трудовий потенціал є важливою складовою ресурсного 

потенціалу країни, головною продуктивною силою та основою забезпечення 

конкурентоспроможності економіки будь-якої країни. Основною ознакою функціонування 

трудоресурсного потенціалу, яка виокремлює його з-поміж інших видів потенціалів, є 

необхідність забезпечення постійного безперервного процесу відтворення у багаторівневій 

динамічній системі накопичення та трансформації якісних характеристик робочої сили. 

Формування, розвиток і відтворення трудоресурсного потенціалу регіону відбувається під 

впливом демографічних, соціально-економічних та освітньо - культурних чинників. 

Демографічні чинники безпосередньо впливають на формування кількісних ознак 

трудоресурсного потенціалу та опосередковано закладають підгрунтя для розвитку його 

якісних характеристик. Звідси і актуальність їх дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розробці теоретичних та методологічних 

аспектів аналізу тенденцій демографічних процесів та їх регіональних особливостей 

присвячені праці багатьох науковців зокрема Д. Богині, Т. Драгунової, О. Грішнової, Е. 

Лібанової, О. Малиновської, В. Новикова, О. Осауленка, С. Пиріжкова, В. Стешенко, А. 

Хомри, Л. Шевчук та інших. Разом з тим в умовах необхідності реформування економіки 

країни дослідження демографічних процесів на рівні конкретного регіону є дуже важливим 

як з науково- пізнавальної, так і практичної точки зору. 

Метою дослідження є аналіз демографічних процесів в регіоні та виявлення чинників, 

які їх породжують. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На 1.01 2010 року в Чернігівській області 

проживало 1101,2 тис. чол., із них сільського – 419,5 тис. чол. (38,1 % ) і міського – 681,7 тис. 

чол. (61,9 %). Співвідношення міського і сільського населення має значний вплив на 

формування природних втрат населення, оскільки існують відмінності в умовах, стилі життя 

та діяльності населення, рівнях розвитку закладів охорони здоров’я та ін. З 1995 по 2010 рр. 

кількість жителів області скоротилася на 21,7%. Відповідно зменшується частка населення 

області у загальній чисельності населення України: у 1970 році вона становила 3,1%, у 1989 -

2,7 %, у 2009 – 2,4%. Особливо швидко зменшується чисельність сільського населення 

(зменшення у 2010 році на 37,8% в порівнянні з 1989 роком). 
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Рис. 1. Динаміка чисельності населення Чернігівської області, тис. чоловік 

 

Зазначимо, що протягом 2009 року в результаті природних та міграційних втрат 

населення області скоротилося на  14,6 тис. осіб. 

Головним фактором, що негативно відбивається на чисельності населення області, в 

тому числі і сільського, є його природне скорочення. Перевищення кількості померлих над 

кількістю народжених триває в області з 1979 р. ( в Україні – з 1991 року). Коефіцієнт 

природного приросту по області на 1.01 2010 року становив - 12,7 проміле ( в Україні – 4,2 

проміле). Це найгірший показник в країні. 

За величиною природного скорочення за період січень- серпень 2010 року райони 

області можна згрупувати таким чином ( в розрахунку на тисячу чоловік):  

1) від - 9 до - 14: Бахмацький, Варвинський, Корюківський, Менський, Н.-Сіверський, 

Носівський, Семенівський, Сосницький, Срібнянський, Талалаївський, Чернігівський; 

2) від – 14,1 до -19: Бобровицький, Борзнянський, Городянський, Ічнянський, 

Козелецький, Коропський, Куликівський, Прилуцький, Щорський; 

3) від - 19,1 до - 20: Ріпкинський; 

4) від - 20,1 до - 25: Ніжинський. 

Найбільше скорочення населення відбувається в малих селах і хуторах Ніжинського 

району.  

Рис. 2. Природний приріст населення Чернігівської області, (‰ ) 

 

Одним із головних чинників постійного збільшення обсягів природного скорочення 

населення регіону є низький рівень народжуваності. Коефіцієнт народжуваності по області 

складає 9,4‰, найвищий він у Корюківському та Носівському районах(10,9‰); найнижчий у 

Куликівському та Ріпкинському (8,1 ‰). Хоча слід зазначити, що на протязі 2009 року 

спостерігалось підвищення рівня народжуваності в 15 районах області. 

Скорочення природного приросту населення в значній мірі визначається його 

смертністю. Зростання показників смертності в регіоні триває з 60-х років, і у 2005 році 
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досягло свого максимального значення - 21,6 особи на 1000 жителів. У 2009 році на 1000 

жителів померло 20,4 особи. Це найгірший показник в Україні. Найвищий показник 

смертності на листопад 2010 року зафіксовано у Ніжинському районі ( 30,4 особи на 1000 

чол.), найнижчий - у м. Чернігові (11,8 особи на 1000 чоловік). Викликає тривогу високий 

рівень смертності населення області в працездатному віці - 20% всіх смертей, серед чоловіків 

- 37 %. Значно зросла частка надлишкових смертей чоловіків від 20 до 40 років від нещасних 

випадків, отруєнь і травм. 

Серед померлих у 2009 році 0,5% складали діти у віці до одного року. Основними 

причинами смерті дітей віком до 1 року залишалися окремі стани, що виникають у 

парінтеральному періоді ( 44,3% померлих немовлят), природжені вади розвитку, деформації 

та хромосомні аномалії (29,1%) та зовнішні причини смерті (11,4%). 

Аналіз захворюваності населення області свідчить, що вона зросла з більшості позицій, 

які регулярно фіксує медична статистика. Так, зросла абсолютна величина і частота 

захворювань за такими класами, як новоутворення, хвороби крові й кроветворних органів та 

окремих порушень із залученням імунного механізму, хвороб органів дихання. Поширюється 

ряд особливо небезпечних захворювань, що руйнівним чином впливають на відтворення 

людського потенціалу. Так, від хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту, померла 101 

особа , від туберкульозу- 195 осіб ( січень-грудень 2010 р.)   

На рівень народжуваності значною мірою впливає вікова структура населення. 

Характерною особливістю відтворення трудового потенціалу регіону є зменшення 

абсолютної та відносної чисельності осіб, що вступають у працездатний вік, і зростання 

питомої ваги осіб передпенсійного віку - чоловіків у віці 55-59 років і жінок - 50-54 роки. Це 

притому, що вікова структура населення області і так характеризується високою часткою 

осіб пенсійного віку - 29 %, частка населення працездатного віку складає 57,3 %, молодше 

працездатного – 13,7% (в Україні відповідно 15,2%, 60,3%, 24,5%). Найбільша частка 

населення працездатного віку в Чернігівському районі (52,2 %), найнижча в Ріпкинському 

(35,3%). Найвищу частку населення молодшої за працездатну групу має Варвинський район 

(18,9%), найнижчу Козелецький та Ріпкинський райони (13,7%). Найбільший процент 

пенсіонерів у Ріпкинському (51,0%) та Козелецькому ( 47,0% ) районах, найнижчий у 

Чернігівському (30,2 %) та Варвинському ( 36,9 %). Середній вік населення області - 41,3 

роки. При цьому середній вік  жінок – 45,7 роки, чоловіків – 39,2. Постаріння населення 

безумовно здійснює негативний вплив на характер функціонування всього економічного 

механізму. 

Негативні соціально-економічні наслідки старіння пов’язані не стільки з самим 

процесом, скільки з одночасними змінами співвідношення між особами похилого віку і 

працездатним населенням. Адже зростає демографічне навантаження на працездатне 

населення. На 1 січня 2010 році на 1000 осіб працездатного населення  області припадало 745 

чоловік непрацездатного (241 дитина до 15 років та 504 пенсіонери). В сільській місцевості 

цей показник складає 1045 чоловік (272 дитини та 773 пенсіонери). Найскладніша ситуація в 

Ріпкинському та Козелецькому районах. Найкраща в Чернігівському та Варвинському. У 

демографічному навантаженні на сільських жителів число дітей значно менше, ніж число 

осіб пенсійного віку, що негативно впливає на демографічний потенціал села, бо обмежує 

можливості природного приросту його населення.  

На формування природних втрат населення області великий вплив має і статева 

структура населення В області спостерігається значна диспропорція в структурі населення за 

статтю (44,8 % - чоловіки і 55,2 % - жінки). В середньому на 1000 жінок Чернігівщини 

приходиться 770 чоловіків.  

На природний рух населення впливає також шлюбність. Якщо в 1989 році на кожну 

тисячу жителів села було 6,7 шлюбів і 1,4 розлучень, то на 1 січня 2010 року 5,2 шлюбів та 

2,7 розлучень. Найвищий коефіцієнт шлюбності в Срібнянському районі (5,5), найменший в 

Коропському та Борзнянському (3,7). Через зниження показників шлюбноті населення і 

поширення незареєстрованих шлюбів зросла частка дітей, нарождених жінками, які не 
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перебувають у зареєстрованому шлюбі. Сумарний коефіцієнт народжуваності порівняно з 

1989 роком зменшився майже удвічі. Все це обмежує можливості демовідтворення і веде до 

погіршення якості трудового потенціалу.  

На зменшення чисельності населення області та погіршення його статево- вікової 

структури вплинула і міграція. Тільки з 1979 по 1996 р.р. близько 70 тис. чоловік виїхали з 

Чернігівщини. Особливо потерпало село: 8-12 тис. чоловік, як правило молодого, найбільш 

мобільного та перспективного населення залишало його щорічно. Від’ємним було сальдо 

міграції і на 1.01 2010 року. Причинами переїзду були: нерегламентована праця, низька 

культура виробництва, відсутність можливості вибору місць прикладання праці, 

продовження освіти, примітивний рівень культурно - побутових умов та й взагалі 

можливість знайти будь-яку роботу. 

Слід зазначити, що останнім часом знизилось абсолютне число тих, хто виїздив із 

сільської місцевості. Але пояснюється це не стабілізацією міграційних процесів, а 

демографічним виснаженням селян, зменшенням чисельності молодого населення, яке 

найбільше схильне до зміни місця проживання.  

Абсолютна більшість зареєстрованих мігрантів припадала на внутрішньорегіональні та 

міжрегіональні міграції 

Переміщення населення впливає на якісний і професійний склад робочої сили та 

загальний обсяг її пропозиції на регіональному ринку праці. 

Зменшення чисельності населення області привело і до зниження його щільності, що 

також погіршує умови формування трудового потенціалу, особливо в сільській місцевості. 

Якщо в 1990 році середня щільність населення в області складала 43,8 чол./км
2
  ( сільського - 

19,3 чол./км
2
), то на початок 2010 року цей показник знизився до 35 чол./км

2
 (сільського – 

13,2 чол./км
2)

. За показниками щільності  сільського населення всі райони області можна 

поділити на чотири групи:  

- від 9,7 до 14,4 чол./км
2
: Ріпкинський, Семенівський, Корюківський та Новгород – 

Сіверський; 

-  від 14,5 до 17 чол./км
2
: Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Куликівський, 

Срібнянський та Щорський; 

-  від 17,1 до 19.6 чол./ км
2
: Менський, Коропський, Носівський, Талалаївський, 

Прилуцький та Варвинський ;  

- від 19.7 чол./ км 
2 

до 22.2 чол./км
2 

: Бахмацький, Бобровицький, Ніжинський, 

Борзнянський, Сосницький, Чернігівський.  

Тобто, більш густо заселена лісостепова і слабше поліська зони регіону.   

Висновок. Аналіз демографічної ситуації в регіоні говорить про те, що скорочення 

чисельності населення області триватиме і надалі, що негативно відіб’ється на формуванні її 

трудового потенціалу. Для виведення Чернігівщини з глибокої демографічної кризи 

необхідно розробити і впровадити в життя ряд заходів спрямованих на стимулювання 

процесів відтворення населення як природної бази формування трудового потенціалу. В 

першу чергу це: 

1) забезпечення належного рівня охорони здоров’я і гарантування  фінансування та 

виконання існуючих програм реформування системи охорони здоров’я населення. Належну 

увагу слід приділити як розвитку сімейної, так і страхової медицини, розробці і 

впровадженню спеціалізованних программ, спрямованих на профілактику всіляких 

захворювань; 

2) підвищення розміру допомоги сім’ям на дітей до рівня мінімальної зарплати; 

3) розробку і здійснення комплексу заходів щодо поліпшення умов праці; 

4) розвиток соціальної інфраструктури села й сільського соціуму та закріплення молоді 

на сільських територіях і в аграрній сфері, підвищення соціальних стандартів проживання 

сільського населення; 

5) посилення контролю за правовим забезпеченням трудових відносин і дотриманням 

роботодавцями соціальних гарантій матеріального забезпечення працюючих; 
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6) розробка регіональної міграційної політики, метою якої повинні стати конкретні 

заходи, спрямовані на збереження у кожному регіоні людського потенціалу. 
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МОНІТОРИНГ ДЖЕРЕЛ ВИДІЛЕННЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН І  

ДЖЕРЕЛ УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ЕКОЛОГІЧНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ НА ЖИТОМИРСЬКОМУ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОМУ ЗАВОДІ 

 
У статті розглядається аналіз впливу на навколишнє середовище державним 

підприємством «Житомирський ремонтно-механічний завод» та напрямки створення такої 

системи природоохоронної діяльності, яка б у майбутньому попередила негативні наслідки від 

виробництва на промислових підприємствах військового призначення. 

Моніторинг, навколишнє середовище, екологічні, забруднюючі речовини. 

 

В статье рассматривается анализ влияния на окружающую среду государственным 

предприятием «Житомирский ремонтно-механический завод» и направления создания системы 

охраны окружающей среды, которая в будущем могла предупреждать о негативных 

последствиях от производства на промышленных объектах военного назначения. 

Ключевые слова: мониторинг, окружающая среда, экологические, загрязняющие вещества. 

 
In the article the analysis of influence on environment by the state enterprise «Zhitomir 

mechanical-repair factory» and directions of creation of system of preservation of the environment which 

in the future could warn about negative consequences from manufacture on military-oriented industrial 

targets is considered. 

Keywords: monitoring, environment, ecological, polluting substances. 

 

Вступ. Все більш очевидною стає необхідність пошуку нових шляхів й підходів до 

вирішення екологічних проблем військового промислового виробництва. Основним з таких 

шляхів в світі визнаний екологічний менеджмент [1  3]. 

В найбільш загальному сенсі й екологічне управління й екологічний менеджмент 

можна визначити як комплексну різнобічну діяльність, направлену на реалізацію 

екологічних цілей проектів й програм.  

Основні цілі й відповідні критерії оцінювання їх досягнення в екологічному 

менеджменті пов'язані з процесами постійного покращення. Послідовне з року в рік 

покращення повинно досягатися по всіх екологічно значимих аспектах діяльності 

економічних суб'єктів, де цього практично можливо досягти. Таке покращення в цілому 

неможливо імітувати й фальсифікувати, що створює необхідну основу для оцінювання 

екологічної спроможності економічних суб'єктів. Таким чином ефективний екологічний 

менеджмент забезпечує підприємству кредит довіри у відносинах з всіма зацікавленими в 

його діяльності сторонами. В цьому й є основна перевага екологічного менеджменту 

порівняно з традиційним формальним екологічним управлінням.  

Основна частина. Одним з основних напрямків впровадження екологічного 

моніторингу на Житомирському ремонтно механічному заводі [4, 5] є розроблення 

технологічних та технічних підходів і методів мінімізації негативного впливу промислового 

виробництва на навколишнє середовище, які безпосередньо стосуються джерел виділення 

забруднюючих речовин і джерел утворення відходів. Першочерговим завданням є 

моніторинг джерел виділення забруднюючих речовин і джерел утворення відходів, в т.ч.: 

використання додаткових методів і засобів спостереження, опису і оцінювання певних 

джерел виділення забруднюючих речовин і джерел утворення відходів (наприклад, методів, 

що базуються на технологічних розрахунках і складанні матеріальних балансів);  

використання методів і засобів моніторингу потенційних і існуючих на виробництві 

надзвичайних екологічних ситуацій як джерел утворення забруднюючих речовин. 
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З часів Великої Вітчизняної Війни підприємство займається модернізацією, 

виготовленням запасних частин, капітальним ремонтом та утилізацією бронетанкової 

техніки БМП1, БМП2, БМД та інших машин військового призначення. Супутно 

підприємство З 90-х років почало випускати побутові газові котли «Тетерів» серії  АОГВ -10, 

АОГВ -16, АОГВ – 20 та обробляти граніт. 

На об’єкті  встановлене технологічне обладнання з відсотком зносу не більше 50 %. 

Режим роботи прийнятий однозмінний  при 260 робочих днях у рік та організованих 

відпустках працівників. 

Об’єктами підвищеної небезпеки підприємства є: склад зберігання боєприпасів, склад 

паливно-мастильних матеріалів, киснево-добувна станція, трансформаторна підстанція, 

газорозподільний пункт, кисневі рампи, компресорні, випробний тир. 

Як і будь-яке інше підприємство, ДП «ЖРМЗ» під час виробничого процесу окрім 

готової продукції продукує викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; побутові 

відходи та відходи виробництва; виробничі та побутові стічні води; забруднення земель, які 

відведені під промисловий майданчик підприємства. 

Інвентарізація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що 

здійснює ДП «ЖРМЗ». Згідно із даними екологічних груп, що працювали в структурних 

підрозділах, основне технологічне обладнання, від якого надходять викиди в атмосферне 

повітря, представлене в табл. 1. 

 

Таблиця 1  

Джерела промислових забруднень 

Назва структурного підрозділу Технологічне обладнання 

Дільниця №1 Мийка машин; 

Мийні машини для складових частин і 

механізмів машин; 

Камера очищення корпусів машин дробом 

Камера очищення кісточковою крошкою. 

Камера знежирення, ґрунтовки, фарбування 

машин та башен; 

Пости газорізних та газозварювальних робіт; 

Камери стаціонарного випробування машин 

(стендовий пробіг) 

Швейні машини; 

Пральні машини. 

Дільниця № 2 Мийні машини для складових частин і 

механізмів ДВЗ; 

Камера очищення кісточковою крошкою. 

Камера знежирення, ґрунтовки, фарбування 

складових частин і механізмів ДВЗ; 

Камера обдува деталей уайт-спіритом; 

Станція стаціонарного випробування ДВЗ; 

Пост випробування паливної апаратури; 

Пости паяльних робіт; 

Дільниця №  3.4 Пост електродугового зварювання 

Камера очищення дробом 

Фарбувальна камера 

Ванни знежирення 

Дільниця герметизації,  

Група токарних , фрезерувальних та розточних 

станків; 

Дільниця резино-технічних виробів 
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Лінії ванн хромування, оксидування, цинкування 

пасірування, освітлення, бакалітування а також  

нейтралізаційні, знежирю вальні та промивочні 

ванни; 

Пост плазмової різки 

Дільниця № 5 Станки металообробні ; 

Піч індукційна; 

Лінія виготовлення пінополістиролу 

Піч газова 

Піч газова тигельна; 

Горно ковальське газове; 

Пост закалки деталей в маслі; 

Піч закалки деталей; 

Електродугове зварювання 

Пост  газової різки 

Енерго-механічний відділ Пилорама 

Металообробні станки 

Деревообробна дільниця 

Акумуляторна 

Пост зварювання 

Гараж електрокар 

Котельня основна (для опалення) 

Котельні парові  

 

На Державному підприємстві «Житомирський ремонтно – механічний завод» на 

сьогоднішній день нараховується 125 джерел викиду забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря, які в свою чергу викидають взагалі по підприємству 43 забруднюючі речовини. 

Окрім вище названих організованих стаціонарних джерел викидів на підприємстві 

нараховується близько 44 автомобілей, які являються пересувними джерелами викидів, та 

власна АЗС – неорганізоване стаціонарне джерело викидів. 

Для кількісної оцінки впливу діяльності підприємства на атмосферне повітря 

керівництво ДП «ЖРМЗ» заключило договора з ТОВ «ЕКОПЛЮС» та ПП «Клаксон», яке у 

визначений термін з дотриманням вимог чинного законодавства щорічно проводить 

обстеження території підприємства та інвентаризацію стаціонарних джерел забруднення. 

Під час проведення первинного аудиту з метою впровадження СЕМ на підприємстві 

перед службою охорони навколишнього природного середовища відкрилася така картина 

обсягів забруднення, що спричиняє собою виробнича діяльність ДП «ЖРМЗ» (табл. 2): 

Таблиця 2 

Обсяги забруднення НС, спричинені виробничою діяльністю ЖРМЗ 

№ з\п 

Найменування ЗР 

ПДК,  

ОБРВ 

мг/м
3 

Потужність 

викиду, т/рік 

1 Заліза оксид 0.4 0.35 

2 Мідь сірчиста (в перерахунку на мідь) 0.003 0.0018 

3 Нікелю окис(в перерахунку на нікель) 0.01 0.0012 

4 Ртуть металева 0.003 0.000001 

5 Свинець та його сполуки 0.001 0.001 

6 Хром шестивалентний 0.0015 0.03 

7 Алюмінію оксид 0.1 0.052 

8 Манган та його сполуки 0.01 0.0083 

9 Пил деревини 0.5 0.1 

10 Пил бавовняний 0.2 0.006 
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11 Натрію нітрит 0.005 0.0075 

12 Натрію гідроокис (натр їдкий сода каустична) 0.01 0.41 

13 Пил СМЗ марки «Лотос-М» 0.01 0.0003 

14 Пил абразивно-металічний 0.4 0.5 

15 Пил неорг., який містить SiO2  у % : нижче 20 (д-т) 0.5 0.004 

16 Пил неорг., який містить SiO2  у % : 70- 20 (ш.ц.) 0.5 0.37 

17 Емульсол  0.05 0.43 

18 Сажа 0.15 1.884 

19 Азоту діоксин 0.085 33.568 

20 Діазоту оксид N2O (парниковий)  - 0.008 

21 Ангідрит сірчистий 0.5 2.487 

22 Аміак  0.2 0.0024 

23 Вуглецю оксид 5.0 44.113 

24 Вуглекислий газ СО2 (парниковий)  - 4563.830 

25 Аерозоль лакофарбових матеріалів 0.1 2.483 

26 Спирт бутиловий 0.1 0.25 

27 Спирт етиловий 5.0 0.42 

28 Бензин (нафтовий, малосірчистий в перерахунку на 

вуглець) 

5.0 1.864 

29 Масло мініральне нафтове (веретенне, машинне, 

циліндр.) 

0.05 4.103 

30 Сольвент нафта 0.2 0.99 

31 Уайт-спірит 1.0 15.023 

32 Вуглеводні граничні С12-С19 (розчинник РПК-265 П 

та інш.) 

1.0 3.64 

33 Пентан  100.0 0.0048 

34 Ацетон  0.35 0.98 

35 Бутилацетат  0.1 1.06 

36 Етилцелозольф  0.7 0.2 

37 Ксилол  0.2 3.591 

38 Кислота сірчана по молекулі H2SO4 0.3 0.013 

39 Толуол 0.6 1.352 

40 Метан  50,0 0.047 

41 Бенз(а)пірен 0.0001 0.000038 

42 Водень хлористий (соляна кислота) по молекулі HCl 0.2 0.14 

43 Фториди, газоподібні з’єднання (фтористий водень,4-

фтор.кремній) 

0.01 0.0056 

 

Як показує аналіз розсіювання даних обсягів забруднення, найбільшу увагу слід 

приділити уайт-спіриту, ксилолу, натрій гідроокису, азот двоокису, вуглецю оксиду. 90% 

обсягів останніх двох речовин складають викиди від системи опалення підприємства. 

Під час перевірки також були виявлені недоліки з документацією вентиляційних систем 

і пилогазоочисних установок: відсутні паспорти на дане обладнання; не перевіряється 

ефективність роботи пилогазоочисних установок; не призначена особа, що відповідатиме за 

справний стан і належне обслуговування вентиляційних систем і ПГОУ. 

Інвентаризація відходів, що утворюються в процесі діяльності ДП «ЖРМЗ». Як 

показують дані, що надходили з екологічних груп, які працювали в структурних підрозділах 

підприємства, внаслідок діяльності підприємства утворюються такі види відходів: 

Люмінісцентні лампи. 

В залежності від типу лампи згідно із паспортними даними кількість кольорових 

металів в одній лампі в вигляді аерозолів складає: 
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алюміній – 4,18 – 2,5 г; мідь – 0,429 г; нікель – 0,167 г; 

вольфрам – 0,098 – 0,038 г; платиніт – 0,014 г; ртуть – 0,12 г; 

припій – 0,32 г. 

Особливо небезпечна ртуть. Гранично допустима концентрація ртуті металевої в 

повітрі робочої зони – 0,01\0,005 мг\м
3
. 

Клас небезпеки – 1. 

Суміш відпрацьованих нафтопродуктів. 

Агрегатний стан – рідкий. Утворюється безпосередньо в процесі роботи 

автотранспорту, технологічного обладнання, відносяться до групи хімічно небезпечних 

виробничих факторів, проникають в організм людини через шкіру, шлунково - кишковий 

тракт, органи дихання та зору. Гранично допустима концентрація нафтопродуктів в повітрі 

робочої зони – 10,0 мг\м
3
.  

Клас небезпеки – 2. 

Відпрацьовані акумулятори. 

Агрегатний стан – тверді. Свинець знаходиться у зв’язаному стані в брухті списаних 

АКБ. АКБ зберігаються та здаються в нерозібраному вигляді. 

Свинець та його неорганічні сполуки відносяться до групи хімічно небезпечних 

виробничих факторів, до групи мутагенних, що здатні викликати порушення спадкового 

апарату людини, позначатися на наступних  поколіннях.  

Гранично допустима норма свинцю в повітрі робочої зони – 0,01\0,07 мг\м
3
. 

Клас небезпеки – 1. 

Відпрацьовані автошини. 

Агрегатний стан – тверді. Утворюються безпосередньо в процесі транспортної роботи. 

Виготовлені з вулканізованої резини з включеннями або без металокорду. 

Клас небезпеки – 4. 

Відходи від переробки деревини. 

Агрегатний стан – тверді, інертні. Утворюються на деревообробній дільниці, яка 

працює для задоволення власних потреб підприємства - стружка, опілки, тирса, що 

утворюються під час переробки деревини. 

Клас небезпеки – 4. 

Побутові відходи. 

Агрегатний стан – тверді. Утворюються  безпосередньо в процесі діяльності людини на 

виробництві та природних явищ. Склад – дворове сміття, дворовий зміт, опале листя, 

кімнатний зміт, пакувальні матеріали з паперу та політиленової плівки, консервні банки 

металеві та скляні, елементи меблів, битий посуд. 

Клас небезпеки – 4. 

Осад від мийки автомашин. 

Агрегатний стан – тверді. Утворюється безпосередньо під час мийки машин в 

автопарку підприємства в спеціально облаштованому приміщенні, що оснащене 

відстійником перед подачею води на очисні споруди. Склад – пісок та пил вуличний , який 

осідає на автотранспорті під час використання. 

Клас небезпеки – 4. 

Пил гранітний зневоднений. 

Агрегатний стан – тверді. Утворюється в процесі обробки природного каменю.Назва 

сировини – Габро Бистріївського родовища (північна ділянка) кар’єру “Бистріївський” 

с.Кам’яний Брід: Клас використання – 1-й. (всі види будівництва без обмежень). Свідоцтво 

про атестацію №126\05 від 10.10.2005р. видане ДП ”Житомирстандартметрологія”. 

Клас небезпеки – 4. 

На підприємстві відсутня документація, що підтверджує узгодження обсягів утворення 

відходів та не розраховані нормативно-допустимі показники утворення відходів. 

Під час аналізу поводження з відходами на підприємстві були виявлені такі недоліки: 
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на підприємстві не призначено осіб, відповідальних за збір, зберігання та своєчасну 

подачу відходів на утилізацію; 

не ведеться облік фактично утворених відходів; 

відходи нафтопродуктів зливаються в одну ємність, що унеможливлює процес 

сепарації і регенерації нафтопродуктів, а також повторного використання окремих видів 

масел; 

відпрацьовані автомобільні шини захаращують територію автопарку – відсутнє місце 

для їх зберігання до їх передачі на утилізацію; 

зневоднений гранітний пил складується на територій підприємства та відсутня його 

подальша утилізація. 

Аналіз водопостачання, водовідведення та очистки стічних вод. Водні ресурси 

використовуються для забезпечення роботи мийних машин, гальванічної ділянки 

підприємства, системи опалення, роботи пральних машин та для господарсько-побутового  

використання. 

Підприємство має дозвіл на використання водних ресурсів затверджений 

держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області. 

Підприємство має особу, відповідальну за утримання каналізаційних мереж та забезпечення 

безперебійного водопостачання підприємства. Щоквартально підприємством подаються 

звіти встановленої форми (2 тп-водгосп) в управління навколишнього природного 

середовища в Житомирській області. 

Водозабір здійснюється з міської водопровідної мережі. На наступній діаграмі 

представлені дані щодо використання води за 2003-2008 роки. Кількість водних ресурсів  

виражається в м
3
. 

В икорис тання в одних рес урс ів  в  

куб.м за рік
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Рис. 1. Використання водних ресурсів на ЖРМЗ 

 

Для забезпечення потреб виробництва в більшості використовується оборотна вода, 

виключення становлять тільки господарсько-побутові потреби та використання чистої води 

для потреб гальванічної ланки підприємства. 

На території застосовується розподільна мережа стоків, що включає в себе побутову 

каналізацію, каналізацію виробничих стоків, дощову каналізацію. 

Побутові та дощові стоки підприємства скидаються в загальноміську каналізаційну 

мережу і надходять на каналізаційні очисні споруди м. Житомир.  

На підприємстві для контролю за дотриманням вмісту ЗР в стічних водах 

використовується база існуючої лабораторії, а також забезпечується вільний доступ 

працівників «Житомирводоканал» для проведення контрольних аналізів стічної води, що 

скидається в міську мережу. 

Переважна більшість технологічних процесів підприємства не потребує використання 

вод, які відповідають за якістю  питній воді, тому на підприємстві існує замкнений цикл, 

який забезпечує оборотне водоспоживання. Основними ключовими моментами цього циклу 

є окрема сітка каналізації, що поставляє оборотну воду до необхідного устаткування та 
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збирає її в басейни оборотної води, а згодом перекачує стічні води від виробництва в 

каналізаційну насосну станцію локальних очисних споруд. 

Виробничі стоки (оборотна вода) містять в собі ряд забруднень, які не дозволяють 

проводити наступний цикл їх використання без попередньої очистки, тому на підприємстві 

існують локальні очисні споруди. 

На очисні споруди надходять стоки від зовнішних мийок, мийок корпусів, двигунів, 

агрегатів, миючих машин, гальванічної дільниці. У своєму складі стоки містять такі 

забруднення: 

зважені речовини – не більше 2000 мг/л; нафтопродукти – 800 мг/л; лужність – 6,85- 13; 

хром до 33 мг/л; нітрати – 3,7; нітрити – 0,78; сухий залишок – 963. 

Розрахункова витрата промстоків, що надходять на очисні споруди – 10 м
3
 за годину. 

Очисні спорудження запроектовані на витрату – 30 м
3
 /година. 

До складу очисних споруджень входить: 

1. Насосна станція перекачування стоків. 

2. Насосна станція з горизонтальними відстійником, у якому розміщене реагентне 

господарство, електрокоагуляційна установка, насос гідроелеватора, насос для відкачки 

затриманих нафтопродуктів, насоси оборотного водопостачання зовнішньої мийки, насоси 

для відкачки на електрокоагулятор. 

3. Бункерна. 

Очищені стоки повинні містити: 

зважених речовин  4,0 мг/л; нафтопродуктів 1,08 мг/л; лужність, рн 7,5; хрому немає. 

Коротка технологічна схема роботи очисних споруджень 

Промстоки від виробничих корпусів самопливом надходять у насосну станцію, звідки 

напірним трубопроводом стоки подаються на очисні споруди. Рівномірність розподілу стоків 

по площі поперечного перерізу відстійника №1 передбачена через зливальний лоток і 

щілинну перегородку. Попередньо очищені стоки наприкінці відстійника №1 проходять під 

нафтоутримуючою стінкою і через водозлив переливаються у водозабірну камеру №1, звідки 

насосами подаються на електрокоагуляційну установку. 

Після електрокоагуляції стоки через розподільний лоток переливаються у відстійник 

№2, де відбувається інтенсивне випадання в осад зважених речовин, продуктів металів і 

хрому, спливання нафтопродуктів (сюди ж подається коагулянт - 0,02% розчин 

поліакриламіду). 

Наприкінці відстійника №2 через переливну стінку стоки надходять у відстійник №3, 

який обладнаний фільтром тонкого доочищення, фільтрація передбачена «зверху вниз». 

Потім стоки через зливальну стінку надходять у водозабірну камеру №2, звідки насосами 

забираються на зовнішню мийку і частково скидаються в міську каналізацію. 

Для підтримки рН стоків у межах 5-6 (покращення нейтралізації хрому) у відстійниках 

№1 автоматично за показниками рН метрометра подається 10% розчин сірчаної кислоти, Для 

повного змішування стоків з розчином кислоти передбачений барботаж стисненим повітрям. 

Нафтопродукти, що спливли, надходять у маслозборні лотки, звідки відкачуються в 

ємності для відпрацьованих нафтопродуктів. 

Видалення осаду, що випав, вибувається гідроелеваторами. Згрібання осаду до 

приямків і нафтопродуктів до лотків відбувається шкребками, змонтованими на пересувному 

візку. Зневоднювання осаду відбувається на напірних гідроциклонах, нагромаджений у 

бункері осад, що надійшов у бункер, може бути використаний по будь-якому призначенню 

як пісок. 

Відстояна вода з бункера і ємності для відпрацьованих нафтопродуктів спускаються в 

прийомну частину відстійника №1. 

Схемою керування передбачене: 

1. Місцеве керування електрокоагуляційною установкою. 

2. Автоматичне включення електрокоагуляційної установки при роботі насосів подачі 

стоків на електрокоагуляційну установку і виключення при зупинці насосів. 



 273 

3. Світлова сигналізація включення електрокоагуляційної установки. 

4. Зміна величини рН у відстійнику №1, усереднику та у водозабірній камері №2. 

5. Вимір концентрації хрому у відстійнику №1, усереднику та у водозабірній камері. 

6. Автоматичне регулювання подачі розчину сірчаної кислоти у відстійниках №1, 

середнику в залежності від величини рН в відстійнику №1 – усереднику. Для регулювання 

подачі розчину сірчаної кислоти застосована пневматична система автоматичного 

регулювання. 

Живлення приладів пневматичної системи здійснюється стисненим повітрям тиском 

1,4кгс/см
2
. 

Оперативне керування і контроль за ходом технологічного процесу очищення  

промстоків здійснюється з щита керування ЩУ-2. 

Окремою системою оборотного водопостачання на підприємстві є система, яка 

використовується для оброблення гранітного каменю. Оскільки для забезпечення 

пиловловлення мікрочасток використовуються їх осадження водою, для періодичної очистки 

застосовується цикл: вода поступає з лотка освітленої води очисних споруд каменеобробного 

цеху по трубопроводах до технологічного обладнання, виконує осадження часток та по 

спеціально сконструйованих ухилах та лотках поступає в насосне відділення, звідки 

перекачується до первинних лотків очисних споруд каменеобробного цеху. Після осадження 

цикл повторюється. Періодичність чистки осаду 1 раз в півріччя. Під час аналізу процедури 

виймання осаду були виявлені значні порушення: осад вивалювали на бетонні лотки, які не 

перешкоджали потраплянню води в грунт під час зневоднення гранітного пилу. При 

несприятливих умовах: під час сильного вітру сухий осад пилить, а під час злив відбувається 

забруднення осадом прилеглих до площадки зберігання осаду територій. 

Аналіз використання отруйних та небезпечних речовин на підприємстві. Під час 

виробничого процесу використовують кислоти та хімічні речовини 1-2 класів небезпеки. 

Найбільш небезпечними є кислоти - соляна, сірчана й ортофосфорна та сода каустична, 

ангідрид хромовий. Дані хімічні речовини використовуються в процесі нанесення захисних 

покриттів металевих деталей в гальванічній ланці підприємства. 

Аналіз умов зберігання показав, що усі хімічні речовини зберігаються в окремо 

виділеному складі, оснащеному припливо-витяжною вентиляцією. Склад та місця 

використання хімікатів оснащені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального 

захисту, а також передбачені розчини для нейтралізації кислот та лугів у разі надзвичайної 

ситуації. Персонал, що працює з вищевказаними речовинами, ознайомлений зі складом 

хімічних речовин та їх дією на організм людини та навколишнє середовище. 

Аналіз документальної частини використання небезпечних речовин виявив ряд 

недоліків, які полягають в наступному: 

відсутність паспорта якості на хімічні речовини, що закуповуються; 

відсутність карт даних небезпечного фактору речовини, які розробляються на основі 

документів виробника продукції; 

відсутність дозвільної документації на використання отруйних та високо небезпечних 

речовин від органів Державного управління охорони навколишнього природного середовища 

в Житомирській області. 

Окрім впливу на атмосферне повітря та водні ресурси підприємство також 

безпосередньо впливає на грунти та рослинний покрив. Це пояснюється тим, що 

завершальним етапом ремонту або модернізації будь-якої військової техніки є її 

випробування на випробному полігоні та в тирі (саме ця територія зазнає впливу). Під час 

випробувань руйнується рослинний покрив, гумусний шар грунту, після проведення 

випробування в ловушці тиру залишаються залишки амуніції і т.ін. 

Суттєвим недоліком існуючої системи управління природоохоронної діяльності було 

те, що під час складання бюджету підприємства витрати на охорону навколишнього 

природного середовища не враховувалися. Зазначимо, що проводилися тільки ті витрати, які 

були обов’язковими та встановлені державою. Серед таких витрат значилися плата за 
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забруднення атмосферного повітря стаціонарними та пересувними джерелами викидів, 

витрати на утилізацію люмінесцентних ламп, кошти на проведення обов’язкової періодичної 

інвентаризації джерел викиду та закупівлю талонів на захоронення побутового сміття. 

Висновки. Отже, проаналізувавши вплив на навколишнє середовище державним 

підприємством «Житомирський ремонтно-механічний завод», можна однозначно зробити 

висновки, що підприємство спричиняє негативний вплив на усі складові довкілля (вода, 

земля, повітря), і хоча цей вплив не носить аварійний чи катастрофічний характер, вже 

сьогодні необхідно створити таку систему природоохоронної діяльності, яка б в 

майбутньому попередила негативні наслідки від виробництва. 

Наведені дані дозволяють оцінити викиди забруднень й їх джерела. Наступним кроком 

є планування скорочення викидів. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ПИТАНЬ 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОПОГЕОДЕЗИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОПЕРАТИВНОГО УГРУПОВАННЯ ВІЙСЬК (СИЛ) В ОПЕРАЦІЇ 

 
У статті розглядаються теоретичні основи системного підходу як сучасної 

методологічної основи воєнної науки, коли об'єктом всебічного вивчення воєнної науки 

вважається складна система військового призначення „війська (сили)”, а основною метою – 

постійне вдосконалення об'єкта „війська (сили)” за всіма факторами (системними ознаками), 

які визначають його „досконалість”. Наведено концептуальний „вигляд” системи 

топогеодезичного забезпечення оперативного угруповання військ (сил) за структурною ознакою. 

Ключові слова: топогеодезичне забезпечення, складна система, ієрархічна структура. 

 

В статье рассматриваются теоретические основы системного подхода как современной 

методологической основы военной науки, когда объектом всестороннего изучения военной науки 

является сложная система военного назначения „войска (силы)”, а основной целью – 

постоянное усовершенствование объекта „войска (силы)” за всеми факторами (системными 

признаками), которые определяют его „совершенство”. Приведен концептуальный „вид” 

системы топогеодезического обеспечения оперативной группировки войск (сил) по 

структурному признаку. 

Ключевые слова: топогеодезическое обеспечение, сложная система, иерархическая 

структура. 

 

In the article the theoretical bases of the system approach as modern methodological basis of a 

military science when object of all-round studying of a military science is difficult military-oriented system 

„army (force)”, and by a main objective - constant improvement of object of "an army (force)” behind all 

factors (system signs) which define its "perfection" are considered. Conceptual "kind" of system of 

topographical maintenance of operative grouping of armies (forces) to a structural sign is resulted. 

Keywords: topographical maintenance, difficult system, hierarchical structure. 
 

Вступ. Сучасною методологічною основою воєнної науки виступає так званий 

„системний підхід”, коли об'єктом всебічного вивчення воєнної науки вважається складна 

система військового призначення „війська (сили)”, а основною метою воєнної науки є 

постійне вдосконалення об'єкта „війська (сили)” за всіма факторами (системними ознаками), 

які визначають його „досконалість”. Тоді предметом воєнної науки стає процес досконалості 

об'єкта воєнної науки – складної системи „війська (сили)”, тобто її фундаментальна 

характеристика „ефективність”, і спільним завданням воєнної науки є підвищення 

ефективності системи „війська (сили)”. Зрозуміло, цей процес удосконалення необмежений у 

перспективі, і саме ефективність систем „війська (сили)” повинна бути основним предметом 

уваги військового командира і військового вченого. Системний підхід надає чіткість 

структурі знань воєнної науки, визначеність принципам удосконалювання об'єкта воєнної 

науки і методам їх реалізації.  

Для існуючих обмежень при створенні і застосуванні систем „війська (сили)” саме 

максимум системної ефективності стає універсальним критерієм оптимальності рішень для 

всіх задач воєнної науки. Це – головний методологічний принцип системного підходу, який 

надає цілеспрямованість воєнній науці, застерігає від дилетантства, суб'єктивізму і 

волюнтаризму.  

Основні результати. Основні принципи системного підходу визначаються із загальної 

концепції застосування об'єкта „складна система” для досягнення поставленої мети. 

Змістом загальної концепції застосування „складної” ергатичної системи є кероване 

перетворення ресурсного потенціалу системи у системний ефект для досягнення системної 

мети, яке і визначає, у свою чергу, зміст системних ознак, властивостей і характеристик. 
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Складною системою організаційного типу, таким чином, вважається об'єкт, який має 

певні („системні”) ознаки, властивості та характеристики. Складну систему „війська (сили)” 

також називають „ергатичною”, оскільки головним компонентом її є особовий склад. 

Складні системи військового призначення мають свої системні властивості – 

адаптивність, стійкість, керованість, емергентність. 

Адаптивність полягає в гнучкому пристосуванні системи до мінливих умов у кожному 

акті застосування системи за призначенням для досягнення мети. Зрозуміло, що зміна 

способів створення системного ефекту вимагає певної універсальності ресурсного складу і 

структури системи.  

Стійкість дозволяє складній системі зберігати свою системну функцію при 

непередбаченому чи деструктивному впливі на систему зовнішніх факторів. Наявність даної 

властивості передбачає певну структурну „надмірність” і функціональну універсальність 

ресурсного складу системи.  

Керованість дозволяє системі виконувати кожне оперативне системне (бойове) 

завдання в межах її призначення (пристосованості). Оскільки основним фактором даної 

властивості є „час реакції” системи на оперативну обстановку в акті застосування, це 

передбачає децентралізацію управління з оптимальною координацією, „наукову” організацію 

процесу функціонування системи і повну інформатизацію управління. 

Особливою системною властивістю є емергентність „складної” системи, тобто 

виникнення загальносистемної функції („можливостей” системи, яких не мають складові її 

підсистеми) за рахунок взаємодії різнофункціональних елементів її структури 

(„синергетичний ефект”) і виникнення приросту загальносистемного ефекту за рахунок 

проведеного управління груповими діями наявних одиниць сил. Дана системна ознака 

передбачає, насамперед, якісне (оптимальне) керування функціональною взаємодією 

ресурсних складових системи (їх взаємним „сприянням”) при створенні загальносистемного 

ефекту. 

Розглянемо на основі системного підходу понятійний зміст основних системних 

характеристик, пов'язаних із цільовим застосуванням системи топогеодезичного 

забезпечення військ (сил) в операції як складної системи військового призначення. 

Аналіз ведення бойових дій у локальних війнах і збройних конфліктах XX сторіччя 

показує, що угруповання військ (сил), у тому числі і сил топогеодезичного забезпечення, 

повинні штучно створюватися у відповідності до мети військової операції і тому мати 

оптимально пристосовану до неї структуру. Зрозуміло, що це буде зовсім не організаційно-

штатна структура, яка є незмінною, і тому не в повній мірі пристосованою до конкретної 

унікальної операції. 

Структура є системною ознакою, що описує склад елементів системи і функціональні 

зв’язки між ними. Концептуальний „вигляд” системи топогеодезичного забезпечення 

оперативного угруповання військ (сил) в операції за структурною ознакою показаний на 

рис.1. 

Складна система „топогеодезичного забезпечення оперативного угруповання військ 

(сил)” має наступну ієрархічну структуру: 

- нижній рівень ієрархії – виконавчі органи (штаби підрозділів) та підпорядковані до 

них підрозділи сил (ресурсна частина); 

- вищий рівень ієрархії – органи управління різних рівнів (інформаційна частина). 

Органи управління виконують такі функції: 

- організаційного управління (планування розподілу сил по видах робіт, постановка 

планових завдань виконавчим органам); 

- оперативного управління (керування процесом дій сил щодо виконання завдань) – 

підтримка відповідності ходу процесу сценарію – плану дій по виконанню плану 

оптимального розподілу сил по видах робіт. 

На виконавчі органи покладені завдання підготовки сил до виконання завдань 

забезпечення та розподіл сил по об’єктах застосування згідно планів. 
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При проведенні воєнно-наукового дослідження з питань удосконалення ефективності 

топогеодезичного забезпечення оперативного угруповання військ (сил) в операції, коли 

методологічною основою обирається „системний підхід”, важливо правильно обрати науково 

коректну систему понять та показників для проведення наукового дослідження.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основними системними ознаками „системи топогеодезичного забезпечення” 

оперативного угруповання військ (сил) в операції як складної системи військового 

призначення є: 

- призначення – топогеодезичне забезпечення угруповання військ в операції; 

- системний ефект – обсяг топогеодезичної інформації з потрібним рівнем якості;  

- спосіб утворення – види носіїв вихідної топогеодезичної інформації; 

- ресурсний склад – особовий склад сил з ресурсами спеціального і загального 

призначення, інформаційний ресурс; 

- структура – на першому рівні декомпозиції – ресурсна (виконавча) та інформаційна 

(управляюча) підсистеми; 

- управління – задачі організаційного (планування застосування і оперативного 

керування силами) управління системою; 

- процес – сукупність заходів щодо перетворення робочого набору даних вхідної 

інформації у робочий набір даних вихідної топогеодезичної інформації силами за дією 

оперативного управління; модель процесу – мережевий граф. 

Системними властивостями „системи топогеодезичного забезпечення” оперативного 

угруповання військ (сил) в операції є: 

- сталість – збереження функції; 

- адаптивність – пристосованість до умов; 

- керованість – здатність до виконання нових завдань; 

Рис. 1. Концептуальний „вигляд” системи топогеодезичного забезпечення 

оперативного угруповання військ (сил) за структурною ознакою 
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- емергентність – виникнення загальносистемної функції та приріст продуктивності 

витрат при доцільному управлінні. 

Системними характеристиками „системи топогеодезичного забезпечення” оперативного 

угруповання військ (сил) в операції є: 

- могутність (оперативна) – як темп зростання системного ефекту у часі; 

- продуктивність способу (оперативна) – як співвідношення системного ефекту і витрат 

ресурсу на його утворення;  

- продуктивність сил (нормативна характеристика) – як темп витрат ресурсу одиницею 

сил;  

- системний потенціал (оперативна характеристика) – як максимальний ефект, що може 

бути досягнутий при вичерпанні наявного ресурсного потенціалу системи; 

- ефективність (оперативна характеристика) – як продуктивність трудовитрат чи витрат 

запасу здатності по створенню ефекту. 

Висновок. Тепер, оперуючи даними поняттями та їх „показниками”, можливе 

проведення коректного наукового дослідження щодо удосконалення ефективності 

топогеодезичного забезпечення оперативного угруповання військ (сил) в операції. 
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ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМУ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИКОНАННЯ  

ВІЙСЬКАМИ (СИЛАМИ) ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ 

 
У статті розглядаються основні складові проблеми інтегрування геоінформаційних 

технологій в систему інформаційного забезпечення процесу виконання військами (силами) 

завдань за призначенням. А саме проблеми: наукового обґрунтування, фінансового забезпечення, 

матеріально-технічного забезпечення, інформаційного та нормативно-правового забезпечення 

тощо. В статті виконано їх аналіз та визначено основні завдання дослідження. 

Ключові слова: геоінформаційні технології, військова операція, цифрова карта, 

інформаційне забезпечення. 

 

В статье рассматриваются основные составляющие проблемы интегрирования 

геоинформационных технологий в систему информационного обеспечения процесса выполнения 

войсками (силами) задач по предназначению. А именно проблемы: научного обоснования, 

финансового обеспечения, материально-технического обеспечения, информационного и 

нормативно-правового обеспечения и т.п. В статье выполнен их анализ и определены основные 

задачи исследования. 

Ключевые слова: геоинформационные технологии, военная операция, цифровая карта, 

информационное обеспечение. 

 

The article deals with the basic composing problems of integration of geospatial technologies in the 

informative support system of the process of implementation of the assigned tasks by troops (forces). The 

problems are: scientific basis, financial support, logistics support, informative and normative-and-legal 

support and so forth. Their analysis is done and the main tasks of the research are defined in the article. 

Keywords: geospatial technologies, military operation, digital map, informative support. 

 
Вступ. Виконання військами (силами) завдань за призначенням у відповідності до 

вимог сьогодення не можливе без розв’язання проблеми інтегрування геоінформаційних 

технологій в систему інформаційного забезпечення процесу виконання військами (силами) 

завдань за призначенням.  

Зміни у веденні збройної боротьби. Сьогодні підвищується важливість оперативного 

(бойового) забезпечення у досягненні успіху військами (силами) в ході проведення операцій 

(бойових дій). Відповідно, його складовими є топогеодезичне та навігаційне 

забезпечення [1]. Традиційні завдання цих видів забезпечення – забезпечення військ (сил) 

топографічними картами, вихідними геодезичними даними, спеціальними картами і 

фотодокументами про місцевість, ведення топографічної розвідки, визначення 

місцеположення елементів бойових порядків військ (сил) у реальному режимі часу - сьогодні 

повинні вирішуватися на принципово новому рівні та доповнюватися новими завданнями: 

забезпечення військ (сил) цифровими і електронними картами іншими видами цифрової 

інформації про місцевість та об’єкти на ній. Ці вимоги військ (сил), в першу чергу, 

визначають скорочення термінів створення і доведення до військових користувачів 

інформації про місцевість та об’єкти на ній у необхідній формі її подання і підвищення 

точності визначення вихідних геодезичних даних, які необхідні для застосування сучасних 

засобів збройної боротьби, в першу чергу високоточної зброї. 

Основні результати. Забезпечення виконання цих завдань за умови постійного 

скорочення часу обумовило нові підходи до зберігання та подання даних про місцевість – це 

цифрова форма. Крім координатної прив’язки, точність якої завдяки застосуванню 

глобальних супутникових навігаційних систем становить сьогодні ±1-3 метри, така 

інформація обов’язково має часову характеристику. Використовувати та обробляти таку 

інформацію в сучасних автоматизованих системах управління військами та зброєю можливо 
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тільки із застосуванням геоінформаційних технологій, які у своєму розвитку призвели до 

створення і широкого використання військами (силами) геоінформаційних систем. В свою 

чергу, військові геоінформаційні системи стали тим засобом, що дозволив сьогодні 

об’єднати в єдине ціле для комплексного використання топогеодезичну, гідрометеорологічну 

та навігаційну інформацію [2]. Маючи таку комплексну інформацію про місцевість та 

потужні апаратно-програмні комплекси на базі ГІС, з’явилася можливість створювати 

принципово нові форми подання інформації про місцевість та об’єкти на ній (цифрові 

ортофотознімки, тривимірні моделі рельєфу, тривимірні моделі місцевості) і, головне, 

моделювати будь-які процеси і явища, що відбуваються не тільки на місцевості, а і у 

тривимірному просторі та часі. 

Сучасні географічні інформаційні системи є важливим елементом у системі 

інформаційного забезпечення підготовки та застосування збройних сил. Про це свідчить 

досвід операцій: „Буря в пустелі” (Ірак, 1991 р.), „Лис в пустелі” (Ірак, 1998 р.), операція 

„Союзницька сила” (Югославія, 1999 р.), операція „Шок і трепет” (Ірак, 2001 р.), операція 

„Непохитна свобода” (Афганістан, 2001 р.). 

Аналіз недоліків організації та виконання заходів із забезпечення військ (сил) 

інформацією про місцевість показав, що в сучасних умовах ведення бойових дій на перше 

місце виходить оперативність створення (визначення) та доведення до військ (сил) 

топогеодезичної і навігаційної інформації (практично у реальному режимі часу). При чому 

така інформація повинна створюватися безпосередньо там, де знаходяться угруповання 

військ (сил). Все це обумовлює широке використання в якості вихідних даних цифрової 

картографічної інформації про місцевість і застосування відповідних технічних засобів та 

технологій її обробки та створення всього переліку документів про місцевість у відповідності 

до вимог військ (сил). 

Другий важливий аспект, це наявність великих масивів інформації про місцевість та 

об’єкти на ній, що сьогодні зберігається і циркулює у системах автоматизованого управління 

військами (силами). Крім того, сучасні засоби аерокосмічної розвідки дозволяють 

отримувати просторово прив’язану інформацію про місцевість та об’єкти на ній практично в 

режимі реального часу. Відповідно для того, щоб обробити всю таку наявну інформацію в 

процесі підтримки прийняття рішення посадовими особами органів управління військами 

(силами), необхідно широко застосовувати геоінформаційні технології та географічні 

інформаційні системи. При чому, такі системи повинні бути в органах військового 

управління всіх рівнів. Актуальність цих положень вперше була підтверджена практикою 

застосування військ (сил) країн-членів НАТО в операції на території колишньої Югославії. 

У зв’язку з визначеними аспектами діяльності військ (сил) питанням широкого 

використання цифрової картографічної інформації та застосування географічних 

інформаційних систем військового призначення особливу увагу приділяють США, 

Великобританія, Російська федерація. Завдяки такій діяльності підвищується, в першу чергу, 

якість завчасної підготовки територій у топогеодезичному відношенні і топогеодезичне та 

навігаційне забезпечення угруповань військ (сил) в операції, якість прийняття рішень в 

органах військового управління всіх рівнів. 

Стан використання географічних інформаційних систем в Україні. 

Перше. Враховуючи зростання ролі інформації про місцевість та об’єкти на ній в 

діяльності органів управління Збройних Сил всіх рівнів та безпосередньо військ (сил), 

необхідно відмітити, що сьогодні взагалі відсутній системний підхід до впровадження у їх 

діяльність геоінформаційних технологій та географічних інформаційних систем військового 

призначення, не говорячи про створення геоінформаційної системи (ГІС) Збройних Сил 

України в цілому. Незважаючи на те, що ще у 1999 році була розроблена і затверджена 

програма „Створенні географічної інформаційної системи ЗС України”, більшість її 

положень так і не були реалізовані. На сьогоднішній день найбільш значимими заходами, що 

здійснювалися в цьому напрямку, були наступні: створення програмно-технічного комплексу 

на основі ГІС „ArcView” (США) в Ситуаційному центрі Генерального Штабу Збройних Сил 
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України; впровадження у діяльність топографічної служби штабу 8 армійського корпусу ГІС 

„ArcView” (США) та відповідних технологій для обробки топогеодезичної інформації; 

функціонування спеціалізованого підрозділу зі створення електронних карт на основі 

використання ГІС „ArcView” (США) та ГІС „Панорама” (Росія) в Картографічному центрі 

топографічної служби ЗС; використання в Командуванні Повітряних Сил ЗС для створення 

аеронавігаційних карт ГІС „Панорама” (Росія); використання ГІС „ArcView” (США) для 

забезпечення проведення навчань з багатонаціональним інженерним батальйоном „Тиса”, 

створення на основі використання ГІС „ArcView” (США) автоматизованого робочого місця 

начальника топографічної служби окремої механізованої бригади у складі 

багатонаціональних Стабілізаційних сил в Іраку. Отримані практичні результати та досвід 

підтверджують, що альтернативи впровадженню географічних інформаційних систем у 

повсякденну та бойову діяльність військ (сил) сьогодні не існує. 

В той же час, аналіз використання геоінформаційних технологій в Збройних Силах 

України та вцілому у державі свідчить, що незважаючи на наявність „Національної програми 

інформатизації України”, на державному рівні відсутні єдині погляди на вирішення цього 

питання. Кожне міністерство та відомство мають свій власний погляд на його вирішення і 

працюють над цим питанням самостійно, без здійснення координації зусиль на державному 

рівні. Не є винятком і Міністерство оборони України. 

Такий стан є результатом наявності і поглиблення проблемних ситуацій, що виникли 

внаслідок негативного впливу зовнішніх та внутрішніх факторів та неадекватного реагування 

системи управління ЗС України на умови виконання своїх функцій за призначенням. 

Друге. Наведені приклади застосування географічних інформаційних систем в 

інтересах військ (сил) свідчать, що відсутнє єдине розуміння призначення та можливостей 

таких систем. А виходячи із цього і немає визначених стандартних підходів до розв’язання 

тих чи інших управлінських завдань за допомогою геоінформаційних систем, що, у свою 

чергу, може негативно впливати на їх використання. Як правило, кожний керівник приймає 

та реалізує на практиці рішення на основі наявних у нього знань та досвіду, а це буде 

призводити до появи певної множини рішень на основі однієї і тієї ж вихідної інформації про 

місцевість та об’єкти на ній в різних за ієрархічним рівнем органах управління  військами 

(силами), хоча цього і не повинно бути. 

Третє. Якщо розглядати процес функціонування географічної інформаційної системи 

Збройних Сил з позицій складної автоматизованої системи, то її функціонування 

здійснюється в умовах постійних змін зовнішнього та внутрішнього середовища. Що 

стосується зовнішніх умов, то це будуть зміни відповідно: у ресурсному забезпеченні 

процесу створення та функціонування ГІС (обсяги фінансового забезпечення, апаратні 

засоби, програмні засоби тощо); зміни у інформаційному забезпеченні (цифрова 

картографічна інформація, цифрові дані обстановки (воєнно-стратегічна, оперативна, 

тактична), атрибутивна інформація про об’єкти Збройних Сил). Внутрішнє середовище буде 

характеризуватися: структурою системи; метою та завданнями функціонування системи; 

технологіями, що застосовуються для вирішення конкретних завдань системою; 

характеристикою особового складу (обслуговуючого персоналу). Всі ці зміни, які 

відбуваються, призводять до появи проблемних ситуацій, розв’язання яких в процесі 

функціонування ГІС потребує певного методичного підходу. 

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок про наявність протиріч між 

існуючими вимогами до процесу управління військами (силами) та постійно зростаючими 

обсягами інформації (має просторово-часову прив’язку), яку необхідно обробити у стислі 

терміни часу для забезпечення процесу прийняття рішення посадовими особами органів 

управління. Вирішення цього протиріччя можливе тільки за умови інтегрування 

геоінформаційних технологій в систему інформаційного забезпечення процесу виконання 

військами (силами) завдань за призначенням та покладено у ідеологію створення та 

використання географічної інформаційної системи Збройних Сил. 
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Вказана проблема є комплексною (рис.1) і складається з сукупності проблем: наукового 

обґрунтування, фінансового забезпечення, матеріально-технічного забезпечення, 

інформаційного та нормативно-правового забезпечення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема загальної структури проблеми інтегрування геоінформаційних технологій 

в систему інформаційного забезпечення процесу виконання військами (силами) завдань за 

призначенням 

 

Із перерахованих проблем проблема наукового (методичного) забезпечення 

інтегрування геоінформаційних технологій в систему інформаційного забезпечення процесу 

виконання військами (силами) завдань за призначенням в умовах, коли постійно змінюються 

зовнішні (матеріальне, фінансове та інформаційне забезпечення) та внутрішні умови (мета, 

завдання, структура, технології, особовий склад), сьогодні є актуальною проблемою, 

вирішення якої дозволить створити таку структуру геоінформаційної системи Збройних Сил, 

що забезпечить її ефективне функціонування та дозволить здійснювати її адаптацію до 

існуючих умов функціонування. 

Крім того, розв'язання даної проблеми дозволить реалізувати системний принцип 

управління військами (силами) і своєчасно формувати та надавати командувачам 

(командирам) всіх рівнів можливі варіанти рішень виконання завдань за призначенням в ході 

повсякденної та бойової діяльності військ (сил), підготовки і проведення операцій (бойових 

дій), ефективного застосування наявних систем озброєння та військової техніки. 

Необхідно відмітити, що ця проблема існувала в прихованому вигляді ще в період 

існування збройних сил колишнього СРСР. Неявність існування проблеми була обумовлена 

тим, що державна політика у впровадженні інформаційних технологій у війська (сили) 

здійснювалася централізовано, була орієнтована на довгу перспективу та забезпечувалася 

необхідними фінансовими і матеріально-технічними ресурсами держави на єдиній 

нормативно-правовій основі. 

Виникнення в період становлення української держави проблем фінансового, 

матеріально-технічного та нормативно-правового забезпечення розвитку та впровадження 

геопросторових технологій зробило проблему наукового обґрунтування явною: відсутність 

системного підходу у інтегруванні геоінформаційних технологій в систему інформаційного 

забезпечення процесу виконання військами (силами) завдань за призначенням та 

використанні результатів їх діяльності органами управління військами (силами) всіх рівнів 

Проблема інтегрування геоінформаційних технологій в систему 

інформаційного забезпечення процесу виконання військами (силами) 

завдань за призначенням 
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призвело до ситуації, що існує постійне протиріччя між обсягами інформації, яка має 

просторово-часову прив’язку і яку необхідно обробляти в процесі прийняття рішень 

посадовими особами органів управління військами (силами) всіх рівнів та часом, що є на 

прийняття відповідного рішення за конкретним завданням в умовах певної обстановки. 

В умовах переходу до практичної реалізації змісту „Програми створення ЄАСУ ЗС 

України” на здійснення інтегрування геоінформаційних технологій в систему 

інформаційного забезпечення процесу виконання військами (силами) завдань за 

призначенням впливають: стан розвитку економіки (фінансове та ресурсне забезпечення) та 

наукового потенціалу держави, воєнна доктрина держави, нормативно-правова база в галузі 

застосування інформаційних технологій у державі та Збройних Силах, конкуренція з боку 

інших країн світу з великим потенціалом щодо розробки та досвідом застосування 

військових геоінформаційних систем; рівень фахової підготовки особового складу органів 

управління військами (силами). 

Існування проблеми наукового обґрунтування інтегрування геоінформаційних 

технологій в систему інформаційного забезпечення процесу виконання військами (силами) 

завдань за призначенням вимагає розробки теоретико-методологічних засад створення 

географічної інформаційної системи ЗС України та організації її використання за 

призначенням військами (силами) на системній основі (принципах), застосування яких 

забезпечить комплексне створення ефективного та доступного до посадових осіб органів  

військового управління всіх рівнів Збройних Сил України програмно-технічного комплексу 

для підтримки їх управлінської діяльності за всіма напрямками виконання власних 

функціональних обов’язків. 

Постановка завдань даного дослідження вимагає встановлення меж дослідження і саме 

формулювання цих завдань. 

Інтегрування геоінформаційних технологій в систему інформаційного забезпечення 

процесу виконання військами (силами) завдань за призначенням розглядається в межах 

існуючої організаційної структури органів управління Збройних Сил України, які 

розподілені за ієрархічними рівнями системи управління, а саме: стратегічний, оперативно-

стратегічний, оперативний та тактичний. 

До складу структури геоінформаційної системи ЗС України  входять: органи управління 

і частини топографічної служби ЗС України, які забезпечують технологічний процес 

створення та довготривалого зберігання цифрової картографічної інформації, органи 

управління військами (силами) всіх рівнів, що об’єднані телекомунікаційною мережею 

ЄАСУ ЗС України. 

Створення та функціонування географічної інформаційної системи Збройних Сил 

спрямовано на забезпечення Єдиної автоматизованої системи управління Збройних Сил 

інформацією про місцевість та об’єкти на ній. Особливість подання та обробки такої 

інформації – її просторово-часова прив’язка. Географічна інформаційна система ЗС України 

буде виконувати завдання щодо отримання, зберігання та подання такої інформації, а також 

результатів її аналізу зовнішнім користувачам, якими виступають в першу чергу органи 

управління різних рівнів та безпосередньо війська (сили). Вирішення цих завдань буде 

виконуватися як в мирний, так і у воєнний час. Елементи ГІС ЗС будуть функціонувати у 

складі органів управління військами (силами) всіх рівнів. Особливої різниці у змісті завдань 

мирного та воєнного часу структурних елементів геоінформаційної системи Збройних Сил 

одного того ж самого ієрархічного рівня управління не передбачається, але очікується зовсім 

різна інтенсивність їх виконання. 

ГІС Збройних Сил буде функціонувати в умовах постійних змін зовнішнього та 

внутрішнього середовища. Зовнішні фактори, що розглядаються як в мирний, так і у воєнний 

час будуть подані матеріальним, фінансовим, інформаційним потоками, зміни в яких будуть 

безпосередньо здійснювати негативний або позитивний вплив на геоінформаційну систему 

Збройних Сил та на процес її функціонування. 
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Внутрішнє середовище ГІС Збройних Сил включає в себе мету, завдання, структуру, 

технології і особовий склад. Всі ці складові також безпосередньо призводять до негативного 

або позитивного впливу на систему та на процес її функціонування. 

В сучасних умовах функціонування Збройних Сил України на процес створення 

геоінформаційної системи ЗС та подальшого її використання в інтересах військ (сил) 

здійснюють вплив умови зовнішнього та внутрішнього середовища, що вимагає наявності 

певного методичного апарату, на основі використання якого можливо здійснювати 

формулювання і реалізацію управлінських рішень, які забезпечують адаптацію 

геоінформаційної системи до змін умов, в яких здійснюється її функціонування. Наявність 

такого методичного апарату дозволить: 

- забезпечити своєчасне виявлення і розв’язання проблемних ситуацій, які будуть 

виникати в процесі створення та функціонування географічної інформаційної системи 

Збройних Сил України; 

- удосконалювати складові ГІС Збройних Сил: засоби і сили, технології створення та 

обробки геопросторової інформації, а також процеси управління і функціонування 

геоінформаційної системи як складної автоматизованої системи. 

Висновки. Розробка методологічних основ створення та функціонування ГІС Збройних 

Сил як складової інформаційного забезпечення ЄАСУ ЗС України вимагає вирішення 

наступного переліку завдань: 

- визначити програмно-цільову структуру та механізм дослідження за даною 

проблемою;  

- розкрити сутність понять, які складають категорійно-понятійний апарат сфери 

функціонування геоінформаційної системи Збройних Сил та управління нею; 

- визначити основні принципи створення та функціонування ГІС ЗС України; 

- розробити механізм виявлення проблемних ситуацій, які виникають в процесі 

створення та функціонування геоінформаційної системи Збройних Сил; 

- розробити механізм вироблення рішень за проблемними ситуаціями, що виникають в 

ГІС ЗС України внаслідок змін внутрішніх та зовнішніх умов функціонування системи; 

- обґрунтувати структуру системи в залежності від ієрархічної структури органів 

управління Збройних Сил та організаційні форми управління геоінформаційною системою 

ЗС України; 

- розробити процесуальні аспекти функціонування геоінформаційної системи ЗС 

України та її взаємодії з іншими складовими частинами державної ГІС - інфраструктури; 

- розробити рекомендації щодо забезпечення ефективного функціонування та 

подальшого вдосконалення географічної інформаційної системи Збройних Сил України. 
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ПОРЯДОК ПОДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО "ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКА 

 
"Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка " 

запланований до випуску чотири рази на рік. Його основне призначення висвітлення проблем розвитку технічних, 

педагогічних, географічних та інших наук, результатів наукових досліджень, обмін передовим досвідом у науковій 

діяльності та підготовці наукових, науково-педагогічних і офіцерських кадрів. 

Редакційна колегія просить звернути увагу авторів статей на Постанову ВАК України "Про підвищення вимог до 

фахових видань, внесених до переліків ВАК України" за №7-05/1 від 15 січня 2003 р. Зокрема, на пункти З" і 4 цієї 

Постанови: 

п.3. «Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх 

приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2006 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі 

необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які 

спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття, 

формулювання цілей статті (постановка завдання), виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку, 

ключові слова.»; 
п.4. «Спеціалізованим вченим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати статті, подані до 

друку, як фахові лише за умови дотримання вимог до них, викладених у п. З даної постанови». 

Загальні вимоги до технічного оформлення статей 

Для забезпечення високої якості матеріалів у збірнику наукових праць редколегія просить авторів при оформленні 

статей дотримуватись наведених далі рекомендацій. 

Формат аркуша - А4 (210 х 297 мм). Розмір полів: верхнє, нижнє, праве - 2 см, ліве - 3 см. 

При написанні основного тексту статей українською, російською, англійською мовами необхідно використовувати 

шрифт – Тіmes New Roman №12 через 1,0 мм інтервал. Абзац має становити 15 мм. 

Обсяг статті - не більше, як правило, 4-8 стор., анотації - не більше, як правило, 6-9 рядків. Анотацію друкують 

курсивом, шрифт Тіmes New Roman, №11 Матеріали публікації обов'язково повинні займати повні сторінки (включаючи 

ілюстрації, список літератури та три анотації). Номер сторінки не проставляється У лівому верхньому куті аркуша 

проставляють індекс УДК, у правому верхньому куті на цьому ж рівні розміщують такі дані: науковий ступінь (наприклад, 

к.т.н., д.т.н., к.військ.н.), вчене звання (наприклад: проф., доц., с.н.с.), прізвище та ініціали авторів (один під другим). Після 

ініціалів кожного з авторів друкується в дужках скорочена назва установи, організації, де працює автор. 

Назву статті друкують прописними літерами (стиль - normal, шрифт – Тіmes New Roman № 12, без нахилу, 

жирний, без підкреслювань) по центру аркуша без переносів і відокремлюють від тексту одним порожнім рядком зверху та 

одним порожнім рядком знизу. 

Таблиці і рисунки друкують після посилань. Якщо у статті кілька таблиць чи рисунків - їх нумерують. Заголовки 

таблиць і рисунків необхідно розміщувати по центру, а нумерацію таблиць праворуч від таблиці (стиль normal, шрифт – 

Тіmes New Roman № 12) Рисунки повинні бути виконані за допомогою редактора Word, згруповані і являти собою один 

графічний об'єкт. Формули та позначення по тексту обов'язково набирати за допомогою Equation Editor - редактора 

формул Word, а не у текстовому режимі. У редакторі формул мають бути встановлені такі параметри - розміри: загальний – 

12 pt. великі індекси – 10 pt , малі індекси – 7 pt, великі символи – 14 pt. малі символи – 10 pt: стиль: текст, функції, змінні, 

матриці-вектори, числа – шрифт Тіmes New Roman Cyr, для решти стилів – шрифт Symbol, при цьому: строк. грецькі – 

прямі. Великі за розміром вирази та рівняння необхідно записувати у кілька рядків. 

Після закінчення тексту через один інтервал подають список літератури з дотриманням вимог ВАК України. Цей 

список повинен починатися із заголовка ліворуч - ЛІТЕРАТУРА (шрифт – Тіmes New Roman № 11). Далі, через один 

інтервал, вказується рецензент в наступному порядку: науковий ступінь (наприклад, к.т.н., д.т.н., к.військ.н.). вчене звання 

(наприклад: проф., доц, с.н.с), прізвище та ініціали рецензента. 

На адресу редколегії (03680. м. Київ, проспект Глушкова 2, корп. 8. тел.: +38 (044) 521 - 33 - 82) мають бути 

надіслані наступні матеріали: 

Копія статті, оформлена згідно із наведеними вимогами; електронний варіант статті у вигляді файлу формату rtf для 

MS Word - 97 (або пізніша версія) на СD (СD–RW); рецензія доктора наук, відомого в даній галузі (з організації, де працює 

один із авторів); експертний висновок, завірений печаткою, про можливість відкритого публікування; дані про авторів - 

прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, адреса, контактний телефон, е-mail. 

СТАТТІ, ЯКІ НЕ ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ БУДЬ-ЯКІЙ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ВИМОГ, ДО ВИДАННЯ НЕ 

ПРИЙМАЮТЬСЯ! 

УВАГА! 
Редакційна колегія доводить до відома авторів, що згідно вимог ВАК «Збірник 

наукових праць ВІКНУ» з 2009 р. буде розміщуватись в Інтернеті у повному обсязі на 

сайті: ел. адреса: www.mil.univ.kiev.ua, та на сайті бібліотеки ім. Вернадського. 

 

Редакційна колегія: e-mail: lenkov_s@ukr.net 

http://www.mil.univ.kiev.ua/
mailto:lenkov_s@ukr.net
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